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Müttefikler 
arasında 

yeni karar:ar 

1 Bir Hollanda gemisi 
mayne ~arpıp balh 

Falih Rıfkı ATAY 

Son sünlerde müttefikler arasın
da bazı mühim kararlar verilmiş
tir: bu kararlardan biri, iktisadi 
politika birliği, ikincisi hava ku
ınanda birliği kurmak, üçnücüsü de 
da.ha müeuir ve mütterek mücade
le tedbirleri arattırmaktır. 

Müttefikler 1914 cihan harbinde
ki hatalannı daha ilk günlerde dü
zelttiler: yani garp cebhesinde 
müttefik ordular için, tek kumanda 
uaulünü kabul ettiler. Bu kumanda 
hakkı Fransa'ya verilmi~tir. Fransa
lngiltere hava kuvetleri de bir ingi
liz hava kumandanmm emrine ve
rilecektir. 

Bugüne kadar müttefiklerle Al
manya arasında bilhassa arnans.ız 
bir deniz harbi cereyan etmektedır. 
Bu harbin gayesi, mümkün olduğu 
kadar süratle Almanya'yı denizler· 
den tecrit etmek ve denizlerde müt
tekliflere ait seyrüseferi tam bir 
emniyet altına almaktır. 

italya Başvekili Muıolini, yük
se!.: otar;\!i komisyonundaki nutkun
da diyor ki : "Askerlik bakımından 
Avrupa kıtaısna henüz sirayet et· 
nıemiş olan harp, iktısadi bakımdan 
bir cihan harbi §eklini almıştır. 
Cünkü bu harp dünl· :ldaki bütün 
~emleketleriıı iktısadi ve içtimai 
faaliyetlerini sekteye uğratmakta 
:.e alt üst etmektedir.,, 

90 yolcu ve tayfa öldü 

Geminin bir denizaltı tarafından 
torpillendiğini söyliyen!er de var 

Londra, 19 a.a. - 8300 tonilatoluk Simon Bolivar i~mindeki 
Hollanda yolcu gemisi 400 den fazla yolcusiyle seyretmekte iken, 
İngiliz sahilleri açıklarında bir mayine çarparak süratle batmıt-

V angçingvey 

tır. 

/ 150 dcnjazla ölil bulunduğu tahmin 

1 
edilmektedir. Harbin bidayetindenbe
ri, bu felaket, Royal Oak'ın batmasın-

ı dan sonra, en büyük deniz felaketini 
teşldl etmektedir. 

Öğrenildiğine göre geminin yolcı:
larından 100 kadarı, Harwichte kara
ya çıkarılmıştır. Bunların büyük bir 
kısmı ağır yaralıdır. 

İngilterenin şark sahiline bu gece 
çıkarılmış olan kaza7.edelerin büyük 
bir kısmı derhal iki hastaneye yerle~
tirilmiştir. Yaralı olmıyanlar da üç 
otokarla Londra'ya getirilerek bir o
telde iskan edilmiştir. Bu gece Lon
dra'ya getirilmiş olan feliiketzedele
rin adedi, hastanelere yerleştirilenler
le beraber, 251 dir. Bunların 230 u 
büyük, 15 i çocuk, 6 sı da bebektir. 

Feliiketzedelerin ifadelerine göre, 

Bu harp baılaymcıya kadar, al
man ithalatının dörtte üçü timdi in
ailiz ve fransız donanmaalrmın 
kontrolu altmda bulunan denizler - Japon baıvekilinin beyanah 
den .uku bulmakta idi. Almanya 

Simon Bolivar o kadar çabuk bir su
rette yan vermeğe ve batmağa başla
mıştır ki, bütün tahlisiye sandalları
nı denize indirmek kabil olmamıştır. 
Bu sebepten yolcuların bir çoğu, ken
dilerini, denize atmağa mecbur kal
mıştır. 

İçin henüz serbest bulunan kara 

~onan, ne ııda, ne hammadde ha- Vangrı·ngvey·ç 1·n'de knnmdan bu müthiı kaybı telafi e· !il' Diğer taraftan öldükleri sanılan 
150 kişiden bir çoğu, vukua gelen iki decek halde değildirler. 

Her gün ıiddeti artan bu tazyik, 
~lmanya'yı ya müttefiklerin sulh 

merkezi bir hükümet infilakten ölmüştür. 

tartlarmı kabul etmeğe, yahut k• ı f ~ •' 
lnemlekette her türlü faaliyetler teş 1 eaece~ mı. 
felce uğramadan, kati bir hareket 
Yapmıya aevkedebilir. Münih hadi
•esi ve Çekoslovakya'da geçen kan
lı vakalar, AJmanya'da uzun bir 
lnukavemetin manevi mesnetleri 
tnükemmel olduğuna delalet etmi
Yor. Holanda ve Belçika bitarafhk
ları hakkındaki endiıeler, bu müşa
hede ve mülahazalardan kuvet al
h'ıakta idi. Fakat son günlerin mü
hiın tezahürlerinden bir haıkası da, 
Belçika, Holanda veya lsviçre'nin 
hitaraflıklarmı ihlal etmek ihtima -
line karıı, İtalya ve lspanya'nın ta
llınmıı oldukları muhalefet tavrı
dır, Bilhassa ltalya, harbin, kendi 
h'ıenfaatlerine dokunabilecek ihtiliıt 
tehlikelerini arttırmasına müsamaha 
etmemek vaziyetindedir. 

İngiltere ile Franıa'nm mü~terek 
bir iktuadi politika takip etmeğe 
karar vermiı olmalarının ehemiyeti 
de aöz götürmez. Bu devletler bir 
lllraftan harbetmek, diğer taraftan 
har:> sonrası buhranlarına karıı 
!İmdiden tedbirlerini almak, feda

Tokyo, 19 a.a. - Başvekil Abe bu· 
gün yaptığı beyanatta muvakkat Pe
kin ve Nankin hükümetlerinin müza· 
baretiyle Vangşingvey'in yakında 
müttehit bir merke7.i hükümet kura
cağını söylemiş ve demiştir ki: 

Çin müstakil bir siyaset takibetme
li ve Uzak şarkta yeni nizamın kurul· 
masında Japonya ile tam müsavat da
iresinrle iş!Jirlıği yapmalıdır. 

Abe, yeni merkezi hiikümetin tesi
sinden sonra heni.iz Çankayşek tara· 
fında bulunan bir çok Çin devlet a · 
damlarının yeni hükümete iltihak e -
decekleri mütaleasında bulunduktan 
sonra sözlerine şöyle nihayet vermiş
tir: 

Öyle ümit ederiz ki diğer devletler 
emrivakii tanıyacaklar ve Japonya ile 
işbirliği yapacaklardır. 

Asılsız bir haber 

Bir kamarotun anlattıkları 

Kurtarılan kamarotlardan \Vris· 
ters'in ifadesine göre, geminin kap· 

(Sonu 3 üııcü sayfada) 

Son karışıklıklar üzerine 

f evkiflere devam olunu or 
Bir Hollanda gazetesine göre tevkif 

edilenlerin sayısı 50.000 i buldu 
Amsterdam, 19 a.a. - I an

desbladd gazetesinin Berlin mu
habiri bildiriyor : 

Çekoslovakya'da 50 bin kişi 
tevkif edilmiştir. İdam edilen ta
lebenin isimleri neşredilmiştir. 
Bazı profesörler de tevkif edil
miştir. Profesörler arasında da 
idam edilenleri mevcut olup ol -
madığı belli değildir. Yaşlan 20 
den az olan talebe serbest hıra· 
kılmı~tır. 

Bir holleje baskın yapıldı 

Kopenhag, 19 a.a. - Politiken 
gazetesinin Prag muhabiri yn:::ryot: 

Hücum krta)an cuma st\bah: Ma· 
saryk kolJejine bir ba~ktn yapmış· 
)ardır. Bir çok çek talebe gecelik 
kıyafetiyle mücavir yugoslav talebe 
yurduna kaçmışlardır. Yugoslav tn· 
lebe de hücum kıtalanna knr§ı çek 
arkadatlariyle birlikte mücadele el· 
mi~lerdir. 

Husu:;i müsaade olmadıkça hns
tanelerde xiyaret yasak cdiJr.1i~tir. 

Çe1i üniversite partisinin iki He· 
ri gelen azası, Dr. Matonçek ve Dr. 
~Hme, ortBd&n k'°'yb<>lmuşlardır. 
Bunlardan birinci~i çelderle alman
lar arasmda iyi münasebet partisi • 
nin bölge tefi idi. Almanlar bu iki 
doktorun iamini parti lintcsinden sil
mi~lcrdir. 

(Sonu S inci sayfada) 
Çek polisleri Prng'da bir nümayiş esnasında halkı z.aptetmcğe 

çalı§tyorlar 

Garp cephesindeki askeri hedefleri Mosolini diyor ki : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

tayyarelerden gizlemek • • 
ıçın 

Realist ve 

"Ekonomik bakımdan 
. t harp bir dünya harbj 

empresyonıs .. 
hahnı almııhr .,, 

ressamlar çalıştırılıyor! 

Müttefiklerin hava kuvetleri bir İngiliz 
kumandanının emri altına konulacak 

Paris, 19 a.a. - Askeri hedeflerin gizlenmesi sanatı, 1914-1918 
harbinden alınan tecrübeden i~tifade edilerek mezkur harpte 
kullamlan usulleri daha mükemmel bir hale koymak suretiyle tat
b ikmclan ibaret bulunmakla beraber, empresyonist ressamların 
bugün yaptığı hizmet çok mühimdir. 

---, 1918 denberi tayyarecilikte elde e
dilen terakkiler bugün gizleme işini 
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pek mühim bir hale getirmiştir. Bu
gün yalnız ön saftaki hedefleri değil, 
aynı zamanda !ınai bölgeleri ve kala
i.ıalık yerleri ele düşman tayyarelerine 
kar§~ giz emek icabeciiyor. 

B,ıgi.in bu iş için hem b:na ve tiyat· 
ro dekoratörleri ve hem de bizzat res
sam1ar kullanılmaktadır. Dekoratör -
ler bilhas<sa göz aldatmıya yani tabiat 
haricindeki eşyayı giz!emiye matuf e· 
serler vücuda getirilmesinde calışı · 
yorlar ve buna bağlı boya tabloları 
şeklinde tu~ll:ırla muvaffak oluyorlar. 
Ilu suret~e mesela toplar ve rasat no!-c· 
tal:ırı bunları ihata eden tabii manza
raya yine mesela bir orman şeklinde 
temsil edilmektedir. 

Man .. ara re!lsart'la:rıtıa 1;elince, iki 

Roma, 19 aa .. - Otarşi yüksek ko
misyonu, Musolini'nin riyasetinde 
toplanmıştır. Komisyona hükUmet 
erkanından bir çoklariyle korporas
yonlar nezareti yüksek memurları i§
tirak etmişlerdir. Komisyon, İtalya· 
nın siyasi ve otargik inkişafına müte· 
allik meseleleri müzakere edecektir. 

Komisyonun içtimaı esnasında =.ıu. 
selini demiştir ki : 

"Yüksek otarşi komisyonu bu ıeno 
(Sonu S inci sayfada) 

Alô rm i_şo re ti verilip 

ışıklar söndürülünce 

İrlanda telhiı~ileri 
suykasl yapıyorlar 
Londra, 19 a.a. - Harbin bidayetin

denberi ilk defa olarak İrlanda tethig
çileri ışıkların söndürülmesinden isti· 
fade ederek bombalarla suikastler ter
tip etmektedirler. Dün Londra'nın 

merkezinde bir çok infile.klar vuku • 
bulmuş ise de kim~cye bir şey olma
mıştır. İlk infilak Picadilli ve Park 
Lone köşesinde, ikinci infilak Pica -
dilly'nin ortasında, üçüncü infilak 
P.egent sokağında, dördüncü infilak 

tiirlü res~am çalışmaktadır: Haııse Regent so1tağıncla vukubulmuı 
Realistler. empreııyonistler. Made-

tur. Tiyatro ve sinema çıkışı milnase-
ni kitlelt-r ressa'lllar•r. fırçası altında betiyle halk sokakiara dolmuştu. Po-

lrarJıklannın nihayet yalnız kendi- Haber aldığımıza göre, Reisicüm · 
leri İçin yıkıcı olmamasına çalıımak hur İsmet İnönü'nün yakında Bağda
tnecburiyetindedirler ve alım aa- d'~ seyahat edeceklerine dair bazı ec
lıtnl•rnu kendi harp, ıulh ve iktısat nebi menabiden intip.r eden ha~rin 

Düıı lsta11bul ve A 111.ara'da lik maçlarına devam olunmuş. ayrıca An
kara'da sonbahar at yarışlarının sekizincisi yapılmıştır. Yukarıdaki resim
de, yarı§ları alaka ile takip eden sey_ircilerl görüyorsunuz. (Spor haberle-

bir ağaçlıh şeklini alıyor. lis kolayca intizamı temi:ıe muvaffak 
Empresyonizmin lıiznıetlcri olmuştur. 
Modern gizleme u~ııliinde en hi.iyük Civarda pötht!'ıım•ş i1-İ bomba bu • 

hizmeti empresyonizm yapmıştır. Ma lı.:n •• ·ıı: .. 1.ur. :' ~. l: L:ı .. - .;.., .;... ::....,...: ku
(Sonu S iaci say_f ada) İ rÜlmamış bir &ıruil'iltıı.ı.unmu,tur. (Sonu 3 üncü sayfada) !aslı ve cauı ):Oktur .. (a.a.). rimi• 4 119.IJ ıay f acl ad ır J.. 
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Günün t!slterlik hadiseleri : lzmirde 
Almanlar deniz h~rplerini nasd • • • • • • uzum ıncır 

lisans usulüne göre 
ihracat iılerlnde 
ahnan tedblrler 

n ne Ta arruf ve 
Yerli Mallar haftası 

dü~ünüyorlardı, nasll ~ıkh! 
-- .. -

M. Şevki YAZMAN 

satışları 
İzmir, (Hususi) - Ticaret odasının 

hazırladığı bir istatistiğe göre, mev
sim ba~Jangıcından 31 teşrinievel ak
şamına kadar Borsada 263.84 çuval, 
535 torba üzüm satılmıştır. Fiyat 
5-17,5 kuruştur. Geçen sene 526213 çu
val, 655 torba satılmıştı. Fiyat da 9,5-
20,5 kuruştu. 

Beynelmilel ıiyut vaıiyetln aldığı 
son tekil Uıel'ine bUtUn memleketler 
ihrax malları Uzerine yeni bazı tak· 
yitler koyma~& mecbur olmuılardır. 
HUkUmetlmiz de bu meyanda aldılı 
bir tedbirle bazı malların ihracını me
netmiı ve bazıları için de lisanaa tabi 
olmaları uıulUnU koymuıtur. 

Başvel<ilimizin bir 
, nutku j le açı lacal< Harp patlamadan on be~ giln evel 

Almanya'da bulunurken tesadüf bana 
bir almc:n <leniz: subayı il~ görüşmek 

fırsatını verdi. Havai bir iki laftan 
sonra o gergin vaziyette söz tabiatiy
le deniz harpleri ve denizlere hakimi
yet bahsine intikal etti. Benim üze
rimde t:sir bırakmak gayeıl"l de u. 
derek alman subayı fikrini a~ağı yu
karı ~öyle ifade ediyordu: 

keşfediyorlar ve karadan ateşlenen ci
varımızdaki mayin gruplariyle tahtel· 
bahirlerimiz tahrip ediliyordu .. Hol -
landa açıklarına ingilizler o kadar 
mayin dökmüştü ki ııu altında gider
ken !rOk defa tahtelbahirimizin güver
tesine silrüncn mayin zencirlerinin 
çık rdı ı gıcırtılarla tUylerimiz di .. 
ken diken olur ve soğuk terler dtsker
dik; mayin aynı seviyede ise tahtel
bahir berhava olurdu ... Tahtelbahirler 
iki§er ilçer vazifeye giderken arka· 
daş!ara sarılır vedalaşırdık. Çünkü 
dönerken cklicriya.t birlikte çıktığı
mız trıhtelbahirlerden bir veya ikisi
nin gark olduğunu duymak adet hük
müne girmişti ... ilh.,, 

Mekteplerde hazırhklar yapuhvor 

- Büyük devletlerin deniz kuvet
Jeri hal:kında herkeste yanlı§ fikir 
var. Bircokları hala .r:ırhlıları fazla di
ye deni ; h ldmlyctlnln İngiltere clln· 
de oldu ğ'unu sanıyor. Halbuki mesele 
kökünden değişmiştir. İngiltere'nin 
bir takım eski, modern olmıyan zırh
lıları, mesel! Akdeniz'de İtalyan filo
sundan kıymetçe çok aşağıdadır. Ka
tiyen hakimiyeti elinde tutamaz. Ben 
bir mütehassıs sıfatiyle SÖf.lüyorum. 
Birkaç fransız gemisi (mesela 26.000 
tonluk iki yeni saf gemisi) hariç ol -
mak Uzere Akdeniz:'de İtalyanlarınki 
ile boy 81çUıecek gemi yoktur ... ilh. 

Gene mevsim ba~langıcından 28 te~
rinievel okıamına kadar ihracat 
20212,2 tondur. Ceçen sene 43740,5 ton 
du. 

İncire gelince, gene mevsim başlan
gıcında 31 teşrinievel akşamına kadar 
aatı§ 140.239 çuval, hurda ise 3094 çu
vahlır. Qe~cn seneki satı; ise 125761 
çuval incir, 7605 çuval hurdadır. 

Son gUnlerde çıkarılan yeni bir ka
rarname, ıiyaat vaziyetin memleketi· 
miz bakımından inkitafa doğru git· 
mekte olduğu eababı mucibeıiyle vak
tiyle ihracı menolunan bazı maddele· 
rin ihracını ıerbeıt bırakmıJ, fakat 
gene bazı malların ancak liıumı al
mak ıuretiyle başka memleketlere 
gönderileceğini teısbit etmittir. 

Onuncu tasarruf ve yerli mnlı haftası Birincik&.nunun 12 İnci 
günü Sayın Başvekilimizin bir nutkuyla açılacaktır. Bütün mem
leketin alakaıını canlı ve fay dalı bir tel'ilde tasarruf ve yerli ma
lı mefhumları üzerinde tekıif eden bu "hafta,, cın her senek! gi
bi müımir i,lerle dolu geçmeıi için ali.kah daire!er şimdi-den faa-
liyete geç.mit bulunmaktadırlıır. • 

1 Bu huıuta en bilyUk işin, çocuklar· 
_ J da tasarruf ve yerli malı sevgiıi u-

Fiyat bu sene incirde 4-14 kuru~tur. GUmrUk ve İnhisarlar vckfi.leti de, 
bu kararnamelerin hUkUmleri dı\ire· 
sinde tedbirlerini almı• ve gümrükle· 
re bu !ekilde talimat vermiıtir. Du 
meyanda yaptıfı bir tamimde ezcUmle 
şöyle denilmektedir: 

Zongufda fa hav a yıındırmak itibariyle mekteplerimize 
dUgtUğU de muhakkaktır. Bu itibarla 

Bu ıSzler beni hayrette bıraktı. Va· 
kıa ben denizci değildim. Fakat eli -
ml.ıdekl bir ıUrU rakamlar, heaaplar 
bunun akıine idi. 

Cenup mıntakaıını bıraktıktan son
ra alman miltehassııı şimal denizle • 
rine geçti. Burada vakıa almanların 
denli kuvetl bakımından ingilizlere 
üıtUnlilğU iddia edemedi. Fakat orada 
da denizaltı kuvetlerinden bahsetti. 

- §lmalde lngiliz deniz hftkimiye
tine darbe vuracak aillh da denizaltı 
gcmllerimizdir. Asgari olarak ingiliz 
filoıu bu tehlike karııaında limanlara 
çekilecek ve ticaret gemilerini ise bi
%İm denizaltı ıemileri torpilliyecck
tir, 

Bunu ı8yllyen ı:atın ne rUtbeıf, ne 
de mevkii tıka yapmıya mUaait de
lildi. Clddt ciddi, inanmıı bir tarzda 
aöylUyordu, hattA bazan "biz:!m milte
bu111ların uzun tetkiklerine nazaran" 
diye de teyit ediyordu. 

Bu eanıda benim aklıma bUyUk 
harpten ıonra alman denlıaltı ıem\
Jerl kaptanlarından bazılarının neıret
tikleri kltıplardın hatırımda kalmı 
p&r$alar ıetiyordu. Onlardı ıöyle de· 
nfyordu: 

"1917 den itibaren artık Manı de
nızıne giremiyorduk. İngilizlerde 
dinleme hizmeti o kadar artmış v~ te
kemmül etmit idi ki Doverle Kale a
raıından geçerken mutlaka yerimizi 

Alman sub::ıyına hunlardan bahse
decek oldum, kısaca: 

- Bunlar harpten sonra icadedil -
mi kork\ı edeiliyatıdır ... eledi. 

Şimdi düşünüyorum: büyük harpte 
almcın!arın ilk azmanlarda batırdıkla
rı ingiliz gemilerinin yekCtnu ayda 
(250.000) tondan fazla idi. Bu harpte 
ve daha harp ilfın edilmeden bütün 
tedbirleri almalarına, ingilizleri hayli 
gafil avlamalarına rağmen ve bir ayda 
batırdıkları gemi 200.000 e bile varma
dı. Ve hnftnlar !ırasiyle şu ıeyri takip 
etti: Birinci hafta 80 bin, ikinci hafta 
46 bin, UçüncU hafta 46 bin, dördüncü 
haha beşinci hafta 9 bin, altıncı hafta 
ise ancak 876 tona düştü. 

Vakıa bu esnada almanlnr ingilizle
rin bir tayyare gemisi ve bir zırhlısı
nı batırmak gibi büyUk muvaffakiyet
ler de elde etmişler ve hlll da bir hay 
li vapurlar batırmakta bulunmu§lar -
dır. Bu·esnada alman denizaltı gemi
leri mürettebatının gösterdiği feda -
kirlık ve cesarat de takdire değer. 
Fakat bUtUn bunlara rağmen alman 
deniz ıubayının harpten evet bana 
ıöylediği ıeylerin hiç biriıi çıkma
mıştır. 

YUz:lerce gemi İngiltere ve Fransa
ya her ıün milyonlarca ton egya taşı
maktadır. Bunlardan daha mUhim o
larak da ingiliz ordusu burnu kana -
madan Fransa'ya ta§ındı ve daha da 
ta§ınıyor. O halde harpten evelki al
man eamimt kanaatlerinden birisinin 
yanıldığını tesbit edebiliriz: Deniz -
altı harbi İngiliz deniz h!kimiyetine 
son vermiyecek ve buna karşı müda -
faa vasıtaları denizaltılardan daha ça
buk inşa edildikleri için zamanla de
nizaltılar mağlfıp olacaktır. 

Ticari ruhsat tezkereleri 

Geçen ı;ene 6,25 • 18 kuruştu. Mevsim 
başlangıcından 28 teşrinievel akşamı
na kadar ihracat 18718 ton incir, 317,4 
ton hurdadır. Geçen yıla ait ihracat 
22912,3 ton incir, 1498 ton hurda idi: 

Bu yıl, en iyi incir alıcısı İngiltere
dir. Hurdalar tamamiyle İtalya tara -
fınclcın çekilmiştir • 

Ankara'da incir ve üzüm fiyat ve sa
tışları üzerine İngiliz mümessilleriyle 
temas ve müzakerelere gtimiş olan İz
mir ihracatçılar birliği reisi Bay Sa
Jahattin şehrimize dönmüştür. 

Haber aldı<iımıza göre, mfü•:nkerele· 
b • 

ri bizzat Ticaret Vekili B. Nazmı 
Topçuoğlu idare etmektedir. Vekil, 
senelerce Ege iktııadiyatı ile, bilhas
sa incir, üzüm meseleleriyle me,gul 
olduğu için mahsulün bugünkü şart
lar altındaki menfaatlerini layikiyle 
koruyacağı temin edilmektedir. , 

Hakimlerimiz 
terfih edilecek 

AdUye Vekaleti buna dair 
bir kanun projesi hazırhyacak 

Adliye Vekaleti hakimlerin terfi 
ve terfihi hakkında yeni bir barem 
kanun ISyihası hazırlamıya başlamıt -
tır. Layihanın meclisin bu içtima dcv
reııinde görüşülerek meriyetc girmesi 
için çalışılmaktadır. 

Hukuk fakültelerini ikmal eden 
gençlerin mühim bir kısmınnı adliye
ye intisap etmiyerek bankacılık, mali~ 
ye ve dahiliye mesleklerine girmeleri, 
hakimlerden bazılarının uzun yıJlar e
mek vermiş oldukları meslek hayatla
rını terkederek serbest iş sahasına a
tılmaları Vekaletin nazarıdikkatini 
celbetmi' ve bu gibi haIJcrin kati bir 
surette önüne geçmek için bu tedbiri 
almak mecburiyetini hissetmiştir. 

"Verilmekte olan ihraç liaanıları

nın kararnamenin iıtihdaf ettiği ga
yeye hadim olacak bir §ekilde tatbik 
edilebilmesi için ihraç edilecek malın 
kıymetinin, miktarının, evsafının ve 
bllha111 ıevk ve iıtihlAk edileceği 
memleketin li~ans muhteviyatına ta
mamen tetabuk etmesi hususları na 
azami dikkat ve büyük bir itina göste
rilmesi icabeder. 

Bu itibarla, ihraç lisansına istina
den ıevkedilecck olan malla:ın ibra· 
cına izin verilmeden evel gümrilkler
ce ihracat beyannamesi, fatura ve 
kon~imento gibi vesikalarla, ihraç li· 
sanslarlyle olan mutabakatının bche· 
mehal kontrol edflmeai ve bu vesika
lar ile ihraç lisansı arasında görUle
cek ufak bir fark üzerine ihracata mü
saade edilmiyerek keyfiyetin derhal 
Ticaret VekUetine bildirilmesi lazım
dır.,, 

Bursa'Jan Kayseriye 
giden işçiler 

Bursa, (Hususi) - Kayseri fabrika
sında çalışmak ilzere hükilmete milra· 
eaat eden iJçilerden bir grup Kaysc • 
rlye ganderilmi9tir. 

Adana' da hafriyat 
• 

yenı müze ve 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde ka

le kapısında mlize mildürüniln idare -
ııi altında hafrlya-t yapılmaktadır. Haf 
riyattan mtihlm eserler elde edilece -
ği umulmaktadır. 
Şehrimizde blr isl!m eserleri mü • 

zesi açılması için hararetle çalıııl -
maktadır. Müzenin yakında açılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Maliye Vekaleti, kazanç vergisi kanununun 

bu husQstaki hükümlerini tamim etti 

Memlekette adalet tevzii işi gibi 
gayet şerefli ve mühim bir vazife ile 
muvazzaf olan hakimlerin yüksek mes 
tek ve kabiliyetleriyle mütenasip ola
rak diğer bütün medeni memleketler- Adana' da bir fabrika 
de olduğu iibi devlet memurlarından 
ayrı bir bareme t8.bi olmaları kararlq ateş poligonu yaptırdı 

Maliye Vekaleti, kazanç vcrgiıi ka- halinde çalışanların şirket nam.ına bir tırılmış ve böyle bir kanun layihası- Adana (Husust) _Adana millt men 
n 79 80 ve 81 inci maddeleri - ruhsat tezkeresi almaları kah olu~ nın hazırlanmasına lüzum görülmUı- ıucat fabrikası, fabrika dahilinde fab· 

n~nutntub'ık ,;ekli hakkında bir tamim şirketlerin ayrı ayrı ruhsat teıkeresı tUr. 
nın a :ı 1 1 1.. kt rika kulilbU için bir atı§ poligonu yap 
yapmııtır. Vekalet, maliye milfetti§ • ama arına uzum yo ur. mıştır. Burada fabrikanın bütün me· 
terinden alınan raporlarda: adi ve hu- 2 - 2395 numaralı kanunun 79 ve İzmir' de (UVal İhliyav mur ve işçileri atıf yapacaklardır, Be· 
• usi ıirketlerdo ortakların her birine 80 inci maddelerinde mükelleflerin t den terbiyeıi Seyhan bölgeıi tarafın· 

· · İzmir, (Hususi) - zrnir piyasasm-

korunma tecrübesi 
Zonguldak, 19 11.a. - DUn Zongul

dak'ta hava pasif korunmn tatbikatı 
yapılmııtır. Tatbikata aaat on begi beı 
geçe baglanmıg ve saut on beti kırk 
bet geçe nihıı.yct verilmigtir. Saat on 
beşi beg geçe aldrm l;nreti verilmiı. 
vazifedar teıckkUller vulf eleri bıııı· 
na koşmuşi:ırdır. Halk sığınaklara ve 
ııakil vuı taJııırı gizlenme yerlerine sı
ğınmışlardır. Mefruz düşman hava fi
losu dört yangın Uç tahrip bir zehirli 
gaz bombaaı atmı§tır. Bu tatbikatta 
gerek korunma tegekküllerinin ve ge
rek halkın takdire değer dikkat ve 
gayretleri görü!müştür. 

Ş. karahisar'da köylüye 
tohumluk da~ıtıllyor 
Ş. Karahisar, 19 a.a. - Mevsimsiz 

devam eden yağmurlar dolayııiyle to
humun tem!n edilrnemiş olan köylil
müııiin ıonbal1ar tohumluk ihtiyacını 
karşılamak üzere ziraat bankası köy-
1 Uye tohumluk tevziatına baglamıştır. 

Ziraat b.ınkasının tam zamanımla 
yaptığı bu yardımdan dolayı kCiylü
müı: büyük bir sevinç d~ymuştur. 

izmir'de yeniden Halk 
der han 1 ri açıl.yor 
1ı:mir, (Huıust) - CUmhurlyet 

Halk Partlıi ıenel ıclcreterlllinln 
bildlnneıl Uzerlne 9ehrlmlıde Halk
evinde yeniden derıshaneler açılacak -
tır. Denhaneler arap fırını, Tepe
cik, Eırefpap semtleriyle tez:a evinde 
hiç okuyup yazma bilmiyenler lçln a
çılacaktır. 

Arapfırınında ilk tahıili tamamla
mıyan yurttatlır için ilk tahaill bU
tUnleme Jcurau, Karatq ve Keçeciler
de tUrkçe bllmf yen muaevt yurttaıla
ra mahıuı TUrk dill öğretme kuraları 
açılacaktır. 

Tedrisata yakında baılanacaktır. 

ayrı ayrı ruhsat tezkeresi v~rilip ve : ruhsat tez~crcs: ~~ verii karnelerını da çuval aıkıntısı başlamıştır. İhra • dan bu poligona Erma slllhları veril· 
rilmiyeceği; ruhsat tezkeresı ve _ve~g· kanuni muddeu ıçınde ~ımak. mecbu - catçııar, kan miktarda ve aynı za • mıştir. Dün ~efıimize mevsim' u 
karnesi, harç ve zamlarını kanunı müd riyetinde oldukları tasrıh edılerek 81 manda normal fiyatlarla çuval bula • 
deti içinde ödeyerek damga pulu be- inci maddede bu milddctler tayin v~ mamaktadırlr. ilk kafi yağdı 
delinden kurtulmak maksadiyle ruh - 82 inci maddede ruhsat tezkeresı Hindistandaki bazı firmalarla te. Küçük Yozgat C. H. P. 
ıat tezkere&i ve \•ergi karnesi almıyan ve vergi karnelerinin muayyen harçlar masa relen tacirler, şu kati şart ve DUn şehrimizde hava kapalı ve 
lar hakkında ne şekilde muamele ya- mukabilinde verileceği beyan edil- 1 d 00 h iye kongresi ynğmurlu geçmiştir. Sabahleyin saat 

v b' k kayıtla karşılaşmış •r ır. 8-9 arasında hafif kar yagv ı"t olmuş-pılacağının soruldugunu tes ıt etme miştir. Bu çuvalların mutlalı:ll voe tamamen :ı 
te, kan.:.ınun üç maddesini şu şekil- Bu hükümlere göre mlikelletlerin Türkiyede kullanılaca~ı hakkında te- Vilayetimiz içinde nahiye kongre· tur. Akşam ıaat 19 dan sonra gene ha· 
de bah etmektedir: ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harç- minat itası.. terine devam olunmaktadır. Diln de fif şekilde kar yağmıştır. GUnUn en 

· d k ha r .... kaya kazaeına bağlı Kilçük Yoz~ düc:.iik eıcaklıgv ı 1, en yüksek sıcaklığı "l - Mevı:uatımızda hükmi §ahsi • tarını ödemeleri akabın e tez ere ve- Bu kaydın, bugünkU rp şartları "°'' " 
• A gat nahiyesinin kongresi yapılmııtır. da 'l derece olarak kaydedilmiştir. Yeti haiz ticaret şirketlerinden başka ya karnelerinin de verilmeııı la:nm gel- altın<la ileri sürüldüğü aşikardır. Ta- d k . .. 

k A ''dd 1 Kongre e nahiyenin on Uç oyun· Yurtta hava U!lak, Kırşehir, Yozgat, huısust ve adi olmak üzere daha lki ne· mektedir. Bu harçları anunı mu e· cirlerimiz, alô.kalı makam ara müra - :ı 
"k 11 fl b 1 den gelen delegelerden maada dinle· Ulukıtla, Ankara ve Kars havalisln-vi •lrketin mevcudiyeti kııbul eı.lilmiş · ti içinde ödemiş olan mu e e ere caatla buna bir formUl u unmuını . f · 

1 
k 

1 
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1 ır 1 · yicı ıı atıy e alaba ı r a aut· de karlı, diğer yerlerde kapa ı ve tir. Hükmi .. ahsiyeti haiz olmıyan bu ruhsat tezkeresi veya vergi karne erı- iıtemiılerdir. leıı' bulunuyordu, i · d k' 
ıı yağmurlu ueçmiştir. 24 saat çın e ı • • ı. tl 1•0 mahiyet ve sureti te - nı·n verı'lmemicı. olması mükellefe atfe-

1 
"' k 

nevı ııry.e er ~ defterı·n·ın alt oldu~u sütunlarına kıy· ' Yok ama yapılıp ekleriyetln mcv- zarars:z ya~ışların karemetreye hıra kkuıı · T' aret Kanununun .518 in dllecek b0ır kusur degvildir. Bu itibar· 6 
ıe erı ıc · • dedilmeıi cut oldufu anla~ılınca idare heyeti tıklan su mikdarları Zonguldakta 35, 
ci ve Borçlar Kanununun 5ZO inci vr la ruhsat tezkeresi ve karne harçları b) Ka;unt mUddet içinde ruhaat reiai Rıza Yafcı kongreyi veciz bir Adanada 32, Bodrumda 31, Kocaelide 
milteakip maddelerinde gösterilmiş ve ödendiği halde tezkere ve karnelerini tezkereıl veya karne harclarını yatır- al:Syle~le açtı. • 20, Konyada 16, Manisada 14, Bursa-
kazanç vergisi bakımından milstakil almamış olan milkellefler namına 85 Reıı ve ldtlpleri ae imini mUtea da 12, Ankarada ıı, 1stanbulda 7, İz-
bl'rer mu··kellef addedı0 lerek 2395 nu • ·b· 1 h t mamıı olan mükelleflerin 85 inci n ç • 

inci madde mucı ınce ceza ı arç a • kip idare heyetinin bir aenellk fuli mir ve Erzurumda ikiter kiloiramdır. maralı kanunun dördüncii maddesinin hakkuk ettirilemez. madde mucibince yapılacak zammile • 
bı'rinci bendinin D fıl.trar,ında bu şir - birlikte harçlarının derhal tahakkuk yet raporu okundu. Bu arada but ha- Yağışlar şarlti ve orta Anadolunun 

· k · Binaenaleyh: ettirilerek berayı tahııil tahıillta ve. tipler MSz alarak rapor hak.kında .t~s- bazı yerlerinde kar, bazı yerlerinde 
ketlerde vergi mtiltcllefinin, şu· .etı . . . . . . vipkir mUtalealar beyan ettıler. Dıger yağmur ~eklindedir. Rüıgarlar ıark ve 
idare eden 'ahıs olcluP.u ta~ri:ı cdıl · a) Ruhsat tezkeresı veya vergı kar- rılmesı ve cezalı harçaların tahıılı ıı- birkaç hatip de partilileri bldbirine cenubu arki Anadolu mıntakalarında 
mi§tir. ~ ~ nesi harçlarını vaktinde ödemek üze- raaında 15 kurutluk ~u.ı da alınarak: tanıtmak, ıevdirmek makaadiyle umu- cenubuıarkt, diğer mıntaknlarda ti-

B ·.-ba la h susi ve adi ~irketler! re müracaat eden mükelleflerden tah- tezke.ro veya karnelerının t.anzlm. ve mt toplantılar yapılmaaını, nahiyenin mal ve şimaligarbi istikametlerinden 
de şi~k~~\ i~are ~den şahıslar. şirkete sil~t idaresince 15 kuruşluk pul .talep kendılerine tevdiinin teminı ve köy • killtUr hareketlerinin hıslanmuı lçin saniyede en çok 9 metre kedar hızla, 
muzaf olarak vergi ile teklif edilmek- edılerek, bu pulun ve harcın tedıye e- lerde olan bu gibi milkelleflerin tez • de bir halk odaaının açıhnaıı teklifin- Eie denir.inde ise fırtına şeklinde es
te olduklarından şirkete ait olmak ü- dildiğine dair olan makbuzun tahak- kere veya karnelerinin varidat daire • de bulundular ve bu her Ud temenni - miştir. Havanın tekrar soğumaaı ile 
zere ancak bir ruhsat tezkeresi almak kuk kısmına gönderilm.!si ve tahak- ıince ihzar vo resmt mühürle temhir nin ıelecek idare heyetine birer vazl- Uludağ, orta ve şarki Anadolunun ba
mükellcfiyet ve mecburiyetindedirler. kuk dairesince ruhsat tezkeresinin ve imza olunarak zimmet mukabilinde fe olarak verildikten ıonra Rıza Yağ- z ıyerlerine yeniden yağan kar bu sa
Şirketi teşkil erlcn ş:ı.l11sların şirketin derhal tanzim edilerek mü'cellefe ve- tahıildarlara verllmeıi ve on beı ku - cı, Muıtafa Kaplan, Muzaffer Ekşi, bah toprak üstünde Konyada 3, San
i~tigal mevzuu dahilindeki faaliyetle· rilmcsi ve mal.buz tarih ve numarası- ru luk pul ve karneler için ayrıcı :fo. Muıtafı Seymen ve Mehmet Çınar'ın kamışta 5, Uludağda 18 santimetre 
rinden dolayı ey:-ıca vergi ile t eklif nın da tezkere ve karnelerin asliyle toğraf alınarak karne ve ruhsat tezke- gizli reyle idare heyetine intihapları kalınlık bırakmıştır. Yurtta en yük
edilmeleri nasıl mümkün değilse, ruh- dip koçanına ve ruhsat tezkerelerinde relerine il&ak ve tahsildar tarafından yapıldı. Bunlardan sonra Milli Şefi - sek sıcaklıklar lzmirde 12, Trabzonda 
ut tezkeresi almak hususunda da bir de yeni kazanç vergisi defterlerine a- rrıımi milhür ve imza ile tasdik olun - miı İımet İnönü'no heyecanlı sayrı 13, Antalyada 14, Dörtyolda 15, Mer
mecburiyetleri yoktur. it 5 numaralı tarifnam~nin 12 inci duktan ıonra mükelleflere teıliın e - tezahürleri yapılarak toplantıya niha- ıinde 17, Adana ve !skeneerunda 18 

Binaenaleyh hususi ve adi §irket ınadde&inde zikredildiği üzere tarh dilmesi icap eder.,. Y.et verildi. derecedif. 

Maarif V ekftleti, biltiin okulları ta
ıarruf ve yerli malı haftası için vazi
feye davet etmiştir. Okullarda tesar· 
4'uf haftaaının hazırlıklarına §imdiden 
baılanmııtır. 

Uluaal ekonomi ve artırma kurumu 
tarafından ha.zırlanmıı olan vecizeler 
mekteplere dağıtılmaktadır. Bunlar 
mekteplerin münasip yerlerine asıla· 
cak vo talebeye tasarruf ve yerli malı 
kullanma hakkında kısa ve veciz fi· 
kirler verecektir. 

Hafta içinde tayin edilecek bir gUn 
de çocuklardan kumbarası olanlar 
hep birlikte bankaya gidecek ve kum• 
haralarını boşaltacaklardır. Tesbit e• 
dilecek olan bugün, çocuklara onu
rnüzdeki ay iptidasında haber veri-
lecektir. 

Tasarruf ve yerli malı haftasında 

bütün mekteplerde bir propaganda 
piyesi temsil olunacaktır. Maarif ve· 
kiletinin teabit ettiği bu piyes "Yur
dumuzu geziyoruz,, ismini taJımakta
dır. 

Yatılı te,kiUltl bulunan mel:tepler· 
de 12 birincikAnunda baılıyan hafta· 
nın yemek liıtelerinc üıUm, incir, fın .. 
dık, elma, Malatya kayı111ı, Ayıntap 
fııtığı ve portakal gibi muhtelif mem
leket mahsullerini koyacaklardır. 

Mektebin kooperatiflednde bu 
memleket mahıullerinin ıatılmaıı lçiıı 
tedbirler alınacak ve evlerdeki iıtlb
l&ki tetvik için de çocuklara bu ., .. 
mlglerln faydalarından bahi<>lunıcak· ,, .. ______ _ 

U BirincikAnun çarıamba günll bi
rinci derai yapacak olan öfretmenler 
tasarruf ve yerli mallar haftaaınuı 
mahiyet ve ehemiyeti hakkında tale· 
beye ııöz s8yliyetekler ve haf ta için
de tedrlıatın mihverini "artırma vt 
yerli malı,. mevzuu tetkil edecektir. 
Öğretmenler talebe araaında, bu mev• 
.zu Uzerinde yazı ve hitabe müsabaka.· 
lan tertip edeceklerdir. 

Hafta içinde timdlye kadar koope
ratif kurulmamış mekteplerde talebe 
kooperatifleri tetkill için talebe te§
vlk olunacak, kumbarası olmıyanlarm 
da bankalardan tasarruf kumbaraları 
almaları için propaganda yapılacak~ 
tır. 

Eğer hava mUsaid oluna, bayramın 
son günü olan 17 Birincikanun pazar 
gUnU, ellerinde vecb:eler yazılı levha· 
lar olduğu halde mektep talebeleri• 
ne bir geçid resmi yaptırılacaktır. 

Ziraat Umum Müdürll 
B. Abidin Ege lzmit'te 

lmıit, 19 a.a. - Ziraat Vekaleti sl
raat umum ınUdUrU Abidin Ege aehrl
mizc gelmi§tir. Abidin Ege dün ölle
den ıonra vilayet fidanlığına, bugün 
de Arifiye elma ve tohum ıalah istas
yonlarını gc.ıerek viliyet meyvacıh• 

ğının inkiıafı yolundaki çalışmalar 
ve bu huıustaki ihtiyaçlar hakkında 
alikadarlardan izahat almıı ve bazı dl 
rektiflor vcrmittir. Bu cümleden ola· 
rak yakında Sabanca elmalariyle, Ya· 
rımca kirazlarının daha kıaa bir za· 
manda inkişafını temin için esaslı te§ 
lcilat yapılacaktır. Karamürselde de 
bir nytintilik kursu açılacaktır. 

Mersin' d.e tetkiklerde 
bulunan ınebuslar 

Mersin, 19 a.a. - Kazalarımızda 

toplu bir halde tetkiklerde bulunmak
ta olan mebuslarımız şehrimize dön
müşlerdir. BugUn Halk Partisinde 
Parti vilAyet ve kua heyetleriyle, be· 
lediye, halkevi, ticaret ve ziraat oda· 
ları reisleri umumi meclis ve helecUye 
eneli.men B.zalnrının gaı:etccilcrin ve 
hı!lk mümensillerinin iş~irnklyle y~pı· 

lai'l bir top!antı<la bulunan m:buııları· 
mız memleket i§!eri ctrtıfır.da görü§ · 
melerde bulunmu§lardır. Vilfiyctin ih· 
tlyaçları üzerinde ileri sürülen dilek· 
lerl teebit eyl~dir. Mebuslnrı· 
mız bugün Tar.ut• gideceklerdi .. 

" 
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Polonya hezimetinin sebepleri 

Polonya'nın alman askeri taar
ruzu karşısında kısa bir zaman için
de hezimete uğraması, bazı küçük 
memleketlerde endite uyandırmıt
tır. Deniliyor ki, büyük bir devlet 
tarafından giriıilen '1yıldırım har
bi" kar§ı&ında Polonya gibi otuz üç 
milyon nüfwılu bir devlet mukave
met edemediğine göre ayıu yıldırım 
harbine daha küçük devletlerin mu
kavemet edebilmelerine imkan yok
tur. Bir defa böyle bir iddiayı Çin'
deki, lıpanya'daki ve hatta Ha.be
§İstan'daki harp tekzip etmektedir. 
Teçhizatı mükemmel olan Japonya, 
1931 aene•indenberi ail&hıız Çin ile 
uğrattığı halde hala çinlilerin muka 
vemetini kıramamıttır.Denilebilir ki 
Çin geniı bir memleket olduğundan 
istilası mümkün değildir. Bu, bir de
receye kadar doğru olmakla bera
ber, Silahlı Japonya karJıamda si
lahsız Çin'in mukavemetinde Çin 
milleti taraf mdan aöaterilen azim 
ve İrade ile kumanda ve stratejinin 
de büyük birer amil olduiu inkar e
dilemez. Fakat İspanya bu iddiayı 
çürütmek için daha iyi bir misaldir. 
Alman ve :İtalyan kurmay subaylan
nm yardrmlarma ve bol mikdarda 
verilen alman ve İtalyan aıilah ve 
teçhizatına rağmen, cümhuriyetçi
leri senelerce mağlup edememiştir. 

Bir Hollanda gemisi f 
mayne carpıp ballı 

Dobrlca'yı dılr pylalar ve ISTANBUL Gazeteleri 
Romen lllstıının nepiylh : 

---
Romen sınırlarının Cümhuriyet 
değişmez mahiyeti Bulgaristan ve Balkan Birliji 

Nadir Nadi buciin Cümhııriyetteld 

t • .. 1 ~ -· ''· 

- " ·"· Jıfııtbu11t s•rvi:ıi -

Jı(. Z4keriJ"& Sertel, yazısına devam
la: 

'"İtte itaba bamın için bitarafhğuw 
Ula 1IVn elnm çeldırımektedlr. Ve a:cno 
bmıım içindir ki. mftttefiki de dahil ol
duğu haWe kimseye itimat telkin etme -
mektedir. lta17arun bur:ünkU si,.~ti bic 
nlb 91;,aaetl olmaktan ziyade pusuda fır
sat bekliycııı bir avcı siyasetidir. 90 yolcu ve tayfa öldü 

Geminin bir denizaltı tarafından 
torpillendiğini söyliyenler de var 

Romen polfflkasının esasidir 
BUJuet, 19 a.a. - 'D.N.B." Roman

ya matbuatı bugiln yazılarında Ro
manyanın komuşlariylc olan münase
batını mev.zuubahsetmekte ve romen 
hudutlarının değişmezliğini ehemi
yetle kaydeylemektedir. 

Curentul diyor ki: 

başmakalesinde: 
''Son zıı.manlarda bulnr matbuatı Bal

kan birliği fikrine dair memnun edlcl ya. 
zdara ıahnc olmıya başladı .. demclcte ve 
ı-eçen hafta lnti~ıtr eden bazı makaleleri 
misal olarak yazdık4..n sonr, 

" Şimdiki vziyeti eskisiyle mukayese 
eden Slovo ga:ıeteai, coirafl tartlar be.
kımın.dan arada hic; bir fark olmadığını:, 
b:all:anlı milletler için tarihten ders a.1-
mak vaktinin artık geldiğini kaydedi
yor., diyen Nadir Nadi. 

VAKİi 
Bitaraflarm zararlan 

Hasan Kumç.ayı, )"U•ınde ezdim!• 
töyle demektectı.rı 

(Ba~ı 1 inci say/ada) 
tanı Voorspuy, süvari köprüsünde in
filikın olduğu dıkikada ölmüıtür. 

livor felaketinin bilinçoıu 265 yolcu, 
135 tayfadan 310 kişi kurtarılmıştır. 

Ror.ıanya, büyük Romanya'nın isti
nat ettiği prensiplere sadık kalmağa 
azmetmiştir. Romanya samimi dost -
lukları reddedecek değildir. Ancak 
Avrupa kıtası için ve bu kıtamn sul
hu için tehlikeli olan eski formüller
den de bilhassa uzak bulunacaktır. 

Netice olarak şunları ilave etmekte -
dir: 

"Dulg~r mııtbuatmda te~düf ettiti
miz müı.bet ve memnun edici yazıları bu 
itibarla ehemiyetli buruyoruz. Mı.:htelif 
siyast merkc&lerde h:ır.ıretli bir faaliyet 
cereyan ederken bulgar gazetelerinin bu 
tarzda neŞriyatt:ı b!llunmalan, Balkan 
Birliği düşüncesinin er geç tahakkuk e -
dece •ine dair beslcdieimiz ümitlere ku. 
vet verecek bir hlidisedir .•• 

"Tüarkiyc aibi bitaraf değil, (harp 
buici) denilen memlelretle-re gelince, on
lar da harba ılrmcdildori, &innek te iste. 
meıdilı:lcri halde ıeıne bir c;ok maddi n -
rar!ara uiruyorlıır. 

Muharip olan devletlerin hCNbı ıu • 
dur: 

ltalyanlar tarafından da inkar 
edilmiyen bir hakikattir ki, eier ze
hirli gaz kullanılmamıt olsaydı, 
çıplak habeıler bile İtalyanlara kar• 
ıı uzun zaman mukavemet edebile
ceklerdi. 

Polonya'run mnğlubiyeti bu dev
lotin bünyesinden ve dahili politika 
vaziyetinden dof:an bir taknn ae• 
beplere dayanmaktadır ki bu aebep
lerin bir kısmı, evelki gün "Ulws" ta 
bitaraf bir generalin kaleminden çı· 
kan yazıda hülasa edilmektedir. Bu 
aebepleri ve Polonya harbini yakın
dan takip .dip de Türkiye'den geçe
rek memleketler.ine geri dönen a• 
merikalr gazetecilerin müşahedele -
rine dayanan diğer amilleri burada 
hülasa etmeği faydaJı bulduk: 

1 - Evela Polonya harp ba§ladı
iı zaman henüz ukeri seferberliği
ni tamamlamıf değildi. Almanya, 
aylardanberi milyonlarca ukerini 
Polonya hudutlarına aevkettiği hal
de Polonya harbi provoke eder gi
bi görünmekten çekindiii için se• 
ı .... ı...rli.k il&n otm.mfti.r. İngiltere 
ve Franaa da bu noktada muhteriz 
davranmak içia Polonya'yı tazyik 
etmitlerdir. Hüla•a Polonya alman 
ha.,, tehdidi karımnda ihtiyatsız
lık göstermiştir. 

2 - Polonya'nnı otuz üç milyon 
nüfuılu bir devlet olduğu söylendi· 
ii zaman, bu memleketin hakikatte 
büyük fedakarlıkla vatan için dö
iü§ecek on dört milyonluk bir öz 
Polonya kaynatına iatinat ettiği U• 

nutulmaktadır. Bir rejime tabi ol
maktan menun o!mıyan avrupalı un
aurlann silah altında ne iıe yarıya • 
cak!annı 1914 harbinde Avusturya 
Macariıtan'm yabancı kıtalan ıös· 
termittir. Polonya, alman, ukranya• 
lı ve rua unsurlanndan bir yardım 
ümit edemezdt 

Hollandanın Londra elçisi ve Hol
landa elçiliği erkanı bu sabah derhal 
felaketzedelerin yerlettirildiği otele 
giderek gemi subaylarını isticevap et 
mişlerdir. Bunların ifadelerine göre, 
gemide sancak ve iskelede birer in
filak olmuıtur. Gemi subayları infi
lakların maynlardan ileri geldiği fik
rindedir. 

Mamafih bazı yolcular, gemiye iki 
torpil isabet ettiği kanaatini izhar et
mektedir. 

Hastanede bulunanlar, Hollandalı, 
norveçli, ingillz ve birçok da alman 
mUl tedsidir. 

Küçük kızıyla birlikte, felaketten 
kurtulmaya muvaffak olan Trinite a
daıı memurlarından bir zat, karışıklık 
esnasında ve bilhassa vakit darlıiın
dan gemideki bütün tahlisiye sandal
larının denize indirilememiş olduğu
nu bildirmi~tir. 

Bu memur kendi kurtuluşunu göyle 
anlatıyor: 

Sandığın içindeki küçük kız 

Küçük kızımla beraber ıandalda 
yer bulamadım. Çünkü sandal dopdo
lu idi. Bunun üzerine kızım kolları
mın arasında olduğu baldo kendimi 
suya bıraktım. Deniz üstünde bir san
dık yakalamağa muvaffak oldum. Bu
nun içini boşalttım ve küçük kızımı 
bunun içine yerleştirdim ve kendim 
de ıandığı iterek yüzmete batladım. 
Suyun UstU mazotla örtülü idi. Bir sa 
at kadar bu suretle yüı:dükten sonra 
nihayet bir gemi blırl bulup kurtardı. 
Küçük kızım yalnız infilik esna
sında mUthlı korkmuştu. Fakat bila
hare çok mükemmel hareket etti. Kı
zım sırsıklamdı. Ben ise yağ içinde 
slmslyahtım. 

Havas muhabirinin bildirdiğine gö
re, hastaneye yatırılmıt olan felaket
r:cdelerin hemen hepıi Simon Boli
var'ın bir denizaltı gemisi tarafından 
iki torpil atılmak ıuretiyle batırıldı-
ğı kanaatindedir. Bunlardan birinin 
ifadesine göre, ikinci torpil tahliıiye 
ıandallarından biri denize indirilir
ken gemiye çarpmıt ve bunun Ur:eri
ne bu sandal parçalanarak içindekiler 
ya ölmüş veyahut denize d8külmUı
tür. 

Gemi alman mayni ile battı 

Belçika vapur •elerleri 
tatil edildi 

Amıterdam, 19 a.a. - Zeelandva -
pur şirketi bugilrıe kadar İngiltere i
le idame edegeldiği muntazam sefer
leri tatil etmiştir. 

Sen vapur Lu nbah Viaalngen'den 
ayrılmııtır. Ve salı &ilnü Tilbury'ye 
dönecektir. 

Alman gemileri nereye 6ittiler? 

Lobito, "Belçika Kongo'su" 19 a.a. 

- Harbın başındanberi Lobito'da bu
lunan biri 16 bin 662 tonilatoluk 
Windhuk ve diğeri de 8500 tonilato
luk Woemıan alman vapurları geçen 
gece gizlice limandan ayrılmıılardır. 
Nerey~ gittikleri belli değildir. 

/ngiltereye ,,kan alman 
bahriyelileri 

Londra, 19 a.a. - Bir alman gemi • 
&inin mürettebatını teşkil eden 57 kiti 
dün bir Skoç limanına çıkarılmııtır. 

Bunlar, bir ingiliz devriyesi dur em • 
rlni verdiği zaman gemiyi batırmıılar 
dır. 

Vapur alman mayinine çarpmq 

Londra, 19 a.a. - Resmt ingiliır 

mahfillerine ~öre Simon Bolivar'ın bir 
alman torpiline çarptıfı muhakkaktır. 
Zira vapurun battığı havaliye hiç bir 
infili torpili konulmamı§tır. 

Bir Litvanya vapura battı 

Kaunu, 19 a.a. - Kaunu isminde

ki Lf tvanya vapuru Roterdam yakinin 
de bir torpile çarparak batmııtır. Mü
rettebat arasında 14 yaralı vardır. Va
pur Litvanya için yilk almak üzere 
lngiltere'ye gidiyordu. 

27 alman bahriyeli.i lalıoçya'da 

Londra, 19 La. - lskoçya'ya 27 al -
ma.n bahriyelisi gelmiıtir. Bunların 
ismi gizli tutulan vapurları ingillzler 
tarafından batınlmııtır. 

3 - Alman casusları ve propa
~andaıı Polonya'nın a§ağıdaki fık -
rada izah edilen askeri teıkilatmda· 

• ki zaftan ve aiyaai bünyesindeki 
zaflardan istifade etmek fırsatını 
kaçırmamıılardır. Bu, ilk adımda 
Polonya'yı manen yıkmııtır. 

Londra, 19 a.a. - Şimal denizinde 
batan "Simon Bolivar" vapuru huku
ku düvel kaidelerine mugayir olarak 
alınanlar tarafından haber verilmeden 

8 Finlandiya vapura •erbeıf 
bırakıldı 

Helılnkl, 19 LL - Bir aydanberi 
Setettln ve Swine de kontrol i~ln tu
tulmakta blan 8 Finlandiya vapuru 
serbest bırakılmııtır. Bunlar Amerika 
için ıellilloa yiiklUdUr. Daha yedi n -
pur kontrol limanlarında beklemekte
dir. 

Romania gazetesi de şöyle yazıyor: 
Romen topraklarının ihlal edilmez

liği Romanya harici siyasetinin te -
melidir. Bu toprakların dokunula -
mazhğı bizzat devletinin bekası de
mektir. Bu e11as üzerinde Romanya 
ayni yolda bütün komşulariyle hali -
sane çalışmağa hazırdır. 

Gazetelere göre, matbuatın aldığı 

bu vaziyet glıya Romanya'nm şimdiki 
Avrupa harbinden sonra cenubi Dob
rica'yı Bulgaristan'a terketmeğe mu
vafakat eylediğine dair ecnebi mem
leketlerde çıkan haberlerden doğmuş
tur. Gene bu haberler yeni romen -
bulgar huckdt:n:.ın diğer Balkan dev
letleri tarafından garanti edileceğini 
de bildiriyordu. 

Teşkili muhtemel 
bir Balkan bloku 
ve Bulgaristan 

Sofya, 19 a.a. - Alman ajansı bil
diriyor: M,buat, Politiıhe Korres
pondanz gazetesinin makalesi hakkın
da uzun tefsiratta bulunmakta ve bu 
makaleyi umumiyet itibariyle tasvip 
etmelrtedlr. 

Gazeteler, Balkan devletlerinin ya
kında toplanacakları hakkında türk 
menbalarından verilen haberler hak
kındaki mühim beyanatın esas kısım
larını "Almanya Balkanlarda barış is
tiyor., baJlığı altında neşrediyor ve 
Bulgariıtanın ''bitaraf blok., ismi al
tında arzedilecek bir Balkan birliği -
nin haricinde kalacağını yazıyor. 

Sofya'dald ıellhiyettar mahfiller 
Bulgariatanın her hangi bir bloka il
tihak ve bu ıuretle timdiki vuiyetini 
terketmek niyetinde olmadığını bil
diriyorlar. Versailles de vücude geti
rilen vaziyetin muhafazasına matuf 
ve bilhassa sovyetler birliği aleyhine 
müteveccih herhangi bir blok tesisi 
fikrinin bulgaristan için kabulü im
k!~ızdır. Bulgariıtandaki hakim o -
lan kanaat şudur ki, İtalyan teşriki 
mesaisinin inzimam ettiği alman-sov
ye teıriki mesaisi yalnız balkanlarda 
barıtı temin edecek mahiyette degil, 
aynı r:amanda avrupa kıtasının bu kıs 
mını alakadar eden meselelerin hak
kaniyetli ve müsalemetpervcr bir su
rette hallini de temin edecek mahi -
ycttedir. 

Yeni Sabah 
Sulh zorluğu 

Hüı.eyin Cahlt Yalçın, basmakale
ıinde ezcümle ıbyle diyor: 

" Nasyoruıl - s'o;;yıılizmden evel Al
mıı.nya'da demokratik ve cümhuriyetçi 
bir rejim vardı, sonu ne oldu1 Nazilik 
kuvı:t bu!du. Bugiin bertaraf edllece&i 
farze.dilen nazilerin ycdne yarın gene 
emperyalist, mütearnz bir rejim gelıni -
yeceii;lne, yeni bir Hitler cıkmryacağma 
nasıi enmiyet edilebilir? Avrupa'nın or
tasında toton ırkının Allah tarafından 
bi.ıtiin trkbıra üıttin ve hlikim olarak ya
ratıldıılı:ıa iman etmi:ı yüz milyonluk bir 
kütle nasıl bırakılabilir? Fakat bqün 
bu kütleyi p:m;alamak'niyetl nasıl mey
dana vurulabilir? Hem bundan da arııeli 
ne netice çıkacağı belli değildir. Çünkü 
bugün p:ırçalanan kütlenin yarm tekrar 
bir araya gelmesini ne menedecelrtid., 

Hüseyin Cahit makalesine devamla: 
"İşte işin c;ıkar yolu olmadıcı içindir 

ki iki taraf da sulli şartları meselesinde 
mırın kırın etmekten başka yapacak bir 
ııey ı:ömıiyecek ve harp uzayıp gidecek
tir. Uzun bir harbın getireceği zaaf, yor
a-u:ıluk, nikbinlik kati bir heıimet ile 
birlikte yürüdlifli ırUn Avrupa sulha ka
vuşur. Fııkat o zam.an bu sulhun (ada
lete) m!istcnid bir sulh olacaima inan -
mak çok safdillik teşkil eder. Müstakbel 
sulh adalete değil ancak (realite) ye i&
tinad edebilecektir. Bizim ne11illcrimizin 
görmiye mthk\im oldukları hakikat bu.
dur ... demektedir. 

TAH 
ltalya niçin bitaraflıfmr illn 
etmiyor·! 

Bu yazısında M. Zekeriya Sert~l, ez
cümle şöyle diyor: 

"İtalya daima kendi&ini hesaba katıl
mek lazım gelen bir kuvet halinde mu
hafaza etmek ni~tin.dedir. Yarın ıuJh 
masasına oturulduğu zaman bitaru mcm· 
leketlerin bu masada yerleri yoktıır. 
Hatt5. bu maşada verilen kararl;ır c;ok 
defa onl:ırrn aleyhindoair. İtal)"& bu m.ı
sada kendisine yer ayrılmasını ister. Çün
kü onun da dilekleri ve Avrupa mukad
deratının alması 11!.zım ğelen şekli üze
rinde fil.irleri vardır. Reyini zamanında 
kullanabilmesi için &ilahlarını bırakını -
yanık bekllyecck, fakat harba ginnlye -
cektir. Yalııız bir gün lcaıdi emperyalist 
emellerini tahakkuk ettirmek ve !:Wh ma
sasında hikim rolü oynamak için elin -
deki slUUıı her vakit kullanmağa lmlde 
bulunacaktır. 

Müttefikler 

arasında 

yeni kararlar 
4 - Polonya hakikatte bir harp 

için hazırlıksızdı. Ve Polonya gene
l"al!eri bunu müttefiklerinden bile 
gizlemiılerdir. H l bahis mevzuu 
olduğu zaman, Polonyalılar "biz ha· 
zınz" demekle iktifa etmiılerdi. 
Halbuki teçhizat ve talim ve terbiye 
bakımından Polonya'nın ta.mamiyle 
hazırlıksız olduğu anlaıılmııtır. 

konulmuı olan bir mayine Çarpmııtır. 
Vapurda 400 kiti bulunmakta idi. Bun 
!ardan 140 kitinin boğulmuı olmasın
dan korkulmaktadır. 260 kiti dUn ak
şam Harwich'de karaya çıkarılmıftır. 
Bunların büyük bir kısmı yaralıdır. Alman ıı cephesi 

Hollandanın Almanya reisinin beyannamesi 

(Başı 1 inci sayfada) 
menfaatlerine göre ayar etmek ni
yetindedirler. 

Yarm harpta ıalip ıolince. biittiıı 
maddi ZClntrlannı mağlQp olan tarafa 
yllkletmek, bltaraflar ile harp harid ol1U1 
memleketlerin c;ektikleri zarvları kim 
ödiyecek? Bize kalırsa barba girmedik
leri halde harptan birer suretle %arar 
g!Srmekte olan bUtü.n memleketler ılın. 
diden bu urıu-brmı iyice \csbit etmeli -
dir. Yann sulh konferansı toplandığı za
man bu zıı..rulıı.rm dıı. tazminini muha -
riplerden istemelidir. 

Ak11m 

Balkanlar 
N ecmettln Sadak bqmakal•lade. 

Balkanlardan çok bQhaedildiğini. fakat 
lco.ıı.utma tarzmın bir kac; ay cvelioe na -
zaran bilsb!ltiln baıka olduğunu sö7Hi7or. 
İtalya'nm Amavutluia ıirditi ve Al .. 
manyanın Romanyayı tazyik cttiii %11 -
manian hatırlatıyor. italyan siyasetin'n 
yıllarca bUtUn pyretini Balkan birliğini 
bozmıya pyret ettitini, bu arada Yu -
ıoslıvyanm Macaristanla ve Bulgaris -
tan~ aruını bularak Bal~ devletlerıni 
biriblrfnden ayınnıya uğcaıtığım gtlzo
nüne ıetiriyor v-e e(;yle diyor: 

"Şimdi Bakan devletlerinden bit' blolt 
t~kil edilmesi fikri i!erıi sürülüyor. Bu 
!ilerin mUrevvJçlerl, bk kaç ay evel Bal
kan birliiini yılamk istiycnlerdir. Ac~
ba ne oldu, ne gec;tit •• diyor ve ~va:n 
ediyor: 

·• Ballcaıı iılorinlıı salihiyeı Nhiplcri 
ancak Balkan dcvlctıleridir. Balkanlarda 
olup biten iıler &adece bb:lcre aittir. 
Balkanlarda sulhu takviye ede«lı: her 
harekete TiirkiY'C mlizahcret edor, bıı ha
reket samimJ olmak ve sırf Balkan mcn
f aatlni ıözeten hUımll niyetten dotmak 
prtiyle._,. 

Son Posta 

MOttef'ikler araarnda tek elden 
mübayaa uNlü 

Her rUn sütununda Muhittin Birreıı 
ıunları yazıyor: 

Silah mukadderatlanm ıec;cııı harpta 
olduiu gibi bu kadar kati birlcştlnnit o
lan bu iki devletin, iktnad! mukaddcrat
lamu da biribirine bu derece sıkı bağ -
lanmalan kadar tibii bir 3ey olaınaı, bu 
onlar hesabına c;ok faydalı bir usul tq. 
kil eder. Fakat acaba, diğer milletler he~ 
aabma da böyle midir? Maalesef, onlar 
için c;ok faydalı olan bu uııul diğer mem
leketlu için böyle değildir. Burum icin 
müttefikler ta.rafından verilon bu son 
karar, dilnya matbuatında geniş mikyasta 
tefsir cdil«ck ve billmssa Almanya tara
fından, müttefikler aleyhine kullanıla -
cak mühim bir propaganda mevzuu ole -
aktır ... 

Muharrir. bu mevzu tiı~ 'Qaun 
tafliilita giriımektedir. 

11Ü{Ü11 Dl~ H~.B ER.~ER 1 
X Budapışte - Gar:etelerirı bildirdiiine 

ıöre macar hududunun ıimali gatbtsindo 
buc!ut hattında yapılan bir tashih netioeeln
de Sovyetler Birliğine tcrlı:edilmiı olan .,... 
ki Polonya hudud istasyonu Sianki ~ 
Almanya'ya geçmiştir • 

X Bern - Şiddetle yağan yağmurlar blr 
çok kantonlarda mUhlm haaarat bank re -
tinniştlr. Bilhassa Fully civannda bulUle 
gelen heyelandan yirmi kadar ev harap ol
mugtur. 

X Lizbon - Musolini'nin oflu :Bnno., 
tayyare ile Sevilla tarikiyle Roma'ya rtt .. 
mek üzere Porteklz'den aynlmııtır. 

S - Fakat mağhibiyetinin en bü
yük sebeplerinden biri orduya siya
set karı§mastdır. Smigly Ritz, aske· 
ri kııLHiycti ıayeıinde değil, politi -
ka ile baıkunıandanlık mevkiine 
geçmiı ve kendisi bu vazifeyi yap
ınıya muktedir olmadığı gibi, en 
muktedir Polonay kumandanlarına 
vazife vermemiıtir. Bir İsviçre ge
nerali bu vaziyeti §Öyle ifade edi
Yox-: "Başktır.landan Smigly Ritz, 
r.ıevkiini siyasi bir muhite borçlu ol
duğundıın kumanda heyetindeki 
mevkileri de bu şiyasi muhite men-
5Up aubaylarla doldurmuıtu." Hal· 
buki baıkumandan ehliyetsizdi ve 
gene isviçreli askere göre, "Harbin 
daha ilk gününden itibaren batku
ın~ndanlık tamamiyle felce uğra
:trı:~ tr.,, "Fırkalar emir almadıkla
l"ımlan rastgele ve kendi bildikleri 
gibi muharebeye tutu~mu§lardı." 
Polonya felaketinin tarihini yaza
cak olan istikbaJin tarihçisi, mağlu
biyetin bu iımili Üzerinde güpheaiz 
çok duracaktır. 

Amirallik makamı bu hidiaenin in
gilb ticaret vapurlariyle bitaraf va -
purların mutat yollarına bunları ı.
tırmak maksadiyle haber vermeden 
mayinler döken alman h 1iltümetinin 
hukuku düvel kaidelerine ve insanlık 
vaizfelerine riayet etmediğine yeni 
bir misal teşkil ettiğini beyan etmek
tedir. 

lngiliz torpillainin ev•alı 

nezdinde protestosu 
Amsterdam, 18 a.a. - Blohm und 

w. tipi bir deni• tayyareıi, bu llbah 
Hollanda karasuları Uaerinde uçmut· 
tur. Bir Hollanda avcı tayyaresi atet 
açmıt ve mukabele görmUıtür. Mama
fih, alman tayyaresi bundan sonra u
zaklaımıttır. 

Bertin, 19 a.a - lş cephesi reisi 
Doktor Ley, bütün işçi ve müstahdem 
lerc hitaben neşrettiği beyannamede 
Almanya'nın kuvetli iktisadi vaziyeti
ni kaydettikten sonra bilhassa şöyle 
demektedir: 

Sahnesinden uzaklaJıldıiı zaman 
adeta vuku bulmuyor hiaai.ni veren 
bu harp, beynelmilel &eyrÜıefer ve 

mÜbAdele faaliyetleri alemine yak
laJıldtğı znman, İtalyan başvekili
nin söylediği üzere, bütün buhra-
nını hissettinnektedir. Hakikatte, 
bir mücadele, ciddi ve ezici bir mü
cadele emrivakidir: fakat en mo
dem ıartlan içinde! Bu mücadele
nin bugünkü amanaız tazyik ve tec
rit taktiği tesirini arttırdığı zaman, 
uzaktaki seyircileri de memnun e
decek olan facialar dahi kendini 

X K ahire - Kıralm ac;ııı nutkımda'a 
sonra. Mısır mebusan meclisi ret.Hğine 
Ahmet Mahir'i 311 ekseriyet reyiyle intihap 
eylemiştir. 

X Bulin - Pariı'tcn Brüksel'e relen 
haberlere ıı>re. komünist partisine mensup 
olmaları icıbcden 148 teşekkül mahkeme 
karariyle Fransa'dıı kapatılmıştrr. 

X Berne - Bir top mermisi Bale'de iJ1.. 
fil ak etmiı ve ı 7 ya$ında bir kız yanlan -
mı,tır. Bu mermi, bl:r fransız taY)'llresine 
ateı eden alnına topçusu t:ırafmdan atıl
mıştır. 

6 - Yukanki fıkradaki Hbebin 
tabii bir neticeai olmak üzete, ıtra • 

Londra, 19 a.a. - Röyter ajan11 bil
diriyor: 

Beynelmilel kanun mucibince ingi 
liz torpilleri o suretle yapılmıttır ki, 
konuldukları yerden baiları kurtulur 
kurtulmu tehlikeıiz hale girmekte -
dir. Alman torpillerinin ise böyle ol -
rnadığı öğrenilmektedir. 

Son bilanço 

Amaterdam, 1 O a:L - Simon Bo -

tejide büyük hatalar iılenmittir. 
Bunlarm her biri, Polonya'dan 

kuvetli bir devletin bile maf lubiye
tine tebep olabilirdi. Halbuki bütün 
bu sebepler Polonya hezimetinde 
toplanmıılardır. 

A. f. ESMER 

Biraz sonra, Hollanda avcı tayyare
si, diğer iki alman deniz tayyaresinin, 
Hollanda karasuları üzerinde uçtuğu
nu e8rmUtıe de bunlar, Hollanda tay
yaresini görünce uaaklaımıtlardır. La 
Haye hükümeti, alman hükümeti nez
dinde protestoda bulunmuttur. 

Gand mıntakaaında 

Brüksel, 18 a.L - Gand mıntakaaı 
üzerinde, 6.000 metre yüksekten uçan 
bir alman tayyareıi görüldüğü haber 
verllmittlr. Paıif mildafu bataryala
n ateı ıç~ıJlardır. Tayyare uzakl&§· 
mı ıtır: 

Bundan böyle yegine hedefimiz 
zaferdir. Yani İngiltere'nin ve onun 
dünya milletleri üzerindeki para ta -
hakkümünün kati olarak imhasıdır. 

Varıova'da yahudi 
mahalleleri tecrit edilecek 

Krakovi, 19 a.a. - Alman ajansı 
bildiriyor: 
Varşova valisi neırettiği bir karar

la Vartova yahudi mahallelerinin ba
rikadlarla tecrit edilmesini emretmiş· 
tir. 

Bu yeni karar §ehirliler tarafından 
bilyUk bir memnuniyetle karJılanmış
tır. Zira yahudi mahalleleri aynı za
manda nrt hu!alık meııbaıdır. 

gösterebilir. Belki de daha evel akıl 
sağlığı hi• ve ihtiraslara hakim ola
rak, hür Avrupa milletlerinin emni
yet ve tesanüdünü temin edecek 
olan bir ıulhun imk&nlan elde edi
lebilir. 

Falih Rılln ATAY 

Sovyet kıt af arı Litvanya' da 
Kaunas, 19 a.a. - Tas ajansı, Sov -

yet kıtaatınuı Limnya'ya girmeıi iti
nin tamamlandığını bildiriyor. 

X Vışington - Harbiye nazın Voodrinı 
yaptığı beyanata Amerika ordusunun 15 bin 
kişi arttınlacağını ve bu kuvetin yeni de -
niz ve hava üslerinin müdafaasına tahsis 
olunac:afını 5Öylemiııtir. 

x Mos.l:ova - Bicinci süvari ordusunun 
eski kumandanı ve hal.en hubiye komiser 
muavini Mareşal Budjenni'ye, bu süvari 
ordusunun yirminci yıloonümii miinaıebe 
tiyle ikinci defa olarak Lennin nişanı ve • 
rilmiıtir. 

X M od:ovıı - Tas ajansına Kaunas'ta.n 
bildiriliyor-: 

Bir Sovyet komisyorw dun Kauna:;a 
gelmiıtir. Komlsy0n. Ulmtnya ve beyaz 
Rusya'dan Litvanya'ya kaçan kimselerin ia
desi iıiylc meısul olacaktır 

X Moskova - Tas: Kızıl ordunun U 
clllUtamma, hükümet tarafından kendile • 
rinc verilen vazifeyi muvaffakiyet ve kah. 
r~anl.ıkla itfa ettiklerinden dolayı muh • 
telıf nıpnla.r verilmi~tir. 
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DÜNKÜ MAÇLARIN NETİCELERİ 

Gençlerbirliği: 9-Güneş: O 
As. Fa. gücü: 2Harbiye:1 
Muhafızgücü Birliksporla 1 • 1 berabere kaldı 

••••• as ••••• 

Dört zırhlı ve on 
tayyare arasında 

muharebe o!du 

Bir tayyare düJürüldü 

(_R_A_o __ Y o_) 
T Ü R K ! Y E 

RADYO DİFÜZ .lON ::>OSTALARI 
TÜRKİYE ANI". T' 
Ra.dyoıu Radyt;. ; :.ı 

-- Dalga uzunluğu --
11548 m. lBZ Kcs. / 120 K1V. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 'i,l .? . 

A N K A R A 
Kopenhag, 19 a.a. - Groenland'- PAZARTESİ: 20.11.1939 

tan dönen Danimarkanın Disko vapu- 12.30 Proıram , ve memlek "~ saat aya:-ı. 
ru yolcuları on teşrinievelde azimet 12,35 Ajans ve meteo rolojı haberleri. 

h 1 
· B . 12.SO Türk müıi« i (Pi.) . 

seya at erı esnasında ergenın 70 13.30. 14.00 Müzik (karışık hafif müzik 
mil garbında dört ingiliz zırhlısı ile \ Pl.). 
10 büyük alman bombardıman tayya- 18.00 Program. . 

. . . . 18.05 Memleket nat ayan, aıans ve me• 
resı aranında şıddetlı bır muharebeye teoroloji haberleri. 
nasıl şahit olduklarını anlatıyorlar. 18.05 Müzik (nı.dyo caz orkestı:-aoı). 

Tayyareler yüz bomba atmıı fakat ı9.00 K~nutma, .<~~ nimetleri) . . 
. • . . • 19.15 Turk: muzıgı Çalanlar: VecS:e, Re-ı 
ıngılız vapurlarına ısabet vakı olma- p.t Erer, Ru1en Kam. Şerif lçli • Dün yağmurlu ve niıpeten ıoğuk 

bir havada Ankara Jik maçlarına de
vam edildi. Öğleden itibaren Muha
fız Gücü Sahası, adedi birkaç yüzü 
bulan seyirci iJe çevrilmişti. 

Y arı§ları seyredenler mıştır. 1 - Okuyan ; Muzaffer tıkar. 
Buna mukabil bir alman tayyaresi 1 - GercWı.iye peşrevi. . 

İlk müsabaka Gençlerbirliği ile Gü
neı arasında idi. Hakem Kemal Ku
ray'ın idare ettiği bu maçın birinci 
devresini Cttnçlerbirliği 5-0 kazandı. 
Gençlerbirllği ikinci devrede Güneı 
yarı sahasında hiç ayrılmadı ve 4 gol 
daha atarak bu sene Galata.sarayda 
olan gol rekorunu 8 den dokuza çıkar
dı. Saha çok çamurlu idi. Top ağırlaş
mıı ve kontrol imkanını kaybetmişti, 
eğer batta Hasan olmak üzere, Genç
lerblrliği oyuncuları ıahıt oynamamı§ 

Kulüplerin 
puvan vaziyetleri Sonbahar at yarlşfarı 

.. .. .. 2 - H. Faık bey • Gerdanıye bester 
duşmuştur. (Ey keman ebru). 

Aynı yolcular Groenland'dan dö- 3 - , H. Faik bey - gerdan.iye a~r 
l k b. · ·1· d • 1 b. ıema1: (Benı ıcrmest edec çeşmın-ner er en ır ıngı ız estroyerıy e ır le). 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 alman vapuru arasında cereyan eden 4 - H. Faile bey. l"erdaniye .. rkır 
Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Gençlerbi•liiii 6 S ı O 27 2 17 
Muhalızgücü 6 4 2 O 22 7 ı6 
Dcmirspor 7 3 2 2 ıs ı• ıs 

Aa. Fa. Oüeü 7 3 2 2 ı6 11 ıs 

Harb .yc 6 3 o 3 19 14 ıı 

Birlikspor ! 2 2 2 9 12 12 

Havanın bozukluğu yüzünde 

dünkü koşular sürprizli oldu 

muharebeye §ahit olmuşlardır. Zanne- (Aokın g:unz~le yandı)., • 

d ·1d··· ·· b . 5 - Şerıl İçli: Ut tak.aımı 
ı ıgıne gore u vapur ımdat lıaret 6 _ Tanburinin • Gerdoııiy;, ııamı 

!eri gönderen Meckenbourg vapuru- (Çıkalım dağlar bo.şma). 
dur 7 - Adananmı &erdoniY• prkıı 

' (Kara gözlüm ne gezersin burada) . 

Cinde bir hava 
muharebesi oldu 

8 - Hacı Faik bey - gerdaniye yü. 
rük ıemai: (Bülbül gibi her pmü 
seher nalclerim var) . Galata sarar 6 2 o 4 ı2 22 10 
il - Okuyan: M üzeyyer Senar, 

Maskespor 6 ı 1 4 ıo ı9 9 
Gün'~ 6 o o 6 7 33 6 
NOT - Cetvelimiz sahadaki fili ncticeie-

olsalardı, gol adedini artırmak lmk&- ?J ............................ ._7 ... 711J?F• 
nı vardı. 

re cöre tan:ıim edilmi1tir. 

Şehir İpodromunda at yarıtla.rının sekizincisi yapılmı~tır. Ha -
vanın biraz bozuk olması dolayuiyle aeyirci adedi geçen haftala
ra nispeten çok azdı. Milli Şefimiz gene yarıı yerine lutfen teref
lendirmişler ve halk tarafından coşkunca allu~lanmı~lardır. 

Çunking, 19 a.a. - Çin ajansı bildi 
riyor : 

1 - Rahmi bey - bayati ş.arkı: (Giil 
h 3zin bülb4' perişan). 
2 - Lemi - bayati tark:ı: (Baka
sız hüsnün güvenme aruna). 
3 - Sadettin Kaynak - bayati pr
kı: (Mecnun). 

Birlik.por. Mulıalızgücü 
İkinci maç Mubafızgilcil ile Birlik

ıpor arasında yapıldı ve ıürprizli bir 
netice verdi. Hakem Muzaffer Ertuğ
un idare ettiği bu müsabakaya Muha
fızgüçliller ağır ve iıtekslz bir oyunla 
başladılar. "Nasıl olsa yeneriz., diye 
düşündüklerini gösteren bu oyun tar
zı onlara pahalıya maloldu. Birinci 
devrenin oıi beşinci dakikasında aol 
açıklarının ayağı burkuldu ve bu ce
nah işlemez bir hale geldi. Fethi ele 
geçen bir penaltı fıraatını kullanama
dı, Blrlikspor kalecisi çektiği ıütil ya
kaladı, bir karıtıklık esnHında da bir
!iksporlular bir gol çıkardılar ve dev
reyi böylece bitirdiler. 

İkinci devrede Muhafızgücü Birlik 
spor kalesi önüne yerleımiıti. Fakat 
birinci sınıf bir takıma karıı muvaf
fakiyetli bir oyun çıkarmak, Birlik
ıporluların maneviyatını yükoeltmiş -
ti. Bu sebeple hemen her Muhafızgüç
lü oyuncunun yanında biriıi nöbet 
bekliyor ve onların serbest hareketle
rini menediyordu. Bu vaziyet karşı • 
aında Muhafızgüçlüler bütün gayret
lerine rağmen gol yapamadılar. 28 inci 
dakikada oyun niıpeten açık cereyan 
ediyordu. Güzel bir akınla bu açıklık
tan lıtifade ederek Şahin'in §ahı! gay 
retiyle beraberliği temin ettiler. Bu 
golden sonra Muhafızgücilnün tazyi
ki arttı. Llkin bu üstünlük fili bir ne
tice verme<li. HattS son dakikalarda 
Birllkıporlular yüzde yilz bir gol fır
satını da kaçırdılar. Oyun 1-1 bera • 
i>erlikle bitti. 

Bu beraberlik, §ampinnluğa en ku
vetll namzet olarak gördüğümüz Mu
hafızgücü hesabına fena bir not teşkil 
etmektedir. Gerçi saha güzel bir oyu
nu bozacak kadar çamurdu. Fakat ile
ri teknikli bir takımın, her ne olursa 
olsun, iıi daima sıkı tutması JSzımdır. 

As.Fa. Gücü. Harbiye 
Günün en güzel oyunu bu iki genç 

takım arasında oldu. Harbiyeden Muh 
terem oynamıyordu. As. Fa. gücü ise 
bu sene çok boşalan takımını genç ele
manlarla doldurmuştu. 
Maçın daha ilk dakikalarından iti· 

haren mütevazin ve canlı bir oyun sey 
retıneğe başladık. Gerçi futbol tekniği 

noksandı. Yerinde paslaşmalar görül
müyordu. Fakat her iki takım da can
la başla, seri, atılgan oynadığından 
tekniğe ve taktiğe ait noksanlar na
zardan siliniyordu. 

Müsabaka zaman zaman iki taraf le-
hine inkişaf etti ve bu suretle oyun 
beraberliği birinci devre sonuna ka -
dar kaybolmadı. Yalnız güçlüler dev
renin sonuna doğru sol açık~arına har
biyenin sağ beki tarafından yapılan 
bir favulle penaltı kazandılar. İsmail 
temiz bir vuruşla bu penaltıyı gole 
çevirdi. İkinci devrede Harbiye ka -
zandığı bir golle beraberliği temin et
ti ise de müdafaanın hatalı bir hare-
keti üzerine aleyhlerine verilen pen
altıyı İsmail gene güzel bir vuruşla 
gole çevirdi. Bundan sonra vaziyeti 
değiştirecek herhangi bir hareket ol
madı. Maç 2-1 As. Fa. Gücünün lehi· 
ne bitti. 

İstanbut'daki maç far 
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Fenerbahçe takımı dün 
İstanbulsporu 3-0 vendi 
Beşiktaş da Vefayı 1-0 mağlup etti 

İstanbul, 19 a.a. - Mıntaka futbol 
ıampiyonaıı maçlarına bugün de de
vam dildi: 

!ıücumlar yapmıya başladılar. Fener 
müdafaasının müşkilata maruz kaldı ğı 

dakikalar oldu. 20 inci dakikadan son-
Şeref staC.nda: ra fenerliler yeniden rakipleri:ıi taz -
Bugün Fenerbahçe ve İstanbul- y ike başladılar. İstanbulspor kalesi 

ıpor takımları 3000 e yaklaşan bir se- şüt bombard_ımanın_a marij~ kalıyordu. 
yirci kalabalığı önünde kar~ılaştılar. ~akat top cı~lara g ırınelneKtto ısr::.r ct-
Fcncrbahçc §U kadro ile oynuyordu: j tı. . . . 

Cihat • Faruk, Lebib • Esat, Ali Ri- ' 31 ıncı dakıbda Esat, 20 metreden 

za, Hayati - Fikret, Melih, Yaşar, Bas- çekti ğ i bir firikik ile üçüncü Fener 
ri Fikret. golünü çıkardı ve oyun, şeklini değiş-

'İstanbulspor takımı da §Öyle teşek- th~eksizin Fenerin 3 - O kazanciyle 
kül etmişti: bıttı. 

Saim - Maaan, Ali - Fahri, Seyfi, Fener stadında: Kadı köyünde Sü -
Enver - Fikret, Enis, Süleyman, Bah- leymaniye HilSli 5 - 2, Beykoz Top -
ri, Bekir. kapıyı 4 - 3 yendiler. 

Hakem Şazi Tezcan. 

ilk bocalamalar 

Oyun mütevazin bir ıekilde başla
dı. İki takım da, henüz hakiki kıyme
tini gösteremediği ilk dakikalarda a
deta bocalıyordu. Fenerliler daha eve! 
kendilerini toplamıya muvaffak ol -
dular. Oyunu İstanbulspor yarı saha
sına naklederek yavaş yava; vaziyete 
hakim olmıya başladılar. Maamafih 
bu hakimiyet henüz tamamen müessir 
bir safhaya giremiyordu. 

15 inci dakikadan sonra İstanbul • 
spor kalesi ciddi tehdidlere maruz ka!
mıya başladı. Fener muhacimlerinin 
bir sayı peşinde koşdukları ve gayele
rine yaklaşmak üzere oldukları görü -
lüyordu. Nitekim 19 uncu dakikada 
Melih, geriden aldığı bir pasla İstan -
bulapor müdafilerini atlattı ve topu 
ağlara taktı. 

Fener' in ikinci golü 

İstanbulsporlular bu golden sonra 
biraz canlanır gibi oldular. Fakat fe
nerlilerin hakimiyeti, tesiri daha ziya
de artmış bir şekilde devam ediyordu. 
Bunun neticesi olarak gene Melih, 26 
ıncı dakikada ikinci golü çıkardı. Bu 
fOlü takip eden dakikalarda Fener 
muhacimlerinin tazyikı azami derece
yi bulmuştu. Esat - Ali Riza - Haya
tiden mürekkep olan muavin hattı, bü
tün enerjisiyle hücumu temin etliği 
için Fenerbahçenin tazyikı devamlı o
luyor ve İstanbulıpor müdafaası da • 
kikalar geçtikçe daha ziyade bunalı • 
yordu. Fakat Fener muhacimleri gay
retleri nisbetnide talihli değildi ve 
muhakkak golle neticelenebilecek a • 
kınlar neticesiz kalıyordu. 

Takıim stadında: 

İlk maç ikinci. kümeden Kurtuluş 
- Beylerbeyi takımları arasında yapıl
dı ve maç, mütevazin bir cereyandan 
sonra 2-1 Kurtuluş lehine bitti. 

İkinci maç, birinci kümeden G. 
saray - Altuntuğ takımlarını karşılaş

tırıyordu. Maç, G. Sarayın mütemadi 
hücumları ve Altuntuğun zayıf mü • 
dafaasiyle başladı . Maamafih G. saray
lılar 14 üncü dakikada Eşfakın ayaği
le ilk gollerini yaptılar. 

Bu golden sonra G. saraylılar, ku

vetli bir müdafaa ve sert bir oyun kar

şısında kalmışlardı. Oyun sert bir ce
reyana tabi olarak karışık bir şekil al
mıştı. Kasımpaşalılar müsait hücum -

Jar neticesi olarak 40 ıncı dakikada be
raberlik golünü yaptılar. Bundan son

ra G. saraylılar da Cemilin bir kafa 
vuruşiyle bir gol kazanarak devre 2-1 
Galatasarayın lehine bitti. 

İkinci devrede tatsız ve manasız 
bir sertlik başladı. Sarı kırmızılılar 

bu devrede blikim bir oyunla muhte · 
lif dakikalarda Eşfakın, Salahattinin, 
Budurinin çıkardığı gollerle maçı 5-1 
kazandılar. 

Be§ikttı§ - Vefa maçı 

Günün en mühim karşılaşması olan 
Beşiktaş - Vefa maçı, Beşiktaşın za -
yıf bir hücumu ile başladı. Fakat dör 
düncü dakikada güzel bir iniş yapan 
beşiktaşlılar Şeref vasıtasiyle bir gol 
kazandılar. Bu gol maçın ilk ve son 
golü oldu. 

Bundan sonra canlı bir oyuna baılı 
yan vefalılar, hakimiyeti temin etti -
ler ve devre Vefanın hücumu, Beşik
taşlıların müdafaıiyle devam etti ve 
1-0 bitti. 

Devrenin son dakikalarında İstan -
bulsporlular yeniden canlanmıya baş
ladılar. Oyun yeniden mütevazin r: .. 

Dünkü deneme atışları şekle girdi. Fakat vaziyet değişmeden 
.. 1 . d \ devre bitti. Ankara atıcılık amator erın en 

30 -35 kişilik bir grup dün Kayaş'a gi- /hinci devre 

İkinci devrede vefalılar aıkı hücum
ları devam ettirmişlerdir, beşiktaşlılar 
bu hücum karşısında sert bir t!biye 
tatbikine başladılar. Bu devrede vefa
lılar müteaddit gol fırsatı kaçırmak 

suretiyle bu kati hakimiyetlerinden 
istifade edemediler ve maç bu suretle 
ilk devrenin hemen ilk dakikalarında 

yapılan bir gol ile Beşiktaşın lehine 
neticelendi. 

derek yağmurlu ve karlı havada atış 
denemeleri yapmışlardır. Havnın bo- İkinci devre?• fe.nerli.ler, .ilk .ha.f • 
zukluğuna rağmen memnuniyet veri- .aymda elde ettıklerı netıce ıle ıktıfa 
ci neticeler elde olunmuş ve atıcılar etmiş gibi görünüyorlardı. Onlardaki 
ak•ama doğru Ankaraya dönmüJler l heyecansızlık istanbulsporluları ilde -
di;. ta teıvik etti ve •iyah - sarılılar canlı 

Birinci ko~u: 

Dünkü koşular yarış yerinin ıslak 
olmasından az çok sürprizli olmuş fa
kat müşterek bahis umulduğu kadar 
kar getirmemiştir. 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap yalnız kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 225 lira mesafesi 3000 met
re idi. Koşuya dört kısrak iştir._k et
ti. Ve Bay Fevzi Karabayın Sevim l. 
ismindeki kısrağı kolaylıkla birinci 
geldi. Yarışı çok gerilerden takip et
mesine rağmen Suna son anlarda gü
zel bir hücum yaparak Sevim I. in bir 
boy gerisinden ikinci. Sevim II. uzak 
bir ara ile üçüncü oldu. Zaman 4 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 5,80, 
plase sırasiyle 355 ve 430 kuruş verdi. 

I kinci koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis
kan int;"iliz at ve k:srakJ.ıra mahsus 
handikaptı. İkramiyetıi 350 lira, mesa
fesi 2000 mtere idi. Bu koşuda yedi 
haliskan koştu. Startla beraber Dan
di ve Şipka koşuyu götürmeğe başla
dılar, Parista üçüncü vaziyette idi. 
Diğerleri geriden geliyorlardı. Aşağı 
viraja kadar devam eden bu vaziyet 
orada değişti. Ve Taşpınar güzel bir 
tempo ile aheste aheste öndekileri ya
kaladı ve geçti. Düz yolda da mevki
ini muhafaza ederek iyi bir birincilik 
kazandı. Özdemir çok gayret ederek 
hücum etti ise de ancak yarım boy ara 
ile ikinci, Dandy üçüncü oldu. 

Zaman 2,15 dakikadır. Müşterekba
his ganyan 11,95 plil.e sırasiyle 225, 
145 ve 245 kuruş verdi. 

Üçüncü ko§u: 

Oç ve daha yukarı yaşta bir sene 
zarfında koşu kazanmamış yerli ya -
rım kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustu. İkramiyesi 200 lira mesafesi 
1600 metre idi. 

Bu koşuda dört yarım kan koştu . 
Yarışın başlangıcında Cesur ile Ay
da biraz önde gittilerse de gayet gü
zel koşan Yüksel iki boy ara ile birin
ci oldu. Cesur ikinci Ayda üçüncü ol
dular. Zaman alınamamı§tır. Müşterek 
bahis ganyan 3,75 plase sıarsiyle 160 
ve 165 kuruş verdi. 

Dördüncü ko§u: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus han
dikaptı. İkramiyesi 300 lira mesafesi 
2200 metre idi. Bu koşuda on iki ha
lis kan arap koıtu. Birinci haftadan
beri ağır kilolarla ko§up çok kuvetli 
bir hayvan olduğunu gösteren Mesut 
bu koşuda geçen koşulara nisbeten ha
fif kilo ile koştuğundan gayet kolay
lıkla birinci geldi. Virajın üzerinde 
hücum eden Karakuş bugün kendisin
den beklenmiyen bir koşu yaparak 
Meıudun yarım boy arkasında ikinci 
aon anlarda çok kuvetli hücum yapan 
Ceylan da üçüncü oldu. Ceylan daha 
evel hücum edebilseydi bu koşuda da
ha güzel bir derece alabilirdi zannın
dayız. 

Zaman 2,34 dakikadır. Müşter•k ba
his ganyan 200 pH\se sırasiyle 150, 445 
ve 175 kuruş verdi. 

Beıinci koıu: 

İki düşman filosu bugün Hanko
vun garbındaki Yiçang şehrinin üs
tünde uçmuşsa da Çin avcı tayyarele
ri tarafından defedilmişlerdir. Oç düş 
man tayyaresi düşürülmüş ve diğer 
birkaçı da hasara uğratılmıştır. 

Çin kıtaları Sin - Kei Hangu istir
dat etmişlerdir. 

Zo- Bu limanı da çinliler tarafın -
dan istirdat edilmiştir. 

İJÇiler birliği Ruzvellin yine 
Cümhurreisi olmasını istiyor 

4 - Lemi - hicazklr 311.rkı: (Son a"Ş .. 
kımı canlandıran). 
5 - Suphi Ziya bey - muhayyer aar
kı: (Dedim bu kız). 
6 - Muhayyer saz semaisi. 

20.15 Konuşma (Çocuk esirgeme kurumu). 
20.30 Türk müzi ğ i (fasıl heyeti). 
21 .15 Müzik (küçük orkestra - ıef Neci;,> 

Aşkın). 
1 - Rich, Heuberger - ŞARK'C 1 
is imli suit'dcn: ÇEŞMEDE parac!' t, 

2 - Moızkowski - İspanyol dansları. 
3 - Theo Rupprecht · mer1. 
4 - Alois Pacherne:ıg - hazin vals 
c vah fris!e) .. 

S - Franı Lehar .. Lüksemburg 
kontu operetinden patpuri. 
6 - Bccthovcn . Menüet (sol m~ 

JÖr) . 
7 - Gustav Linder • Bagatelle. 
8 - Josef Gung'l - okyanos deni· 

N k 19 N k · ·ı zinde hülya (valı). 
evyor ' a.a. - evyor l§Çl er 22.00 Memleket saat ayarı, ajanı haber· 

birliği icra komitesi, reisiciimhur Ro- leri, ziraat, esham - t ;ıhvil3.t, kam-
osevelt'in üçüncü defa olarak reisi • biyo - nukut borsası (f iyat). 

.. w • • • • 22.20 ~t ü.c:i k (küçük orkestra .. yukarda .. 
cumhur1aga ıntıhabına muzaharet et- , ki programın devamı). 
meğe karar vermi!iıtir. 22.35 Müzik (Stravinsky: Cappricco) (pi-

B · · b. ı· -· 9° O b. · · · .1 yano ve orkestra için - Pi.). 
u ışc;ı ır ıgı O ın ışçıyı temsı 23.00 Müzik (cazband . Pi.). 

etmektedir. 23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanı~. 

A ri · o p'y n 1 

ve müfetli~ik kupası 

İstanbul, 19 a.a. - Ask.rt liseler 
şampiyonası ve müfettişlik kupaıı 

futbol karşılaşmalarına bugün Fener
bahçe ve Şeref &tatlarında birden baş
landı. 

Kuleli, Maltepe, Bursa ve deniz li
sesi talebelerinin ve idarecilerinin a
laka ile takip ettikleri Maçlardan Ad
nan Akın idaresinde Kadıköyünde oy
nanan Kuleli - Deniz harp okulu ve 
lisesi karşılaşmasını daha hakim oynı
yan kuleliler 4-0 kazandılar. 

Şazi Tezcan idaresinde Şeref sta -
dında oynanan Bursa - Maltepe kar
şılaşması da 4-3 bursalılar lehine ne -
ticelendi. 

Maçlara gelecek hafta da devam e
dilecektir. 

Van'da çalışmalar 

Van, (Hususi), - Şehre getirilmek
te olan Zernebad içme suyu tesisatın
daki çalişmalar devam etmektedir. 9 
kilometreyi bulan boru ferşiyatının 
4 kilometrelik kısmının hafriyatı ik
mal edilmiştir. 

Çarşıda 3 metre genişliğinde beton 
kaldırım yapı !maktadır. Yapılan kal
dırım mikdarı 400 metreyi bulmuştur. 
Bundan başka çarşı ile nafia dairesi 
arasında iki metre genişliğinde adi 
kaldırım yapılmaktadır . 

Adana Halkevinde 

konferanslar 
Adana, (Hususi) - Adana halkevi 

dil tarih edebiyat komitesi bu sene 
halkevinde verilecek konferansların 

programını hazırlamıştır. 

Bu programa nazaran, terbiye. ede· 
biyat, zira3.t ve ziraat tekniği, ekono
mi, inkıl5p, sıhat, güzel sanatlar. fol -
klor, tarih, hukuk gibi mevzular ü:ı:~ ~ 

rinde on altı konferans hazırlanmış • 
tır. 

Londra radyosunda 
Türkçe neşriyat 

Dün Londra'dan altp ne$rettiiimia bir 
telgrafta, Londra radyosunun tür'kç.e neı-ı. 
riyatı Türkiye saati ile saat 19,10 da bqlt .. 
yacak i~en yanlış ya::ınlmışturr. Tashih 
ederiz. 

Bu n.cşriyat bu~ öıileden 90tU"I. saat 
19.10 da Büyük Elçimiz Tevfik Rüetil 
Aras'ın bir açıhıt nutku ile baıhyacaktır. 

Ü~ alman cıiri İskorta 
üsera kampından ka~h 

Lodra, 19 a.a. - Oç alman esiri 
İskoçya'daki üsera kampından kaç • 
mıştır. Bunlar bir denizaltının çok 
genç mürettebatındandır. Birisi 15 ve 
diğeri 17 yaşındadır. Bunlar kampı 
çeviren tel örgülerin aralarından sıy
rılarak dışarı çıkmışlardır. Yanların• 

da paraları olmadığı gibi yiyecekleri 
de yoktur ve İngilizce de bilmiyorlar. 
Bütün İskoçya postalarına keyfiyet 
bildirilmiştir. 

Alman· Romen ticaret 

muahedesi çıkmazda 
Bükreş, 19 a.a. - "Havas'' Alman• 

ya - Romanya ticaret müzakereleri 
bir çıkmaza girmiştir. Almanyanın 

Romanyayı mecbur etmek için ne gi
bi bir tazyik vasıtasına başvuracağı 
merak edilmektedir. Romanya şimal 

hududunda Almanyadan Sovyetlerle 
tecrit edilmi~tir. Buna binaen üzerin
de ancak Macaristan yolu ile bir taz
yik yapılabilir. Almanlar Romanya ile 
müşterek hududu kaybetmekle Ro -
manya ekonomisini kendi lehler~ne 

kullanmak fırsatını da kaybetmişler
dir. 

Mmrmlar yüksek fiyat 
veriyorlar ama ... 

B .i'.ueş, 19 a.a. - Royter ajansı A!
manya'n111 P.or.ıanya mallarını satın 

almak isin piyasa fiycı.t1ndan yüzde 1.3 
fazla teklif etiğini bildiriyor ve diyor 
ki : : 

Oç yaşındaki halis kan arap erkek dır. Müşterek bahis ganyan 220 plilse 
ve dişi taylara mahsus satış ko~usu i- sırasiyle 150 ve 215 kuru§ verdi. 

Her halde Almanya mübayeatının 
bedelini döviz olarak peşin verecek 
vaziyette değildir. Zira hariciye neza· 
rctinin ekonomi şube::ii direktörü B. 
Clandius iki m"mleket arasındaki ti -
carctin münhasıran mübadele esasına 
dayanmasında ısrar etmiş ve milli e -
konomi nazırı meseleyi tetkik edece• 
ğini vadeylemiştir. 

di. İkramiye•i 200 lira mesafesi 1600

1 

İkinci ve dördüncü koşular arasın
metre idi. Bu koşuda beş tay koştu. daki çifte bahiste Taşpınar .Mesut çif
Ve Bay Yaşar Güçlü'niin Örnek is- , tini bulabilenler bir liralarına muka
mindeki tayı koşuyu başladığı gibi : bil 30,10 lira dördüncü koşudaki ikili 
bitirerek birinci oldu. Çok geç hücum 1 bahiste ise Mesut - Karakuş komb;ue
etmesine rağmen Önal ikinci Bora an- zonunu bulanlar bir liralarına muka
cak üçüncü oldu. Zaman 1159 dakika- bil 46,50 lira aldılar-
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.Garp cephesindeki askeri hedefleri 
tayyarelerden gizlemek için 

Realist ve empresyonist 
ressamlar çalıştırılıyor! 
'Müttefiklerin hava kuvetleri bir İngiliz 
kumandanının emri altına konulacak 

(Baıı 1 inci sayfada) Londra'Öa ingiliz ve Polonya hükü
metleri arasında bir anlaşma imza -
lanmıştır. 

Polonya filosundan bir müfreze 
harbın sonuna kadar ingiliz donanmı 
sına raptolunacaktır. 

lngiliz lransız iıbirliği 
Parıs, 19 cı.a. - .Fransız matbuatı, 

f. ansız - İngiliz yüksek meclisinir 
toplant!sı miınasebetiyle iki memle ·· 
ket ittifakına geniş ya~ılar tahsis et
mekte devam ediyor. 

Gazeteler in diplomatik muharrirle
ri l•u mesele üzerinde bilhassa dura
rak şimdiki hadiseler içinde tarihi 
bir gün olurak kalacağını tebarüz et· 
tiriyorlar. 

lngiliz - Fransız İ§birliğinin 
bit.-ıral memleketlerdeki akisleri 

Paris, 19 a.a. - "Havas" Yüksek 
konsey tarafından teyit edilen fran
sız - ingiliz iktısadi teşriki mesaisi 
bütün bitaraf memleketlerde geniş bir 
akis hasıl etmiştir. 

ltlmdur ki, bu usul küçük eb'adda üst· 
üste konulan ve mütemadiyen tekrar 
edilen muhtelif renklerin uzaktan bir 
tek renk gibi gözükmesi esasına da· 
yanmaktadır. Bu tarz, bilhassa harp· 
te kullanılan alçak arabaları ve top
raktan çok fazla yükseklikte olmıyan 
tahkimatı etrafındaki toprağın rengi
ne bağlamak için çok uygun düşüyor. 
Buna mukabil mühim tahkimata uy
gun gelmemekte, zira bunların gölge
leri uıuliln muvaffakiyetine mani ol
maktadır. Fakat renklerin bir birine 
karıftınlmasına lüzum kalmadan fab
rikalardan çıktığı gibi }mllanılması 
imklnı itin süratini temin bakımın -
dan empresyonizm usulüne itiraz ka
bul etmez bir rUchan kazandırmakta -
dır. Buna binaen bu usul gizlemi
ye yalnı• kara nakliyatında değil, de
nizde ve havada da tatbik edilmekte
dir. Filhakika, münkesir hatlar halin
de UatUate boyanmı~ satıhların hem 
mesafe hem de sürat takdirinde isabet 
sizliklere sebep olmuyor. Buna bina
en tayyareler ve hatta harp gemileri 
hazan çok mat ve ne kadar dikkatli o
lursa olsun uzakta bulunan bjr m~a

hidin gözünden kaçmıya imkan veren 
zikzak hatları halinde boyanmaktadır. 

Belçikada, Daladiye - ÇemberJeyn 
anlaşması yıpratma harbini karşılamı
ya matuf müşterek cephenin başarıl . 

ması şeklinde telakki edilmektedir. 
Hol1andada, bazı müşahitler, bunu 

barışın organizasyonu için şimdiden 
bir esas ve geniş bir iktısadi federas
yonun nüves i olarak telakki ediyor
lar. 

Bir ineiliz hava müdafaa topu 

F ran•ız •abah tebliği 
Paris, 19 a.a. - 19/11 sabah tebliği : 
Gece kayda şayan hiç bir hadise ol

mamııtır. 

Akıam tebliği 
Parla, 19 a.a - 19 teşrınisanide ak

ıam tebliği: 
Gün sakin geçmiş, yalnız bazı mev

zii topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 
Son dört harp haftası zarfında de -

nizde devriye gemilerimiz tarafşndan 
yakalanan alman ticaret gemilerinin 
tonilitoıu yekCtnunun bir kaç bin to
nu tecavüz etmektedir. 

Alman re•mi tebliği 
Berlin, 19 a.L - "Tebl iğ" Aıağı 

Rhin noktasının bir yerinde mühim 
mitralyöz faaliyeti ve müsademeler 
vuku bulmuıtur. 

Cephenin diğer kısımlarında sükQ
net vardır. Yalnız mevzii topçu .faali
yeti kaydedilmittir. 

Han kuvetleri Fransa üzerinde is
tikJ&f uçutlarına devam etmektedir. 

laviçre a.kerlerine izin 
verilmiyor 

Bem, 19 a.a. - Ordu kumandanlığı 
tarafından neıredilen bir tebliğde şöy
le denilmektedir: 

0 Harp vakayii karıısında şimdiki 
karanızlık devam ettiği müddetçe kı
taatta izinden bahsedilmesi lüzumsuz
dur.,, 

Telı hava kumandanlığı 
Londra, 19 a~a. - Müttefik hava ku· 

vetlerinin bir elden idaresi kararlaştı

rılmııtır. Müttefik hava kuvetlerine 
kumanda edecek olan ingiliz kuman· 
danı kara kuvetleri için general Ga
melin'e verilen ıelahiyeti haiz olacak
tır. 

Bu it için en liyakatli zat intihap e
dilir edilmez kumandanlığa tayin e
dileceği zannedilmektedir. 

Silah altına çağrılacaklar 
Paris, 19 a.a. - 1919 sınıfının birin

ci kısmına mensup olanların yani 30 
haziran 1919 tarihine kadar doğmuş 

olanların ay sonunda silah altına da
vet edilecekleri bildirilmektedir. 

Polonya deniz kuvetleri 
İngilizlerle çalıfacak 

Londra, 19 a.a. - Polonya deniz 
kuvetlerinin ingiliz deni z kuvetleriy
le işbirliği etmesi hususun<la bugün 

Macaristandaki kanaat, yüksek kon
seyin Fransayı İngiltercden ayırmak 
için Almanya tarafından yapılan te
şebbüslere kati bir cevap verdiği mer
kezindedir. 

lıviçre'deki miişahitlerin kanaati 
lsviçredeki müşahitlere gelince, 

bunlara nazaran bu fransız - ingiliz 
hareketi, bitarafları mübadele esasına 
dayanan bir iktısadi sisteme sürükle
mek için Almanya tarafından sarfedi
len gayretlere karşılıktır. Filhakika 
lsviçreyc gelen haberler, teşrinisani 
sonunda Berlin'de bütün doğu - ce
nup devletlerinin iştirak edeceği bir 
nevi ekonomi konferansının toplana
cağını bildirmekte idi. Macariatanla 
Bulgaristan böyle bir şeyden henüz 
haberdar edilmediklerini bildirmişler
dir. Bununla beraber Almanya ingi- Fransa'da haıtabakıcılık kurılanna devam eden genç kızlar 
liz • fransız ablukasının kendisini te- ı-
darikten menettiği malzemenin Avru- M • 
pa kıtası memleketlerinden kısmen aca rı sta n Mosolin i diyo r ki : 
temin için halen elinden geleni yap· •• •• •• ••••• •• •••• •••• ••• •••••• ••• 

ma;:;:;r~araftan Almanyanın Roman- B 1 k 1 r ,, Ekonomik bakımdan 
ya ile yaptığı müzakerelerde bir çık- ve o a n a 
maza girmiştir. harp bı'r du .. nya harbi 

lıkoçya'da tehlike İ§areti Budapeşte, 19 a,a. - (Havas) ma -

Londra, 19 a.a. - Bugün lskoçya
nın doğu şimalin'de verilen tehlike i
şareti pek kısa sürmüş ve hemen aka
binde tehlike sonu işareti verilmi§tir. 

lngiliz harbiye nazırının 
telti§leri 

Paris, 19 a.a. - lngiltere harbiye na 
zırı B. Hore Belisha Fransadaki in • 
giliz hatlarını teftiş ettikten sonra 
fransız hatlarını da teftiş etmiştir. 

Nazır, yarın B. Daladier ve gene • 
ral Gamelin ile görüşecektir. 

Bir tayyare enkazı bulundu 
Kopenhag, 19 a.a. - Balıkçılar Da

nimarkanın batı şimalinde Agerin 30 
mil açıklarında milliyeti meçhul bü -
yük bir tavyare enkazı bulmuştur, 

Tehlike düdüğü! 
Londra, 19 a. a. - Bugün öğleden 

sonraFirth of Forth üzerinde teşhisi 
miimkün olmıyan bazı tayyareler gö -
rülmüş tehlike düdiikleri çalmıştır. 

car diplomatik mahfilleri doğu - c~ -

nup Avrupasının muhtelif devletleri halı'nı' almıcf ır 
arasındaki münasebatın inkişafını bü- f •rr 
yük bir dikkatle takip etmekte ve Av
rupa'nın bu kısmında bir bitaraf blok 
tesisi hakkındaki şayiaları ihtimamla 
kaydetmektedir. 

Macar gazeteleri Avrupa'nın bu 
kısmındaki diplomatik vaziyete ve 
Macaristan'ın hattı hareketine müte • 
a11ik olarak dünya matbuatı ve bilhas
sa italyan matbuatı tarafından neşre
dilen yazıları geni1 mikyasta nakle -
diyorlar. 

Doğu - cenup memleketlerindeki 
italyan diplomatik mümessillerinin 
bulundukları memleketlerin hükümet
lerine, böyle bir bitaraf blok fikrine 
ltalya'nın muhalif olmadığını fakat 
bu blokun büyük devletler haricinde 
tahakkukunun daha ziyade mümkün 
olacağını bildirdikleri haber verilmek 
tedir. 

Macar siyasi mahfilleri, İtalyan nil
fuzu altında böyle bir blokun Sovyet· 
ler birliğinin şiddetli aksülamelini 
intaç edebileceği kanaatindedirler. 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
İtalya aleyhinde tatbik edilen sinsi 
zecri tedbirlerin dördüncü yı1dönü
münde toplanıyor. Şunu da ilave ede
lim ki bu tedbirler, bunları bize tah -
mil edenlerin arzusu hilafına olarak 
memleketimiz için hayırlı neticeler 
vermiştir. Bugün mübaligaya düşme
den tarihi olarak tavsif edilebilecek 
ahval ve şerait içinde toplanıyoruz. 
İtalyanın tarzıhareketi sayesinde as -
keri bakımdan henüz Avrupa kıtasına 
ıirayet etmemiş olan harp iktısadi ba
kımdan bir dünya harbi şeklini almış
tır. Çünkü harbin bilaistisna dünyada 
ki bütün memleketlerin iktısadi ve iç
timai faaliyetlerini sekteye uğratmıı 
ve alt üst etmiştir. 
Yirmi •enelik tecrübeden •onra 
Aradan yalnız yirmi sene geçtikten 

sonra garip bir fırsat neticesinde şa -
hit olduğumuz vekayi tatbik etmekte 
bulunduğumuz iktısad1 otarşi siste -
minin doğruluğunu kati, nihai ve mu
kavemet edilmez bir şekilde hatta dra-
matik bir surette isbat etmiştir. Şimdi 

tır..ııııı••••••••••••••"~ herkes iktıaadi sistemimizin ve yahut 

Al / ıu veya bu sistemin "muvafık,. olup manya nın olmadığına dair yapılan ba:ı:ı münaka-
şaların ne kadar gülünç olduğunu gö-

h 1 "' rebilir. a rp p an 1 İptidai maddelerin hiç bulunmadı-
Almanya'nın bu harpte kullan

makta olduğu ve ileride kullana
cağı taktiği anlamak için general 
Ludendorf'un 

Topyekun Harp 
eserini okuyunuz 

Her kitapçıda bulunur 

ğı veya bu madde fiyatlarınnı fevkal
Ade yükselmiş olduğu şu sırada dahili 
ve harici fiyatlara müteallik meselele
rin ne kadar akademik olduğunu her
kes müşahede edebilir. Bilhassa şu za
manda herkes, hatta zekası kıt olan. 
lar bile "harp iktısadiyatı" ile "sulh 
iktısadiyatı" arsında bir fark olduğu
nu iddia etmenin saçmalığını anlamıt 
tır. 

FTtınn:ı cukerleri tayyare tarcunıt aletlerinin baııncla 
Yalnız ''harp ikh•adiyatı,, var! 

Harp iktısadiyatı ve sulh iktıaadi-

-!-

Mün ih suykastı meselesinde 

Hitler'in eski dostu Strasser 
Gestapo'yu İttiham ediyoı· 
Strasser'e göre Almanya 1941 de kurtu!aca'i 

Par is, 19 a.a. -
"Havas" Hitler'in 
eski arkadaşı fakat 
sonı:a en biiyük 
düşmanı olan Otto 
Strasser Paris • 
Soir gazeteııine ver 
diği mülakatta "Al 
manya 1941 de kur
tulacak" demiştir. 

Strasser büyük 
bir gizli cemiyet 
olan "Siyah cep
he" nin şefidir. 

1934 de Almanya
dan ayrıldıktan 

sonra v'iyana'da, 
müteakiben Prag 
ve Zürih'te Hitle
re karşı fası !asız 

mücadele etmiş ve 
fakat ıon Münih 
suykastinde Zürih 
ten ayrılmıya mec-
bur kalmıştır. Hitler bir teftiş seyahat:nde 
Strasser: 1 
.. _Münib infilakının nasıl ve han- B ilhenıya ve Moravya' da 

gi şerait içinde bulduğunu öğrenir I 
öğrenmez~ bunun Gestapo t~ra:ından 1 tev!dflere devam 
yaptırıldıgını anladım., demıştır. • 

Almanyadaki vaziyete gelince, St
rasser şunları ilave ediyor: 
"- Siyah cephe azasından birçoğu 

ile münasebetim olduğu için size te · 
min edebilirim ki Almanya Hitlerc 
karşı isyan ve ihtilale hazırdır. Bu -
nun için şu üç şartın tahakkuku la-
zımdır: · 

1 - Almanlar h<!rbin dehşetini ha· 
kikaten hissetmelidirler. 

2 - Almanya ilk askeri muvaffaki
yetsizliği görmelidir, 

3 - Mahrumiyetler gittikçe daha 
ağır bir hale r:elmelidir. 

. Bu üç şartın önümüzdeki ilkbahar
da tahakkuk edeceğini zannediyo· 
rum.,, 

Fransa'ya bir Kanada 

fırkası gönderiliyor 
Ottava, 19 a.a. - Fransa'ya gönde -

rilecek olan birinci Kanada fırkasının 
kumandanı General Mac Naughton, 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"Kanada askerleri tam bir şevkle 
gitmektedirler. Fakat çok ciddi gözü
küyorlar. 1914 harbında ise Kanadalı
ların fazla sergüzeştçu bir tavırları 

vardı. Fırka Franaa'ya vardığı zaman 
teslihat ingiliz fırkalarınınki kadar 
mükenunel olacaktır.,, diğer taraftan 
general Kanada fabrikalarında tasav
vurun fevkinde top imal edilmekte ol
duğunu bildirmiştir. 

yatı yoktur. Yalnız harp iktıaadiyatı 
vardır. Çünkü tarih bakımından harp 
senelerinin adedi harp halinin millet
lerin daha doğrusu Avrupa kıtasında 
yaşıyan milletlerin normal hali oldu
ğunu isbat etmektedir. Sulh içinde 
geçtikleri söylenen senelerde bile 
''müsellah harbi" hazırlıyan başka tip· 
te "harpler" yapılmaktadır. Binaena -
leyh iktısadiyata hakim olması lazım 
gelen ve hakim olan önüne geçilemi -
yen "müsellah harp" ve onun mukad
deratıdır. Bu hakikati nazarıitibara 
almak istemiyen felakete doğru yü
rür ve bunu müdrik olmadığı için de 
bu felaketten şikiyet etmeğe veya 
hayret izhar etmeğe hakkı olamaz. 

İtalyan milleti timdi otarşi u ğrun
da açılan harbin yalnız hydasını de· 
ğil lüzumunu da hinetmit ve anlamış
tır. 

İtalyan milleti dediğim zaman muh
terileri, profesörleri, işçileri ve müs
tehlikleri kastediyorum. Bu ordunun 
bütün kısımları oldukça uzun merha
leler katetmişlerdir. Fakat bugün a • 
dımlarının temposunu imkan hadleri
ni aşan bir şekilde tacil etmeleri 1a -
zımdır. Hiç bir enerjinin boşa git::ne· 
si doğru değildir. Bütün iradeler bir 
araya getirilmeli, bUtiln fedakarlıkla
ra katlanmalı, tüphe içinde bulunan· 
lar ve geri kalanlar uzaklaştırılmalı
dır. Hiç bir oyuna benzemiyen bu o
yunun vereceği netice pek büyüktür. 
Mevzuubahs olan şey askeri kudret ve 
binaenaleyh vatanın iıtikbalidir. 

B. Musolini'nin yüksek otarşi ko
misyonunda söylediği nutuk matbuat 
tarafından genit bir ıurette tefsir e
dilmektedir. 

Gazeteler, tefin İtalya için tesbit 
edilen va.ıifcde ikdam ve ıebat lüzu -
mu üzerinde ısrar ettiğini, İtalya'nın 
dahili ekonomik müdafaayı teşki12.t . 
landınnaıı lüzumunu, otarşinin müsa· 

1 lemetperver İtalyan menfaatlerinin I 
hhnayeal huıuıunda karar ve icraat 
serbeatisini muhafaza eden ltalya'yı 
korumakta olduğunu kaydediyorlar. 1 

olunuyor 
(Bası 1. inci sayfad:f) 

Vll§ington'da Çekoslovak 
sefaretinde matem 

Vaşington, 19 a.a. - Çekoslovakya· 
nın Vşington orta el çisi Hurban, 
Prag'da 9 çek talebesinin kurşuna di
zilmiş olmasından <lolayı elçilik b:ı.y· 
rağım yarı va indirmiştir. 

B. Hacha'mn beyarmameıi 
Berlin, 19 a.a. - D. N. B. ajansı 

bild iriyor : 
Çek r eisicümhuru Hachanın çekle

re bir beyanname neşrederek rahat 
durmalarını ve nizama riayet etmele
rini tavsiye eylemiştir. 

Bu beyannamede şöyle denilmekte
dir : 

Müesses nizama karşı her tilrlü ha
reket yalnız suc;lular için değil, bütün 
çek memle~eti için vahim neticeler 
doğur•caktı r. 

Orli idare illin olunan yerler 
Bertin, 19 a.a. - Alman ajansı, 

Prag'da ve himaye idaresinin diğer 
bazı şehirlerinde örfi idare ilan edil· 
diğini bildirmiştir. 

H ola~da ve Belçika'n ın 

vaziyeti ve l ta lya 
Roma, 19 a.a. - Stfani ajansı bil • 

diriyor: 
İtalya hükümetinin Hollanda ve 

Belçika'nın toprak bütünlüğüne ria • 
yet edilmesini görmekte menfaat ve 
alakası olduğunu Almanyaya bildir -
diğine dair olarak Paris radyosu tara
fından verilen ve bazı İngiliz gazete -
leri tarafından neşredilen haberin as
lı esası yoktur. 

Cukurovada portakal mahıülü 
Adana, (Hususi) - Çukurovada ye 

ni portakal mahs•ılü piyasaya gel • 
miştir. Rekolte ve k alite geçen }"il& 
nazaran bu sene daha iyi bir şe
kildedir. Rekolte hakkında henüz kıl· 
t i bir tahmin yapılmadı. Kati tesbit 
a ncak teşrinisani sonuna doğru yapı
labilcce kt ir. 

Bu yıl portakal ve limon hahçele • 
rine krizomfalus mus:ıllat oldu. Zira
at mücadele teşki l:ttı hastalıktan kur
tarmak için 24403 ağacı ilaçladı. Keza 
portakal sine ği haşeresiyle de müca
dele yapılıyor Bir haf ta için sinek 
görülen 47.000 ağaç d a ilaçlanmıştı r. 
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ULUS 

1 GARP CEPHESİNDEN RÖPORTAJLAR 1 

Almanya 'ya giren ilk 
Fransız subay anlatıyor 
Köye geleli bir saat olmamıştı ki 150 
düşman neferinin geldiğini gördüm 
T eğmen D ..... anlatıyor: 

- Otomatik küçük mayınlarını ne 
kadar maharetle gizlemi1 olduklarını 
tasavvur edemezsiniz : Girdiğimiz 

her alman köyü bir fuvar atraksiyonu 
gibi hazırlanmış, tuzaklarla doldurul· 
muştu. Şurasına dikkat edin ki ilk 
hamlede girilen zemin katlar ekseriya 
tuzaksızdı. Bu kurnazca bir hareketti, 
çünkü içeri girenlere emniyet geli -
yor, evde ·serbestçe dolaşıyorlar ve 
mayını patlatıyorlardı. 

- Bu mayınlar kuvetli miydi? 

kilde yerleştirdim. Nihayet yüzbaşı
ma yazdığım bir raporu irtibat nefe -
riyle geirye gönderdim. Belki güle -
ceksiniz, fa.kat ona bir bahçeden top
ladığım çiçeklerden bir de buket gön
derdim. 

B .... köyüne geleli bir saat olmamış
tı ki 150 kadar düşman neferinin kar
şımızdaki yamaçlardan indiğini gör
düm. 

Evkafın Ceyhan' da 
yapllracağı binalar 
Ceyhan, (Hususi) - Bir kaç gün 

evel şehrimize gelen evir.af umum mü
dürü B. Fethi Kiper kaymakamlık ve 
belediye ile temaslar yaparak Ceyhan
da evkafa ait bir çok mülkleri göz -
den geçirmişlerdir. Bu mülklerin ka
bili istifade bir hale ifrağı ve yahut 
da tamamen elden çıkarılması muta • 
savverdir. Evkaf i·~tresi Ceyhandaki 
mülklerini yeni baştan inşa ettirerek 
kabili istifade bir hale koymağa ka
rar vemıiçtir. Umum müdürle birlikte 
gelen evkaf mimarı y.apılacak inşaa -
tın projesini bir kaç gün içinde çize
cektir. 

İnşaatın pek yakında başlaması ku
vetle ümit edilmektedir. Evkafın 
Ceyha.'1.da yeniden inşa ettireceği 
mülklerin mimari itibariyle zarif şey 
ler olacağı ve bu inşaat için 30 - <40 bin 
lira sarfedileceği tahmin edilmekte -
dir. 

Evkaf umum müdürünün bu kararı 
Ceyluın<la memnuniyetle kaqılan • - Umumiyetle pek değildi. Hatta 

A imanlar bize iki el ateş ettiler. 
Tabii derhal faiziyle iade ettik 

ve içlerinden bir kaçı yu~arlaadı. Fa
kat inatla ilerlemekte devam ettiler, 
elimdeki adamlarla köyü muhafaza et
meme imkan kalmadı. P.damlc:ırımla mıştır. 
birlikte müdafaası daha kolay bir ye
re çekildik. 
Öğleye kadar orada kaldık. Alman· 

lar bizi kuşatmaya çalışıyorlardı fa-

Cenupta petrol 

araştırmaları 
Adana, (Hususi) - Bölgemizdeki 

dar icra dairesi ıayri menkul Mtıı mc
mıulugun\i )apua.\:a"ur, 

2 - 'ı'ahpıer t.&Mlır cdilmiı olan yuka.r
daıü munaıwnen lnymctın yuzde 7 ,5 nıı
peun<.ıe pey aıtçcıı veya w..ı.li bır ba.nlı:alwn 
tcru..ıl&t ıneı:tuuu ı~c ı.amıncn temınat ola
rıı..ıı: ıı.auu. c.oucn name taıivulcrı ~ctırc -
cektir. 

J - Sa.tıı ırünü artırma bedeli takdir 
edılcn kıyıııeun yu:.ı:de 75 ıwi buJcıuktan ve 
uç <1efa rudadaıı ıı.onra nıezJtur aıwı.un ı~ 
in~ 1aatin<le en çok a:rttırana UUlle olu
nur, 

4 - lı;bu urihtcki artınnada teklif e
dilen bcueı ınunammen kıymctın yuzde 75 
ıııni bwmadı.:ı takdırıde 4.l.514U tarinine 
uıuıı.auu Jı>Cl!lt:Dlb<: "unu 10 • l:.! ye U<l.'.lr 
yapuacak ikınıci antı.rmada en çoıc arttıra
na ıtıale edılccckt.ır. 

5 - Birınd ve ikinci arttırmalarda iha-

!ayetinden alacağı ehliyet vesikası 
6 - Teklif mektuplan yukanda 3 

üncU maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar vilayet daimi Encüme
nine getirilerek eksiltme komiııyonu 

reisliğine makbuz mukabilinde verile 
cektir. Posta ile gönderilecek mektup 
tarın nihayet 3 ncü maddede yazılı sa 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilemez. (9390 / 5863) 15802 

Pamuk (Orap ipliği alma<ak 
le bedeli ıb&lcyi mutcaitıp vonıınewı;i 
t.akcı..rue ü.:erınc ibaıc eullcn talıoın taıc- l.atanbul Jandarma Satm Almn 
uı ı.ızcrıne uııı.e tarıcı,ncıcııı ıtitıareııı ken.cıı- K • d 
ıinc bedeli ihaleyi teshmi vezne ctmesı i- omıı.yonun an : 
çw yc:d1 (IUUe udru mcnil vcruc.:elı.t.r. 1 - Mevcut evs.:ıf ve nüınuneıı!ne uygun 
.ı.ıbu madoet zarımda da ıb&le bedci.ı ya- (15.228). kiyo p:ımuk çonı.p ipHği ka~ah 
tıutmaciıııı ı.akdm.lc ıhaıe bo.zulacaıı: ve bu zarf ek~ı.lt~c~iyle sııtın ıılınact!~ -=:e eksılt· 
tarıhteu evci en yıikselc telıtlıtte buh.ınaıı me 1 bırın~ıkanun 1939 cuıı:ıa gunu saat on 
ta.ııue teıı:ıu veçnı.ıc ;uuıaga ruı oıup ol· beşte Taksım ~ya~paşad.a ,Jancfarm3: mın -
nıadıııı ııorulduıttan ıonra tcklıf vcçhue taka komutanlıgı bması ıçın<le komııyonu-
alınaga razı iıe ihale farkı bu talipten tah· ı muzda yapıla.caktı~. . 
sil c.uılme.: taerc ou taıibe ınale edilecek- .. 2 - .. Taı'ırnın cdı)en _bede! on dol:~z b.ın 
tır. ·1 oıeııti ve ·nıle aıma~a razı olmazsa dort yu.z doks:ın b1r. lır~ aek~cıt dort k.;-

• , ç .. •• • • • ruş ve ılk temın:ı.t bın dort yuz altmış hır 
gayrı mcnkW 15 gunluk ıkıncı. art~ırmaya lira seksen dokuz kuruştur. 
ç~karıla~ak en çok arttıran talıbe ıhale e- 3 _ Şart kıtğıdı ve niimune her gün 
dılecclttır. . . komisyoııda görülebilir. Ve ıart kal,-ıdı pa 

~ :- l:iCC ikı .•r!tırmada gayrı m~!'kul rasız aJır.ahilir. 
~lıbı!1e ıhale. e;tıtdıkte tapu hare.~ muı:ı~e- -4 - İsteklilerin İstanbul lev:ızım 5.mir
rıye. thale tarıh.ıne kadar olan mute~akım liği muhasebcclligi veı:neıine yatıracak
!erct ve ~ellllL! e resmi a~tıı .bedelınden !arı ilk teminat makbuzu veya banka ke
odenccektır. A!lkadv~arın uzerınd.cki hal~- falet mektı:bu ve ıµrt k3~ıdmda yazılı sair 
lan !e .huausıyle iaız ve. ~sarıfe daır b'!!lge!eri de havi ~eldif zarflarını eksUt. 
o!.an .ı~dıalarm!n e~rakı .m~abıtele.rlyle 20 me saatinden bir ımat cvcline k:ıdar ko
run iÇi~ daı~emu:e .~ıldırmelerı .ı~z.ıı~ı- misyonumuzda bulunmu~ olmaları lazım-
dır._ Aksı takdırde l'lllıt.arı ~apu sıcılıy,,e 1 dır. (9371-5822) ıs:nı 
N.bıt olmadıkça N.tııı bedelının payl~şii-
ınaamdan hariç tutulacaklardır. ı· t •• k 

7 - Arttırmya l,tirlk edecekler 5.12 .929 i1ŞQ0 mUnQ aSQSI 
tarihinden itib.,ren 939/77 numaralı da:
reıniırde yerinde herkese açık bulunan ııart-
ot.meaini olı:uyabilirler. 43Z6 

Malatya Cümhuriyet Müddeiu
mmniliğinrlen ı 

bzılan ancak demirden daha hafif o
lan cam yuvarlaklarla doldurulmuştu. 
Heyhat 1 Bunlar da mayına dokunanı 
öF 'inneye veya yaralamıya kafiydi. 
Çok şükür, alınanlar hilelerini seri 
halinde tekrarlamak hatasına düşmüş
lerdi. Mesela Hitler portresi oyunu 
biliyorsunuzdur her halde? Dıvara a
sılı duran portre fransız askerlerini 
kızdırıyordu; ve asker levhayı kaldır
maya kalkışınca infilak vukua geli
yordu. Bu tuzağı keşfeden her halde 
pikolog biriymi§. Fakat hile on defa, 
yüz defa tekrarlanmıştı. Fransız as -
kerleri çarçabuk bunun farkına var
C:ılar ve artık aldanmadı lar. Bunun 
gibi kapıda bırakılmış ve çevrilince 
pathyan anahtar, unutulmuş bir kılıç 
veya kaaket hileleri de böyle tekrar -
lanmı§tı. 

kat biz buna mani oluyorduk. Yalnız 
düşmanlarımız bizim pek azlık oldu
ğumuzu anlayınca biribirine geçen 
bodrumlardan ve pek sık yapraklı bah 
çelerden istifade ederek ilerlemeleri
ne devam ttiler. Birdnebire yanımızda 
zuhur ettiler. Soldaki maki.neli tüfeği 
kullanan nefer maktül dü§tÜ. Bu se
fer de vaziyet kötülemişti. 

petrol aramaları faaliyetine bu ay da- --------------
1 - 13508 lira Ol kuruş keşif bede

lini muhtevi olup Malatya ceza evin
de yapılnca!< noksan inşaat kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

- Bir mezarlıkta bulunan bir veya 
birkaç fransız mezarının etrafına ma
yınlar yerleştirmiş olduklarını ve yak 
!aşanların mayınları patlattıklarını 
a.:1lattılar. 

- On franklık paralar oyununu bi
liyor muıunuz? Bir nefer yerde bir 
on franklık buluyor, eğiliyor ve alı
yor. Arkadaıları geliyorlar, daha baş
ka paralar görüyorlar. Fakat yerden 
toplanan paraların ikinci veya üçün
cüsü mayını patlatıyor. Mua üzerine 
konulmuş armut sepeti içinde, armut
lardan birinin mayını patlattığı da 
görüJdil. Buan ölmüt ve kokmuş bir 
ta.wk görenler, bunu oradan kaldırıp 
atmak iıteyince mayın patlıyordu .... 
Tavuk deyince hatırıma geldi, aize 
bir tabur papasının hikiyeaini anlata
yım. Tavuklarla dolu bir kümes keş
feden papaa bunları hastlarına sakla
mak için mükemmel bir usul keşfet
mi1: kendi eliyle yudığı bir etiketi 
kümeıe yapııtırmış: dikkat: Mayın 
tuzağıl 

- Ya biz bu mayınlardan koyduk 
mu? 

- Elbette 1 Giderken atmanların 
mayınlannı hafifçe bir deği!tirerek 
tekrar doldurduk. Bunlann mükem • 
mel bir tesir yapını' olmaları muhte
meldir. 

B u muhavereden az sonra kıtası
nın başında ilk olarak Alman

ya'ya girmit olması muhtemel bulu
nan ve ilk alman köyünü işgal eden 
zabiti gördüm. (Muhtemel bulunan 
diyorum, çünkü bu şerefe istihkak id
diasında olanlar birden ziyadedir ve 
henüz bu §erefin hangisinin hakkı ol
duğunu isabetle tayin etmek kolay de
ğildir). Bahsettiğim adam, teğmen 
V .••. 25 motosikletten mürekkep müf 
rezeoiyle alınanların B köyünü keşfe 
gitmiı, köyü işgal etmiş, on kat üstün 
düıman kuvetlerine karşı müdafaa et
tikten sonra topçunun yarclımiyle tek
rar zaptetmii· Fena bir şey değil, ha? 
Bu baş:maı için kendisine Lejyon dö· 
nor salibi verilmiş. Bu zayıf bir de
likanlı dır, ve kırmızı kordcla siyah 
meşin cai<eti üzerinde mükemmel bir 
tesir yapıyor. Sözü ona bırakıyorum: 

9 - Eylülde erkenden motosiklet 
bölüğiyle .... ormanında bulunuyor
dum. Alman hududunun ötesinde B ... 
köyünü keşfe gitmek emrini alıyorum. 
Son fran:nz köyünde gümrük memur
ları: "Dikkat edin, diyorlar, her tara
fa mayınlar koydular." Şu haritada 
eördüğünüz tepeye çıktım ve E .... kö· 
yüyle civarını dikkatle tarassut et · 
tim; her t~raf ıss•zdı. Hududa gel
dik. Hattı geçtizimiz zaman askerlere 
bir kaç kelime söylemekten kendimi 
a!amadım ... 1815 denberi ilk defa ola
rak si15hh bir fransız kıtası alman 
topraklarına giriyordu ve bu kıta biz
dik.. 

Bunclan sonra adaırlarıma motörle
rini gUrültii çıkarmamak için elle it
rr.e!erini söyledim ve ilerlemeye baş· 
ladık. Az sonra köye geldik ve bura
sını mü~külata maruz kalmadan işgal 
ettik. Sonra dört m..'\kineli tüfeğimi 

köyiln medhallerine hakim olac:k şe· 

ha geni.ş bir hu: verilmektedir. Hoca· ViLAYETLER 
ali mcvkiindcki sondajlar için hazır- ---------------

Alman kumandanı benimki gibi ka
ra meşin bir caket giymişti. Askerle -
rimden biri onu görmiiş, ben sanarak 
"eğmenim, oradan çekilin" diye hay -

lıklar tamamlanmış, faaliyete geçil -
mi~tir. 

• 

D. DE.MlRYOLLARI 

Kireç ahnac<..k 
kırmış. Öteki derhal üzerine ateı et- D. O. Yolları 2. ci lıletme Artır• 
miş. Bizimki de ateş açmış ve zabiti ma ve Ekaiitme Komisyonundan ı 
öldürmüş. Alman neferleri zabitlerini İdaremiz ihtiyacı için 90 ton taze 
kaldırırken nezaket icabı ateşi kestik. ve topak kireç Ankara veya ikinci i!
Fakat onlardan ayni nezaketi görme- !etme m:ntakasında herhangi bir i&
dik.. . y y tasyonda ve vagon içinde teslim ıar· 

Nıhay~t, saat_ il~ .buçu~a dogru, top-1 tiyle ve açık ck:;iltme suretiyle satın 
çunun hlmayesını ıstemıye karar ver- alınacaktır. 

dim. Cesur irtibat neferim motosikle- Muhammen bedeli 1080 lira ve mu· 
tine atladı ve raporumu götürdü. İki v:ıkkat teminat miktarı 81 liradır. 
zırhlı otomobil arasından tam bir sü- 23-11-939 tarihine rastlıyan salı gü· 
kı1netle geçtiğini gördüm. Önümü:r.de nü saat 16 da Ankara iataayonunda 
patlıyan 75 lik obüsleri görmekten ikinci işletme binasında toplanacak 
pek hoşlandığımızı söylemeye hacet komisyonda ihalesi yapılacağından ia
yok. Alman1ar bunun üzerine çekildi- teklilerin muvakkat teminat makbuz 
ler. Saat sekize doğru köyü tahliye et- veya banka mektuplariyle kanunun ta 
tiler. Ve bi:ı işgal ettik. Saat onda da yin ettiği vesaiki hamilen muayyen 
motosikletli ıüvarilerimizden iki kıta gün ve saatte komisyonda huır bulun 
bizi değiştirmeye geldi." maları ıuımdır. 

İfte belki ilk defa olarak Almanya- Şartname ve mukavele projeleri ko· 
ya girmiı olan fransız teğmeninin hi- misyon kaleminden parasız verilmek-
kayeııi. tedir. (5815) 15755 

Adana'da 
fal ebeye 

kimsesiz 
yardım 

Aydın, (Huıuıi) - İlk okullarda 
yoksul ve kimsesiz çocukların kltap, 
elbise, ihtiyaçlarını temin etmek ve 
himllye heyetlerinin diğer vazifeleri
ni yapmak için gereken maddi yar -
dımda bulunmak üzere teşekkül eden 
ve geçen sene csok muvaffak olan yar
dım komisyonu bu sene de parti vila
yet idare heyeti izascından Bay Ha -
lim Ayun'ın riyasetinde faaliyetine 
başladı. 

Komisyon ilk adımda geçen seneye 
nazaran daha mühim teberru temin 
etmiştir. 

Mudanya • Bursa 

yolu ağaçlanıyor 
Bursa, (Hususi) - Mudanyadan 

Bursa asfalt yolunun iki tarafını ağaç 
landırmak için çahımalara başlanmış
tır. 

14 ya~mdaki kız 10 yaıındakl 
arkadaı:nı nasıl öldürdü 1 
İzmir, (Hususi) - Manisanın, Sa

ruhanlı köyünde, gayet garip ve esra
rengiz bir h8.dise olmU§tur: HAdisenin 
zabıta ve adliyeye ifade edilen tekli 
şudur: 

Köyde Osman kırı 14 yaşında Fa
zile, Ahmet oğlu 10 yaşında Receple 
kavga etmiş, komşulardan Nurinin 
karısı kendilerini ayırmak için Rece
bi tutmuştur. Fa~<at Fazile hücumla
rına devamla, elindeki nalınla Rece -
bin kolunu Uç yerinden kırmış ve Re
cep, iki Uç gUn sonra ölmU,tUr. 

Esrarengiz noktalar 'un tardır: 
1 - Bu hadise üzerinde her hangi 

bir şikayet, bir dava olmamıştır. 
2 - Köy imamı, re~mt muameleye 

baş vurmaksızın defin muamelesini 
yapmı~tır. 

Hadise, adliye ve :zabıtaya haber 
verlimiş, derhal tahkikata başlanmı§ -
tır. Köy imamı sorguya çekilmiştir. 

Çocui'!tın mezarı da nezaret altına a -
lınmı§tır. 

20 fon karpit ahnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Konıis· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 

20 ton karpit 28.11.1939 aah gUnü saat 
l 5 te kapalı zarf usulfyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iı>tiyenlerin 525 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay• 
nı gün aaa 14 de kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı-
dılacaktır. (5780) 15761 

585 M3. Meıe azman ahna<ak 
O. O. Yolları Sa.tm Alma Komis

yonundan : 
17650 lira muhammen bedeli olan 

SSS M1 meşe azman kapalı zarf usu
liyle mübayaa cc!ilecektir. Bu işin 
muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 

Münakasa 1.12.1939 cuma günU saat 
15 de Sirkeci'de 9. işletme binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapıla
c-:ktır. İsteklilerin ayni gün saat 14 e 
kadar kapalı zarflarını komisyona 
vermeleri lazımdır. Şartnameler para
sız olarak komisyondan verilmekte -
dir. (9389/ 5824) 15812 

lCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayrimeıı .. 
kul Saht Memurluiundan ı 

İpotek olup satılmasına kırtr veri.len 
Ankara'nın Yenice ınahallesi Ayaşh ao -
kağında Zl7 atla 65 parı.ıel numaralı ev a
çık arttırma ile sa tı!j.a çıkarılmıştır, 

Evsaf ve müştemilatı: 
Ev iki k:ıttır. Kazanoglu ıoakiı:nda 2 nu

m3rah kapıclan girildikte üstü açık bir a
ralık ve sokaktaki kapıdan girildikte ze
min beton tavanlı bir hol ür:erinde iki O• 

da bir mutfak bir yıkanma boıluiu varı
dır. Gene ayni sokaktan 4 numaralı kapı
dan girildikte bir aralık ve on üç basamak
lı merdivenle c;ıkıldıkta bir ıahanhk sağda 
ufak bir oda ve ıoldalı:i kapıdan girildik
tc bir hol üzerinde iki oda bir mutbak ve 
mutbaktan gccilir hela vardır. Ev ahpp 
ve hımıştrr. Elektrik tesisatı mevcuttur. 
Üzeri yerli kiremittir. 60 metre murabbaı 
sahasındadır. 3200 lira kıymet takdir '4il· 
miştir. 
SATIŞ ŞARTLARI: 
.ı - Satıı pcıin para ile 20.12.939 tarl• 

bine müsadif çarşamba cUnü saat 10-12 ka-

. 
35 tesviyeci alınacak 

Eaki,ehir Tayyare Fabrikası Di
rektörlüğünden : 

Fabrikaya imtihanla. 35 birinci smıf tes· 
viyeci alınacaktır. İmtihanda en iyi derece 
de muvaffak olanlara (5) lira yevmiye ve
rilecektir. Saııat okulu mezunu olanlar 
tercih edilir. Taliplerin bir dilekçe ile 
bizzat fabrika direktörlilğüne nıliracaat
larr ve aııağrda yazılı veuiki de beraber
lerinde getirmeleri : 

Nüfuı teıker~si 
Mektep ~Rh&detname:ıl 
Bonservis. 15771 

inşaat münokasası 
Niğde Valiliğinden : 

l - Ulukışla kasabasına 32 kilomet 
re mesafede olan Çiftehan kaplıcası -
na iiave edilecek kısma ait (19337) 
lira (38) kurut kegif bedelli inıaatın 
ihaleye göre takarrür edecek fiyatla
ra nuaran (15000) liraya teknbiil e
den mikdarı kapalı zarf uauliyle elt
siltmeğe konulmug iae de istekli çık -
madığından 1. 11. 939 tarihinden iti· 
haren bir ay müddetle pazarlık sure
tiyle eksiltmiye konulmasına karar 
verilmittir. 

2 - Eksiltme 1. 12. 939 cuma günü 
saat (15) te vilayet daimi encümen 
odasında toplanacak eksiltme komis
yonunca yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklinin 1125 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan başka eksiltme gil
nünden en az sekiz gün evel vilayete 
müracaat ederek ibraz edecği fenni 
ve mali referans mukabili ehliyet ve
sikası komisyonundan alacakları vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. 

4 - Bu i§e ait şartnameler ve e\rrak 
Nafıa mUdürlUğUnden bedelsiz olarak 
görülebilir. (9367 /5823) ı 5799 

Kapah zarf usuiiyte 
ekslltme ilam 

Trabzon Vilayeti Daimi Enüme· 
ninden t 

1 - Eksiltmeye konulan fg : Trab 
zon • Rize sahil yolunun 14 + 850 • 
27 + 000 kilometrelerinde bilz, kor • 
kuluk inşaatı ve şose esaslı tamiri, 
köprü ayağı tahkimi. 

Ke§if bedeli (27274) lira (34) kuru~ 
tur. 

2 - Bu ige aid gartnameler ve ev· 
rak fUnlardır . 

A - Eksiltme ıartnamest 
B - Mukavele projeal 
C - Nafia i§leri genel ıartnameıi 

D - Teaviyei türabiye, §osc ve kar 
gir inşaata aid fenni şartname 

E - Husuai şartname 
F - Silsilei fiat. cetveli, hUlaı;ai 

ke§if cetveli 
G - Grafik 

2 - Bu işe ait evrak 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Hususi ve fenni ıartname 
C - Keşifnaıne 

D - Mukavele projesi. 
3 - Bu işe ait muvakkat teminat 

(1013) lira 10 kuruştur. 
4 - İhale 30.11.939 tarihine raetla

yan perşembe gUnü saat 14 de Malat
ya cümhuriyet müddei umumiliğindc 
yapılacağından 2490 sayılı kanuna gö
re hazırlanacak teklif mektuplarının 
ihaleden bir saat eve) cümhuriyet 
müddeiumumiliğinde te~ekkül eder. 
komisyon reisliğine tevdii me~ruttur. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
gecikmesinden dolayı bir mazeret ve 
me:mliyet kabul edilmez. 

5 - İsteklileri ihaleden !Sakal 8 
gün evel vilayet nafıa müdürlüğün -
den bu iş için ehliyet vesikaları alma
ları lazımdır. 

6 - Belediye, pul, ilan, mu1cavele 
vesaire masraflar istekliye aittir. 

(58~8) 15814 

Ka!ori~er lesiıah yaplırtlatak 
ı~tanbul Bolediyesiden : 

Taksim bahçesinde yaııttnlmıt olan bÜ· 
yük gazinonun kalorifer teıis.atına ait in
eaatın ikmali için yaptmlac.'\k işler ita • 
pah zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu -
bımımen bedeli 42ı69 lira 34 kuru9tur. 
Ve ilk teminatı 31"10 lira 21 kuruştur. Ke
şif evra!n 211 kuruş mukabilinde fen i'lcri 
müdUrlü~ündeıı ahnır. İh;.ılc 30·11-193~ 
perşembe günü saat 15 de İstanbul bele -
diye daimi encümeninde yapılacaktır. Ta
liplerin ihaleden 8 gün evci fen işleri mU
dilrlliğüne tnürac:aatla alac.-kları fennt eh
liyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırltyacaklarr kapalı sarflarını 
ihale gilnll !~t 1-4 de kadar daim! encü -
mene vermeleri. (9417 - 5872) 15829 

4 memur t!hna~ak 
Er.ki~chir Tayya•·c Fabrikası Oi

relftöılüğnüdcn.: 
Fa.!>rikıının fiat ve istati,tlk kısmında 

calı~~ırılmı-k l\7-ere bir teknik muhasip, 
bir muhaı;ip muavini ve iki katip alınacak
tır. 

Aranılıın evsaf ve şırt/at: 
a - Memurin kanununun dördlincü mad

dcııinde tasrih edilen şartlar. 
b - 1.'eknik rııuhıısip ve ınuhuip mua

vini için; ytiksek ti es ret ,.c iktisat okulu 
m'!ınnu olnt:ı.';:. 

c - l{!itip kin, orta ticaret okulu veya 
lise n•,,1unu bulunmak. 

Talipler a~asınrla müsabaka imtihaııı Eıı
ki5clıir t<'.yyare fabrikası direktörlüğünde 
yaoılacal:tır. 

İsteklilerin, kendilerine imtihttn ciinU ve 
boraberlerinde ıetirmeleri lizım ielen ve
so :1t A\·rıca bilrlirilmek iizere iH!ıt tıı·~ ihin
den itibııren en .:ec on bet ~n ~rhnda 
açık hd terc:iimelcrini ve sarih adreslerini 
bk dilekçe ile E~.kişchir tayyare fabrikası 
di,.ek•örlil~ilne bildirmeleri. 

İmtlhı.ın<la muvaffak olanlara 3656 No. 
l\\ knnun hilkünılcri daire3iııcle ücret ve-
rilecektir. 15S70 

KAZALAR 

İsteyenler Genel fartname ve §OSe 
ve kaprtııer ıartnAmesı harlç oımak Elektrik tesisata 
Uı:ere diğer evrakı (150) kurut bedel Mutla Vilayetine baih Ula Ka· 
mukabilinde Nafiadan alabilirler. İs- aabaaı Bolediyeainden ı 
teyenler Genel ~rtnamc ve §03e köp- 1 _ Nafıa vc-klletince g;usaddak 
rüler şartnamesini bedelsiz görebi - f ennt proje, prtname ve ketifnameai· 
lirler. ne tevfikan belediyece yaptırılacak 

3 - Eksiltme 30·11-939 tarihinde bir adet dizel motör ve ılternetör ile 
perıembe &ünü aaat (15) de Trab~on teferru&tı; tev.ıl ceryan tabloları, ir· 
da Villyet makamında toplanacak da- tlbat ve 1antral çıkıt k&blolan, çıpl&k 
imi EncUmendc yapılacaktır. bakır teller inlet8rler ve salr tef er-

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulUe ya ruatı ile bu
0

nların temel ve montajla· 
pılacaktır. rından mürekkep elektrik tealaatı ka-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- palı zarf uıuliyle mUnakaaaya konul
tekli1erln (2046) lira muvakkat temi- muttur. 
nat vermesi, bundan başka aşağıdaki z - Eksiltmeye ait fennt ıırtname, 
vesikaları haiı olup g~sternıesi lazım şartname ve keıifnameler iki lira mu
dır. kabilinde istektUere veya adreslerine 

Ticaret odası vesikası, teminat mek- gönderilir. 
tup veya makbuzu ve Trabzon Vila - 3 - Eksiltme 1.12.1939 cuma günü 

20 - 11 - 193!> 

sıat 15 de Ula belediye dairesimb 
e?tcümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tesisatın muhamnıen bcdr'i 
(12765) lira ve muvakkat teminr. '1 
(957) lira 38 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ~artnamecle y;ıı;: lı 
belgeleri haiz olmaları lazımdır. 

6 - Eksiltme teklif mekrup?an t' ' : 

riltme günü iha1e s:mtır.ıfa.n hir s:Lt 
tveline kadar kabul edil:r. cı;;23 ' 

l Slı 19 

Elektrik tes~sai ~ 

Turgutlu Be!ediye Riya .. t,i:ıcler.: 
1- Turgutlu şehrinin el~ktr i': tes ı· 

~atı ve yedek motor ve dinamo r,uru • 
bunun ( Santıral t.!nası ile iki ~d r.t 

mulıavvile merkezi binası hariç olmcı'lt 
üzere ) (134.923) lira (40) kuruşl uk 

keşfi ilzednden e - 11 - 939 tarihinden 
itibaren (45) gün müddetle V;! k:ıpnlı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmı.;ştur. 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi -
nası dahilinde müteşekkil hclediye da
imi encümeninde 22 - 12 - 939 tarihine 
rastlayan cuma günil saat (15) de ya· 
pılacaktır. , 

3- Bu işe ait evraklar : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavelename sureti, 
C- Bayındırlık işleri genel '8rtna

mesi, 
D- Nafia VekAleti yapı i~leri umu· 

mf fenni şartnamesi, · 
E-- Husust şartname, 
F - Fennt şartname, 
G- Ke~ifname, 
H- Projeler. 
Bu evrak (675) kuruş mttbb!Hndo 

Turgutlu, Manisa belediye reisHkle -
rinden tedarik edilebilir. 

4- Bu işe ait muvakkat teminat 
miktarı (7997) liradır. 

5- İsteklilerin 939 seneslnc ait ti • 
caret odası vesikası ile teminat mek • 
tubunu ve bu i~i yapabileceğine d11ir 
Manisa vilayetinden alacağı vesikayı 

ve istekli yüksek elektrik mühendisi 
olmadı.ğı takdirde yUksek elektrik mü
hendiGinin mesuliyete iştir~ki şartiyle 
i~i yapacağına dair olan noter senedi
ni dı§ zarfa koymaları la%ımdır. 

6- İsteklilerin teklif rnelrtuplanm 
22 - 12 - 939 tarihine rastlayan cuma 
günü saat (14) de kadar Turgutlu be
lediye reisliğine makbuz mukabilindo 
verme1eri ve yahut ayni gün ve ayni 
saate kadar varacak şekilde poeta ile 
göndermeleri lbımdır. Postada vaki 
teahhür kabul edilmez. 

(9253/5775) 1!718 

İnşaat münakasası 
Turgutlu Belediye Rlyaaetint!enı 
1- Turgutlu şehrinin elektrik sttn

tıral binası ile iki adet muhavvile m~r 
kezi binası inşa.atı (22360) llra (80) 
kuruı ke§fi üzerinden kapalı urf usu· 
tiyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2- Eksiltme Turgutlu beledi~ bi
naıı dahilinde mllte!}ekkil belediye en· 
cliıneninde 22 • 11 • 939 tarihine rast
layan çarp.mba gönü saat (15) de ya
pılacaktır. ~ 

3- Bu işe ait evrak ıunlardır ı 
A- Eksiltme tartnameai, 
B- Mukavelename aureti, 
C- Bayındırlık işleri genel prtna

meıi, 

D- Nafia Vekaleti yapı itleri umu-
mi fenni şartnamesi, 

E- Fenni şartname, 
F- Keşifnamc, 

O- Fiat silsilesi, 
H- Projeler. 
Bu evrak (112) kurut mukabninde 

Turgutlu ve Manisa belediyelerinden 
tedarik edilebilir. 

4- Bu işe ait muvakkat teminat 
( 1678) liradan ibarettir. 

S- İsteklilerin 939 senesine alt ti • 
caret odası vesikası ile teminat mek • 
tubunu ve bu işi yapabileceğine dair 
Manisa vi1~yetinden ala.cağı vesikayı 
ve istekli mUhendis veya mimar olma
dığı takdirde mühendis veya mimarın 
mesuliyete iştiraki ~artlyle iti yapa • 
cağına dair olan noter senedini dıg 
zarfa koym.ıları lS.ıımdır. 
6- 1ateklilerin bu yoldaki teklif 

mektuplarını 22 - 1 ı - 939 tarihine rast 
layan ç:ır;ııınba günil saat (14) de ka
dar Turgutlu belediye reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ve yahut 
bu saate kadar varacak şekilde posta 
ile göndermeleri lbımdır. Poıtada va· 
ki tcahhür kabul edilmez. 

(9252/5776) 15719 

Su tesisatl 
Nevıehir Oçhiaıır Belediye Riya· 

ıe inden ı 
1 - 18922 lira 47 kuruı bedeli kc

tlfll kuabamızın ıu teıiaatına talip 
çıkmadıfından 26. 10. 939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlık su
retiyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Z - İhale 25. 11. 939 cuınnrtelli sa· 
at onbeıte belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1422 liradır. 
4 - Talipler 24!10 sayılı kanuna 

tevfikan evrakı mUıbitelerlni ibraz 
etmeleri ve bu iıe ait ıartnameler ta· 
lep vukuunda parasız olarak gönderi
leceği ilan olunur. 

15869 
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Benzin ve sair yağlar ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

miıyonundan ı 
Hepıine tahmin edilen fiyatı (5940) li

ra olan : 20 ton benıin 800 kilo ince 7ag, 
eoo kilo kalın yai . 400 kilo val•aliıı. 200 
kilo &reı 200 kilo caz, 200 kilo iiıtiipli YIİ· 
lan kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 
E:.tıiltmesi: 24-11-939 cuma clinü saat 11 
dedir. ilk temınatı: 445 lira 50 lı:unq o
lup şartnımeıi komisyonda &örülür. Talip
lerin zarflanuı ihale aaatından bebemahal 
bir ıaat evetine kadar M.M.V. Sa. AL Ko, 
na vermeleri. (5744) 15697 

Parke yol inşası 
M. M. Veldleti Satm Alma Ko

miqonundan : 
Ketif bedeli 5012 lira 25 lnuıq olan Ak· 

köprü civarında parke 701 açık eksiltme • 
ye konmuttur. Ekliltmeli: 24-11-939 cısma 
ciinil aaat ıı dedir. tik teminatı 376 lira 
olup prtnamesi 26 kurup komiıyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 
Sa. Al. Ko.da bulunmalarL 

(5746) 15699 

Mıhtelif askeri ena ılınacak 
Harp Okulu Komutanlıiı Sa. Al. 

Komlqonundaa ı 

pılacaktır. Nilmune Ye prtnamni komi .. 
yonda cöriilebilir. lateklllerin muanea 
ciin ve uatte M.M.V. utm alma komi• • 
yonanda bDlamnalan. (1121) 15841 

Muhabere malzemesi ıh111e1k 
240.000 kilo 

makarna ah nacak 
M. M. Veklletl Satm Alma Ko- Ankara LeYuan Amirliii Saba 

mi17on•dan ı Alma Komlqoeundan ı 
Hepıfne tahmin edllen ft,.tr (30930) U- 1 - Xoanataahta batlı birlikler lçlD 

ra olu (300 arka teüereli, 300 ~vkeoek l40000 kUo mabnwım kapalı sarfla mu. 
kolu, 5~bobin. 500 kablo aıkı tertibatın- n1b11a ,.prlacaktu. 
dan ibaret) 4 kalem_..._. -ı..m.& a - Zarilar Jromiıyoaa 25.11.939 cmnar
paıı:arlrkla aatm almac:alrtıC'. Puarlıp: teal dnl .. t ıo da .,.rUmlı olacaktır, 
27.11,939 pazartesi cflnil uat 11 dedir. ıca. Beher ldlonnan muhammen fiyatı 17 ku· 
ti temil19tı 4639 lira 50 kunq olup tartna- nqtur. ilk teminatı 3060 liradır, lbaleel 
meli 155 kurul& kolllllyondaa alam. Ta· •7DI stmd• ,.pılacalatır. lateklilerin belll 
l!plerin tmıa)'7en ...ıdtta M. M. V. iL AL stbı ve ıaatte Fmdıkbda tomataDlık 1&• 
Ko.da bulımmalan, (5811) 15857 tm alma komlı1'C)llGD& ıelmeleri. 

(5704) 15845 

Bat~niye_ ahnacak Pirine ahnacak 
• M. M. Veki.letı Satın Alma ICo- a.-L-- • _ Amirlili Satın 

mıayonundan ı ~a _. .. _ 

Kıdem tablom blslınlMB• 
Gümrük " inhisarlar Veki.le

tladen ı 
Nümuııeal Vekllet levuım mil· 

dilrlUPnde bulunan repemnarlı Ja.. 
dem tablosundan 250 adet puarblda 
butınlacaktır. 

Bunun tahmin edilen bedeli 300 li
ra olup teminatı 22 lira 50 kunı§tUr. 
Puarlık 22. 1 l. 939 çarpmba gilntl 
uat 15 te yapılacaktır. 

isteklilerin bu ... te kadar temi
aatlannı vekilet vemeaine yatırarak 
komlayona mtlracaatlan. (5915) 

15846 

Beher adedine talimin ecıuen fl7&U (800) Alma Komia7ommdan ı 
sekiz yüz kunıı olan (4000) dört bin adet 1 - KQIDGtanlıta batlı birlikler için __ T~ICARE..., __ T_VE __ KAL-..iııiiiiiiiEiii.Tiii.1..__ 
battaniye pazarlıkla münabaaya kon- 144000 kilo pilavluk pirincin kapalı zarfla ' 
muıtur. lbaleal %4.11.939 cuma stınfi uat mllmbaa11 ,.pılacaktır. 
OD dörttür. Kati temiaatı (4.IOO) dört biD Z - Zarflar komia7ona IS.U.939 per
ıekla yila Unclır. Bnaf n prtmmeal tembe tUa'1 ıaat 11.30 da verllmit. olacak· 
(160) 7!11 altmıı lruru, müablliade M tır, Beh• kilolUDDD mabammen fıyatı a 
M. V. •tm atma lromiıJOnundan almabl· lnlnıttar'· ilk teminatı 2808 liradır. ~ha • 
lir. ı..eklilerln lranunun emir ettiii bel- lnl aynı cUnde ,.pılacaktır. hteklılerla 
ederle ihale autmda M. 11. v. aatııı alma belli stbı ve aaatte Pmdıklıda komutan • 
komiı;rcıauna ıelmeleri. (5113) 15151 1ık aatm aJma komlQ'Ollana ıelmelerl. 

(1701) l56M 

Yin ~orıp lplili ıllucak 

Kömür ahnacak 
Ticaret VeklıletJnden ı 

1 - Vetılet blorlferlerl için 100 
ton Karabük kok k&milril açık eksilt 
me auretile alınacaktır. 

2 - Beher ton için Vekllete teslim 
fiatı olarak (25) lira (50) kuruı tah
miıı edilmit olup muvakkat teminatı 
(191) lira (25) kunııtur. 

Muhtelif makine "' yagı ah nacak 
D..W DeaiQollan iti.eme Umum Mldlrltll6adea ı 

1 - lıletmemidn ihtiyacı olan aplıda dm ve miktarı yuıb muhtelif 
yatlarla mal mahruklar kapalı sarf u•ullyle münabuya lronulmuttur. 

2 - Ekliltmeai 29 T. Sani 939 tarihine müsadif çarpmba günü saat 15 de 
Tophane umum mfldilrlllk binuında müteıekkil alım aatım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvakkat teminat 2938.22 Ura· 

dır. 
4 - lateldilerln yuılı gtln ve saatten bir uat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarif ettiği veuiki hamilen uaulil veçhlle mtlhtlrlenmiı zarflarını 
makbua mukabilinde komisyon reiıllğine tevdi etmeleri llzımdır. 

5 - Şartnameleri idare malzeme tubeainden alınabilir. (9421-5871) 15828 

CİNSi 

Makina yalı (yallama) 
İnce makine yağı (Dinamo) 
Silindir yağı 
Gu yağı 
Benzin 
KompreMSr yağı 
Türbin yağı 
Tranaformat6r yalı 
Frigorifik yağı 
Dizel makineleri için mot8r yalı 
Gresör için grea yatı 
Mobiloil B. B. veya muadili 
Mobiloil A F. 

" " 

TAHMİN EDİLEN 
VAHİT FİYATI MİKTARI (Kilo) 

25 
28 
26 
14,75 
20,80 
28 
30 
30 
33 
28 
28 
40 
40 

105 000 
10 000 
10 000 
13 000 
16 000 

1 125 
5 250 

50 
170 

4 000 
525 
m 
171 

l - Harp okulundan aubay çıkacak o
kurlar için 771 tane ıırma kemer, klhc; 
pülktlffl. apolet ve kılıç kapalı sarfla ek· 
liltmeye kODIDUltDr. &blltme 25 - 2. tee. 
- 939 cwnarteai cünli aut 11 de Ankarada 
harp okulu binasında miltqekkil komiı • 
yonda yapılacaktır. 

M. M. V.Uleti Sama Alma Ko
misyonundan ı 

Beher kiloauna tahmin edilen fiatı (2SS) 
iki yüa otua bet kanıt olan (8.000) ııekb 
bin kilo yün çorap iplifi pazarlıkla müna
kaaaya konmuttur. tmleai 24.11.939 cuma 
cilnii uat on birdir. Kati teminatı ('2.120) 
iki bin Hkiı ,.Uz Jirmi liradır. Evsaf ve 
pctrwunesi bedelıiz olanalı: M. M. V. Atm 
alma komiıyonundan alınabilir, İlteklil• • 
rln kamınun emir ettiii belıelerle ihale 
uatında M. M. V. aatm alma komisyona• 

Sabun ahnacak 
Aakara ı.....1111 AmirUlf Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Xomııtualaia bailı birlikler için 

105000 ktto ubıman bpah nrfla mlna• 
kal&ll yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 27-11-939 pazartesi -----------------------------------
cGntl uat 14 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu günden evet ZiRAAT VEKALETi 2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. 
ilk teminatı 926 liradır. Şartaam•i An • 
kanda mezldlr komiıyoDda ve tatanbulda 
htanbul Levazım lmfrlltl aatm alma ko
mfı)"Onunda .,. nilmuneai iae Ankarada 
komfıyonda ıöriiliir. 

J - Zarflar komiıyou 24.11.939 cuma 
dal IUt U de veribnlı olacaktır. Beher 
kilotunun muhammen fiyatı 21 kuruttur. 
ilk teminatı 2Z05 liradır. lbal•i a;rıai siin-
4e tapılacaktır. btekuterin bet1l dn ve 
uatte Fmdıkhda konnatanlık utnı alma 
lromi17onuna ıılmeleri. (5706) 15847 

muvakkat teminatlannı yatırmaları --------------
ve muayyen uatte Vekalet Zatişleri Pulluk, Df·Lharo ye Ma.zer -----------

JANDARMA 

" LeftSUD MtıdtlrlUfünde toplana- H IU Karabük koku 
cak utan alma komiıyonunda hazır S - Eksiltmeye clreceklerin ıartnam .. 

ılndı yazılı vmiblar ve ilk teminat melr· 
tup veya makbuzlarını havi teklif mek -
tuplarmı belli ciin ve aaatta bir aut e • 

na celmelerl. (5814) 15859 

Nohut ahnacak 
bulunmaları. taliplerin ıartnameyi altaacü alınacak 
her ıtın Zatlıleri ve Levuım kale - Ziraat Veklletlnd• 1 

fOOO btu lrsıra ıhnacak 
...,. Ankara LeY Amirliii Satın 

v.ı komiıyonda buhındurmalan. 
(5753) 15743 

minde c8rmeleri ilan olunur. (5347) Zirai kombinalar ihtiıacı için kapa Jandarma Genel ICG-tanblt 
15192 tı zarf usuliyle 30 adot Mibzer, 15 a Ankara Satın Alma Koiıılk~ 

Porlalil karyola ahnacak 
Harp Okula Komutanlılı Sa. AL 

ı· omİaJ'Ollundan ı 
1 - Harp okulundan nbay cıkacak o • 

kurlar için 771 taDe portatif 1ı:ar7o1a acık 
elıııiltme7e konmuttur. &biltme 25 • J. tef 
• 119 cwnarteei elini IUt 12 de ADbra 
liarp okulu biDaıında mltetekkll atıa al· m• lromiı)'Ollunda yapılacaktır, 

2 - MubammeD bedeli 4525 lira ilk te
minatı 147 liradır. 8artnam..ı ber sin Aft. 
kanda mıaktr lromfı70llda n latanbulda 
İltanbul Jevumı Amlrllti aatm alma ko • 
znlıJOllQllda stSrtileblllr. 

S - Bllalltmeye preceklwln prtname
•lnde 7Uı1ı nllanmt lrar701Qı 1ba1e stbıtln 
dea mu bet sin ..,eı icap eda veuik· 
la teminat mekt11p n:ra makbanma ihale 
dntl lloaılQaaa vermeleri. (5754) 15744 

M. M. Veklleti Satm Alına Ko- Alma KomiaJ'Oll-:an 1 
miayoaandaa ı 1 - 140 tola Dobat alınacaktır. Kapalı MALiYE VEKALETi 

Beherlnı tahmla edilen fiyatı 80 lnınaı ıarfla eblltmeel 11.11.931 caqamba il • 
olu 1000 kut1l katı 11 ı. klnu 940 pa. nl aaat ıı de Toııbanedı ı.v. bdrliii aa- --------------
..wte.ı ıuaı 11&t 10 da Ankarada M. il. V. tın alma komll"Omlllda ,.pılacaktır. h k •tıl alma komlı)"Onanda açık eblltme SD• t - Tahmin bedeli 15400 lira ilk temi- Eskı· paralar ok ında 
retlylı utıD almac:atmdan iıtelrlllerla 45 natı 1151 liradır, ~· •e nfimaaesi 
liralık teminatlari7le birlikte mlltme u• komlı:ponda cörtlUlr lıteklllerla kanuni 
atında komlı)'Oada bGlmımalan. (5199) ... tblarl7te \enber teklif mektuplanm 

15111 O.le uatmdan bir IUt evel komiı,.ona 
Yennelıri, (5707) 1Sff4 

23.000 bll kllall ılllllClk Pirine " falyı ılllllClk 
M. M. Veklletl Saba Alma Ko- Ankara Lnaann A.mirlili S.tm 

mlqmaanclan ı Alma Komiayoeanclan ı 
Hepsine tahmin edilen flrat 8000 llra o- lankamıı için 10 k>D pirinç 21 ton aabun 

lan 23.000 lrut1a lratlllt kapalı 8&f'f .... almacütır. Tahmin bedeH 21100 Uk tı • 
U7l1 ı a. lrlnaa 940 puarı..a dal .... ıalaau ıezo liradır. 

Mali7e V elıaletinden : 

u de Anlranııda il, 11. V. ••alma lroe Kan tela u tıoa plriat 12 ton ubun •· 
mla,......S. utıa a•me•ktlr· Sbl~ haacaktır. Pirincin tahmini bedeli 1&120 

T'A • 1 k lrlnceldwla 4Mt Uraldır temlmtlarl:rlı bir- u.. . umırat yaptır. aca Wıte teltllf mekt1lplumr W.emlbaJ ebllt· ·-teminatı 209 liradır. 
me uatıadan bir uat neline bdH mez• Bblltmffl 27-11·159 pUart•i etini •· 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
n kanunun teklalncl maddesi muci • 
bince ml'f'kil tedavülden kaldırılan ea 
ld brona bet ve iki buçuk kuruıtuklar
la nikel bir kuruıluklar 31 K. evci 1939 
tarihinden .onra devlet borçlarına mu 
kabil gerek malsandıkları ve ıerekse 
Huine nmedarhfını ifa eden ve si
rut bankalarınca dahi kabul edilmi· 
yecektlr. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para 
bulunanların bunlan mezk<lr tarihe ka 
dar devlet borçları mukabilinde mal· 
aandıklarlyle merkes ve airaat banka
lı JObellno yatırmalan llln olunur. 

iL M. 
.,_LH...a.t •-- &'-- .,._ ktr komiı:ron nlalilin• nrmeleri. (5900) at dolı:m ile 11 de Sankamıı mmtaltHı ... 
,, .... _ - ,._ AV" ueeı un alma lcomiı1onmıda kapalı zarfla yapı· 

mlqanancl- -ı lacalı:tır. (5714) 15757 

~~:,::1.!l! == ~ Sis kutusu ahnacak in flSllJI llllllClk 
tınJacaktır. Puarlıiı: 27-11-939 pazartesi •-- .a.-.ı..aıaı 11..:..._ 
sfbal aut 11 dedir. Kati teminatı: 501 u. M. M. Velrlleti Satm Aı- S.- a.-..~.-- --.. .-.ua ll&ltt ·-
ra IO kunıı olup prtnameai 9 hnll& ko- ..u,oa-•- 1 ..._ ~IJ'OIHmclaa ı 
mlaJ'C)Dda drtilllr, Taliplerin muanen va- Beher adedine '8llmln edil• n,..eı dert l - Komutanlık blrt!klerl lçin 240 ton MONAKALA T VEKALETi kitte 11.11.V. Sa. AL Ko.da blalanrnalan. un .- &500 w ... •il ..-. 1mt1I lmnı faıal1anln kapalı zarfla mtlnakaaau 

(5171) 15150 7 birinci lrinan ıso p.,.embe ı8nii .. t Japılacalctır, Zarflar komiı)'Oba 29-11·939 
e...L. .. -11 n. • 1 L 11 de ata ahnacatmdan iatelılllerbı 750 da çarpmba ıünU aaat 10.30 da verltmlı .,.... n eıuıse ı ınacaa liraltk teminatları iılı bidü:t• talif mık· bal\ınacütır. Beher kilOIUDUft mubam • 

tuplanru eksiltme autından bir 1&at nt- men fi;ratı 15 Jruruttqr. İlk temlaatı 1700 
Kömür ahnacak 

Harp Okula KomutaDbfl Sa. Al. 
Komiqoaundaa ı 

1 - Harp olrulundan nba7 çıkacak o • 
kurlar için (771) takım pbardln elbiae 
puarlıkla aatm alınacaktır. Pasarlık 22 • 
2. tet. • 939 çarpınba cünii saat 14 de An
Juada harp olrulu binasında miitetekkil ko• 
mlayoada yapılacaktır. 

1 - llahammen bedeli (23901) liradır. 
ilk teminatı (1792) lira (80) kunıttur. 
Şutıımneal Anlı:arada mealttr komlıYoD • 
da •e lıtanbalda latanbul levazım lmirll· 
ti utm alma komisyonunda her ciln cö • 
rülebiliı'. 

3 - Puarlıt' cireceklerin prtname • 
einde J'Ullı Yea1uJar ve ilk teminat aaelr • 
tup ve,. malı:buzlariyle belli ciln .,. a&• 

liııe lradar Anftrlda M. M. V. •tın alma liradır. !llal.ı Q'lll llnde ,..Jaoaktır. M._ 1. •&t .,_._.,_at-.ı 
Ko. m vermeleri. (5902) UllS lstekllterln betti ,Un ve uatte P'mdıklıda

2 

' ,, ..... mm• 
1 

Arap sıb• almak 
il. M. V..Ueti Sama Alına Ko

mia:ronundan ı 
Beher kiloauna tahmin edll.a fi,.tı il 

1ı:unat olan IOOO kilo arap sahamı mlte
ahbi t um ve bllÜm& 'I blrlllc:i klna 
030 pertembe ailnll 1Ut 10 da açık ebllt
mı ftnltl:rlt •tm alllllellmdla ebllt • 
me19 cireceklw 7t llnldı --.tıan ile 
blttllrte ekılltmt da Ye aaatmıla Anlııanda 
il. il. v. Utan alma Ko. da ...._lan. 

5903) 15164 

ltOmtıtanbk Sa. At. Ko. nana ıeımeıert. 1 - 27.11.939 paaarteai günü aaat 
(IUI) 16711 (10) da mnaıka11t veWeti lnuım 

Sı~1r eti ahnacak m
1 
üdürıütu ekıutme komiıyonu oda-

" ında ceman (2600) lira mubunmen 
Aakara t..ann Alnirllii S.tm bedılli (100) ton yeril KarabUk kok 

Alma K....,_tmdan ı Jdhnllril kapalı sarf uuHl ilo eklilt-
ı - Çanakkale mlıtahkem mevlı:l Gell· m • 1 ktı 

bolu prnlzomı kıtaatı ihti)'UJ iela apllı eıı yapı aca r. 
arfla ıoo.ooo kilo 11tır eti ekıiltme7• ı. 2 - Muvakkat teminat (195) lira -
almutt_ur. dır. Eblltme prtnameıi ve teferruıtı 

Z - lllaleel l-11·939 - sllnl IMt l1 Vlkllet lnu&m mtı4Utllaa .. 4en na ... 
.. Çanakble mllltıahkem mevki Atm al- ..... r--
• komlı:ronanda ,.pılacakttr. ııs olarak verilir. 

S - lıiu etiDla beher kilOIU 25 kanat- t - İıteklilerin kanuna JÖre VeU• 
attı komi17onda bDlunmalan. 

(51e9) S 1 k b 1 k taJl 17500 Un k!Jmet taltdlr edflmlttlr, {L kllf ktu Jan 
UU4 Grgl 1 8Z Q lnaCa llu•akı.t teminatı n11 lira 10 lnanttur, & ve te me P nı 27.11.939 pa-

l 
_ ... r. 4 - Taliplerin mavükat teminatlan ve zarteıl gilnil aaat (9) a kadar koml1-MHfelff ylil• 11._. M. M. Vekileti Saba Alma Ko- ticaret •el!llalarl 11• blrllklllrtı anaanea yona vermeleri lbamdır. (5812) 15754 

miapa_.taa 1 cinde ihale aaaundan bir aut ...ı komi .. 
M. M. Vekaleti Saim Alma JC.. Bellw mftnll• tlllmla eılls. a,.. • yona mllncaatlan. (SIOS) 15141 --------- ----

....,_.madaa ı lnlruı olaıı 9000 metre Mr'phk mermer M h f ı•f • k k k f k 
10600 : 11600 kilo vuelln. 1100 : 2800 :11':~..:::= =-~~ r· u e 1 yıyece ve ya aca a 1 naca 

lrilo balık ,.... 2900 ı 1500 1ı:llo ~~· tektllerht sıs liralık temlaatl&rl De ~ a. -'---ya~ pazarlılda atın alınacaktır. Hepaı . bır tikte pazarlık dn •e 1Utında Anbrada ~· ı...a... Amlrlltl Saba Alma Komlapa-dan ı 
talıbt •en anı a1n taliplere verilebilir. 11 11 v MUD 11111& Xo. dl hJmmalan. 1 - Tim• blrllklwlnia emeWıı lhti1&Cı olan er••k. 71111 ve mabrubtlar eblltme-
Puarbir : 22-11-939 çarpmba dnil IUt . (StcM) uıea ,. lıoDBlaetat• 
ıı dedir. Vuelinln beher kilonnaı 75, ita- 2 - Cinai, miktarı. latan, M. temlnatı.Dlale tarihi, lalı -ti ,,. lllalı .-U a • 
tık :ratı-ı 5S. makine )ıaCmal S5 lnataı 1.......... ........ ıe1 .. -.1r l&tıda &OtterUmittlt• -.Utmlli Vlsede tilaaeD aataa alma komlqoaanda ;rapdacak-
fiyat tlhm1D edibnlıtir. Kati teminatı ft• •l""ıUa ... .., • .._ tlt0 

zelln lt:lıu 1200., balık" makine yallan 1 - Bnaf •• ....-eıerl komia)'ODdldır. il.al dn ve uatlarmdl l&'llebilk· 
için: llO ı• Un ol11p prtnamlll komla· M. M. Vek&led lata Almıa ICo- 4 - Kapelı arfla almam kalemlere iltlak etmell ledyeDI_.. bilıdlril• da,,. 
~onda cörflltlr. Puarhl a clrecekterln mu· mİ•J'OD1Mld&n 1 •tttD bir 1Ut ..,.ı t.ıdlf mtktalanm lııDalqcma •-•lerl. (5659) 19658 
&1"D Y&kitt• 11.11.v. ia. AL Xo.da bu • Haft ... ti .u,... .... IO.ODO ..... CtMI llllttan 'htan •• T-. Dal• !balı t111tl• 
Janmelen. (5&80) 15135 ba.a r1•1i kaputluk kwt puwblda •· Toa Lr. Er. ı.r. Kt. Tarihi Saati teldl 

Çad1rhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

m:ayoaundan : 
1 - 15175 metre portatif cadırhlr bet 

panrl&kla aatıD alınacaktır. llubaaunea 
bedeli 14416 lira 25 kuruıtur. Kati temi • 
aatl (JHS) liradır. lbalm 21,11.159 ea1ı 
dnl eaat 11 dedir. Nttmune •e 1&rtnam .. 
ıi lı:omfayonda ıöriilebilir. Taliplerin ma
anea itin •e uatte M.M.V. aatıa alma 
komiı,.onanda bu1unmalan. 

(5917) 

tm atm&Caktır. K.,. ot • sa llllO 1141 • oo 4-11-111 10 JCapüı ad 
111llwnlnen 'bedeli U.000 1ra ob1p •tt • 55 800 111 00 --- U Açık -.ntm• 

1. adı • 44 IMO 111 00 --- 15 -
'91ninatı UOO U' r. • 44 17eO 112 00 ·- il -

lbalesl 24.l 1.039 cmna dnll .. t 14 de- Od1lll 950 5150 411 oo a.1z.osı ıo Kapalı sarf 
dlrN. • __ .___...... • aao 1470 MO ıs --- 11 -

hı•• •• pr1:llUleli -~ d· Yald ''° 40150 aou 25 e.ı= :>it lo -
riitilr. 11 -•A _._il 

lateklllerfn 11l11&>'1S da .. IUttl il. • .__ l6S Ol --- 11 Açık -· tme 
11. v .... alma komlaıommda batmama- • . • .... ... 00 --
lan. (5119) 1.... • H 4W aot 40 ---

• 141 ımo - 21 ---

Lastik ahnacak va~ : 
1:= 1~ : !:1~ 

54 ııoo eo7 50 ---
M. M. Vtıklletl Saba Alma ICo- -• 14 1100 ., 50 --

·- -
ll -l7 Kapalı sarf 
10 -u -
11 -
ll -

YOn corap ahnclk ~ix~!::~ 75:120 ad4't ıtstlk a· ~~uhtelif yiycek ahnacak 

det 5 Diskll. 15 adet 6 Diıkli pullukla c1- ı 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 1 - Bir tonuna yirmi d3rt Ura kıy• 

1 - Mibzerin beherlne 675..S Diık· met biçilen vuıflanna uygun (283) 
1i pulluğun beherine 600,6 Diıkli pul ton) karabUk koku kapalı sarf uıulü 
tuğun behcrine 750 ve Diklbaronun ile 21-11·939 aalı gilnil saat onda atın 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e- alınacaktır. 
dilmittir. 2 - Şartnamesi paruu olarak m • 

2 - İhale 14 birinci klnun pe11em miıyondan alınabilecek ba ebiltme19 
be ıtınU saat 15 de Ziraat veklletl bf. prmek iıtlyenlerln bet ytls dokus bu
nuında mUtetckkU AtıD alma komla çuk liralık ilk teminat ve prtmmede 
yonunda yapılacaktır. yuıh valikalan muhtevi teklif mek • 

3 - 30 adot Mibaeriçln 1519 Ura 15 tuplanna en ı•ç belli ıüıı aaat doku· 
adet 5 Diksll pulluk için G75,IS adet Si kadar komlayona vermiı oı..ları. 
6 Diksli pulluk için 844 ve JO ıdet (5683) 15627 
Dikaharo için 788 Hn muvakkat temi K d 
nat verilecektir. un ura yağı ahnacak 

4 - Bu makinelere alt idarf ft fen- JaDClarma Genel Lım.tanbiı 
ni ıartnameter alrat kombinalar mtl Ank Sat Alına IComiqonun-
dürlüğünden paraııa olarak verilir. d ":a m 

5 - İ~teklilerin kapalı arflanm -:-_:. Saf bir ldloeuna altmıı bet ku· 
14 Brlncı kinun peıpmbe gilntl aat nıı kıymet bi .. 'le -f 2--&: 14 de kadar komiayoaa vermeleri" r D ... _ ve _. ..... ne 
mt l5 de 2490 •)'lh ••ıa ... ,.... ~ W.Jlla ..,,dMe lnm4wr& Ya
veıikalarla birlikte komiaycmda ha •• puarblda 21·11-nt puartai gün\l 

.aat onda alınacaktır 
zır bulunmalan (4968) 15148 2 ş . · komi - artnameıı paraaıs ıyon • 

Satı hl( 5 tay dan alınabilecek bu puarlıfa girmek 
istlyenlerin yetmit bet ll~k teminat 

Ziraat Vekaleti Veteriner U. Mü· la prtnaniede yasılı veıikalarla bir• 
dürlüiünden ı likte belli li1n vo uatte komi.,.onda 

Karacabey haraı yetlttlnııelerln- balunmalua. (57G5) 15746 
den 938 doiumlu ve 1940 anpjmanb 
kotularına kayıtlı beı Mfkan inplb 
tayı 26.11.1939 gllnll uat on llçta açık 
arttırma lle Ankara yanı yerinde U· 
tılacalrtır. Taliplerin ba uatte Hipod· 
romda bulunmalan. 15771 

ANKARA BE• EDIYESI 

Sa saanertnlı ....,ıznı 

hl~·· 

Mum. m•n ar111JGr 

Tıbbi ecza ve 
malzeme ahnacak 

. 
lapllı lltf alile ebilhnl Uinı 

Ankara Dil " Tarih • Colraf7a 
Fakültesi Direktörlüfündea ı 

21.11.1939 11h günü .. ıt 15 te An
kara Mektepler muhasebecilipnde 
toplanacak Eksiltme Komiıyonundıa 
6750 lirı muhammen bedelli Etajer· 
lerin kapalı zarf uıuliyle ekailtmcll 
yapılacaktır. 

Ebiltme prtnameıt n teferııı.41 
Mektepler Mubaaebecllltine yatınla· 
cak bet lira bedel mukabilinde FakUl· 
te hesap memurluğundan alınır. 

M. M. V.L~ı.Ü• Satm & 1 V'- ~lk ebiltmeye kolJmUttm• (le; Ve dıt b .. 
,... ...ma - raber) beherine ee lift 11,.t tahmin edil· Anbra l.AYUDD Anürllii Satm Alma Komiqaamadan ı Kayaeri Elektrik Şirketinden : 

Ataiıda clna ve mlktan yuılanlarm blulatmda dıterilOD da ve IU.tte ihaleleri Uıulil defteriye vakıf iki muha1ebe 

Muvakk,t teminat 506 lira 25 1cu. 
ruttur. 

bteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve ıartnamede yuıtı 
veılkalırla birlikte aynı gün saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde koım..vona 

misyonundan : 
1 - Hava eratı ihtiyacı ieln 5000 çift 

,Un çorap paıarlılıla aatın alınacaktır. 
0950) lira olup kati teminatı 293 liradır. 
Jtanrlıiı Zl-11-939 çarpınM cüllti .aat 
14 de 1&Pılacaktır. NtimuDe ve 1&rtnaıneai 
komiı:ponda cörillebillr. lıteklilerin mu -
•nen ilin ve aaatte M.M.V. utm alma 
komla)'Ollunda bulunmalan. 

(5920) 15848 

mittir. Eblltmesi 6.12.939 çarpmba clln6 
aaat 11 dedir. tlk teminatı 375 lira olup 
wartnam•l komis:roada töriiHtr. Taliplerin 
mut)'7en valritta ll. il. -v. Sa. AL Ko. da 
bulanmaları. (5124) 15117 

OstUpü at.nacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko-

miıyonundan t 

110"1111"1 muumbası ••111Sl's. Beher klloauna 40 lnınq talunla edil• \il r- al IMIW 6000 altı bla kilo llatlipll açık ekıiltme,a 
M. M Vekileti Satın Alma Ko- komlnıpur. Bkalltmeli 6.12.919 careamba 

-· • _ı__ datl .. , 14 ..... Dil tealmtı llO Un 
... ıa~aaa ı olap tartDam• ve ....._. ILomlQalcla 

l - llaw Mrllklerlnla lltl,.a lcln (IOl llrilJll'. Tallplerla _,,,_ ftldtta M. 
adet deri llibetcl ....-ı.u puarh~1a 

1
11. V. BL Al. Ko. da IMalaam•'-n. ·-····*· .......... Weli (115Q (5111) •. J,SMI 

yapılacalrtıı'. lateldilerla teminat makbu veya mektuplarl7Jı 11ımunda razıh ,,.lira. 
larl:rl• berlbs illal• tUall ihale aaatıadaıı bir aaat 99eline lradar teklif mektuplannı memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
Kdlmede m11tlri7et daireaindeld Sa. AL Ko.na vermeleri. (5144) 15790 en qalt orta tahlili w mecburi aaker-
Clntl llilrtln Mb. Tutan Temi aatl tılaJe Otln. llut 9ekll l''- bi ti ' bitlrmi ft t rllbe ...x 
Plrlnc 144000 Kilo lteoo 297 O 27-11-939 P~i 11 Kapalı ı.. ı:me nı t ec ... r-

sarf mtıı ııhhatl yerinde olmaları prttır. 

Nolnat llGOOOKUo 19500 

K. fanl7e 240000 Jtllo 37200 

Yulaf H70000Kilo ll200 

llllranı& 1sooooxııo SS790 

....... ııooooXDo at550 .... nooono .. ,. 

ısu 

2790 

Y60 

mı 

iMi 

Mil 

27-U-931 Puarte1l 14.30 Ka.-Iı Ehliyetlerine stSre 80 • 120 liraya ka 
sarf dar maaı verilecektir. 

27·11·119 P .. rt..ı 15•30 x:::/1 isteklilerin ıirkete yuacaklan mek 
27.11.939 Paıartesi 15 Kapalı tuba ıimdiye kadar çalııtıklan yer-

10 x:::.S terden aldıkları veılkalarla fotolraflı 
sarf bir kıt'a lıhiyet varakuı ve tahlil ve

li Xapt.h ukala auretlerlni balhyarak Kayterl-

21.u.tst lalı 

JOM xS::tı de elektrik fkbtl mlcfllrlyeti namını 
· ..n cand~led l1IG olqur. (4276) 

vermeleri. (5647) 15621 

Münakasa tehiri 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

Fakülte.i Direktörlüfünden ı 
21.11.1930 salı günü kapalı zarfla 

mtlnakauıı yapılacak olan k itap eta • 
jerlerinin münakaaaaı baıka tarihte 
yapılacak ve keyfiyet yeniden llh 1-

cWecettlr. .(5819) 1581G 
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Sat.tık : 
Satılık - Kavaklıdere lran sefaretine 

danen tahtalı köprtl um Jrarwıamda &1falt 
berinde 20 cepheli 1040 M. 2 arka11 :reıil 
..ı.a Ap. elnriıli Sena:ri C. aa No. 19SS T. 

4263 

Satılık otomobil - Pl11D011th marka, 
1937 modeli, 15 silindirli, llllrilı karoserli, 
Ud kapılı. henüz 20.000 km. ;,apmı" pyet 
bri lrullanılmı,ur. Adres: tınç aefaretha· 
Desi, Tel: 6644. 42&e 

S.tıltlc apartman - Bahlrpuannda pi • 
J'U&n yakın 4 daireli 240 lira irath a7nca 
bir apartmanlık arsalı O/o de 40 borçlu Tel. 
Z406 Bayram C. No: 1 4211 

S•tılıi apartmanlar - Cebecide manU· 
nm iratlan otan 2, S. 4, 15, daireli bmıka· 
Ja borçlu Tel: 2406 Ba7fUD cadde9l No: 1 

4219 

Satılık evler - Ankaranm her tarafında 
abfap beton evler Tel: 2406 B&71'am cad•eai No: 1 4290 

S•tılıll arsalar - Yenltehir, Cebeci, Mat 
tepe, istasyon arakalannda ucus ve iıte
ailen ebatu Tel: 2406 Ba:Jl"&Dl caddeal 
Jfo: 1 4291 

Sdılılc arsalar - Demlrtepede Bakan • 
lıldara çok yakın 300 • 400 metre arasın
da 7eni panelli çok ucu Tel: 2406 Ba7 • 
nm C No: 1 4292 

Satılık motosilclet - Yolculuk dola71 • 
1171• iki samanlı (Vilrtor;,a Hane) motor. 
Bir motoılklet acele aatdıkttr. Yenitehlr 
ltlnm Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
A'ftli:re miiracaat. 4296 

&atılıi otomobil - Pontiac · marb 935 
modeli, iyi halde, adrea Çıkrıkçılar yoku
.. Şen Yurt ap. N. 1 her ciln öileye ka • 
... 4305 

DnHa atrlıi ima - S ._elik konta. 
atlı simit ven lrilçilk fırancala :1APIDIJ'& 
..mu Müdafaa:ri Hukuk caddesi No. 71 
deki fmn aatıhktır. Kooperatif yokqu 
lfo: S Şen 711va luraatlwıeei Tu brdet
ı.r.. müracaat. 431S 

a.tılri b•llal düllhu - l:ri bir mn • 
ldde iılek bir bakkaliye satılıktır. Postan• 
arkası Sanayi cad. Çmpllı mapwwnda B. 
ı.-u•e müracaat. 4316 

&atrlık analar - Blytlk llillet llec:liai 
lntutı ;ranmda bir panelde iki bim in· 
taama uypn ucu fi;,at Tel: 2111 Yeni 
-- tberinde. 4322 

Küçük ilan ıartlar1 
D6rt Atrrhk ktlçtik illnlardan ı 
Bir d1tla it;ıa JO K111111 
ilci dftl• içra SO Kar111 
Ot; dela ıt;ıa • 10 Kıullf 
DiJrt del• ıt;ı.a IO lfurllf 

Devamlı ktlçtllr llln1ardan ber d• 
faaı için 10 kanıt almır. Meaell, 
10 defa neıredilecelr bir ilb lçill 
140 lrunıı alınacaktır. Bir kola7 • 
ldı: olmak tbere ber aatu, Hllme 
aralanndaki botluklaı mhteana. 
SO harf itibar edllmiıtfr, Bir kil • 
çtlk ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdrr. 
Dart utınlaa fula ber Atrr için 
beher aeferine aynca on lrunaı •· 
lmır. 
Kilçtik lllnlann 120 barfl ıeçme
meai llzımdrr. Bu mlktan ı~ea 
IJlnlar ayrıca pul tarifıiae tlbl • 
dir. 

Kiralılc oda - Bakanlıklara ve Atatürk 
~1;llvarma çok :rakın mevkidedir. Mal4mat 
ıçın mqnrti:ret caddeai Yenikahk sokak 
9 numaraya müracaat. 4281 

Kiralık - Bahceli evlerde altı odalı her 
tiirlil konforu mevcut miiceddet SO numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 :re milra • 
cut. 4~3 

Kiralık daire - Yenlıehlr Demirtepe 
tJruaG aokak No: 1 • 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, ban70 v.a. konfor. Her za. 
man sörilllir, Telefon: 1341. 4294 

Kir•lık - Sıhiye Vek. civan otobüs 
prajı kartraı Cebeci aıfaltmda yeşil aa • 
baya karşı fnkallde mannrah um kon
forlu 7eni yapılan un renkte Ap. daire • 
lwi. Ankara milddehımumt muavini Ra • 
mis'• veya lrapıcı:ra mllracaat. 4295 

IClnlık - Garaj ve imallthane ohmya 
elveriıli ıenlı depo. Sana:ri caddesi 215 nu
mara:ra milracaat. Tel: 15515 4~7 

l!inlıi - iki oda mtlstakil konforu ta
mam Maltepe lmalltı Harbi7e evleri ya
nında Maltepe bakkali7eai Abdullah Uza. 
la miiracaat. 4300 

l!inlık od• - Aile yamada !tıklar cad
desi Güzeller aokak Onuncu yıl apartnna
m SOD Ut. 4301 

Kiralık - Kilıtalrll 1 ve:ra 2 oda ba)'an 
için kiralıktır. Ösm putln"I ııraamda 
No: llO Du:ral matuaama mllracaat. 4SOS 

&atılık otomobil - 931 modeli m8ceddet Kiralık - 2 oda 1 hol kalorifer 11cak au. 
J.lnlloln marka :redek parçalari1le. Yeni Tam konfor. Bakanlıklar kartnı Belçika 
ili..- berinde Hani Dilmul Tel: 2111 ıefareti arka bahçesine bitiıik No: 415 Ka· 

432S ranfU sokak Tel: S592 4304 

&atrlıi dillhılu - tı Banlrnı kartı • ICiralıi .., - Bahçeli eTler :1Aftmda Ab-
llDcla le dilkkb ucu fl;,at Tel: 2111 Y• di .,. .. çlftliiinde tlc oda bir hol altmda 
al 8lDema berinde. No: 5 4324 Bekir PYUI& mtlracut. 4312 

Kirahk : 
IClralıi oda - Bir ba;ran için aUe nea 

dinde, 1 oda kiralıktır. Su, elektrik, bava
llUI ftldıır. Y. eebV Dikmen caddesi Bko
llıDllll .-. Mo. 1 

Klnlıi oda - Yenltehfr Atatlrk B1ll· 
wrmcta aile nezdinde kaloriferli. mobil • Aranıyor •• 
,.ıs ye tam konforlu ıüsel bir oda kira • 
l*tır. Guetemis ilin mea:mrlutuna mllra· -----
_, edilmeai. 4307 

Ara11170r - Ballcell merden D. 4, C. 2, 
D. 1 tip n almmak iatmi;ror. Devretmek 
iatl:renlerla Halil Naciye mllracutlan. 
Tel: IZSO 4241 

1 eılab daire - Blrlnd at. = hlılı 
~ lcinde- AJhlı 52 Un Y. Kls. 
0DJp caddesi. OmaThak aomk 1 Beblc na-. 4115 

__._ Anupor -1 odalı daire Yeaitehlr Çan-
Klnlıi aputJllU - Genlt '4 - •.a. b:ra arumda, kalorifer buıJo T.L lıltlra-

labk ı prdrop. 1 bllfe tam koafor dbu s. R p it. 
w teaiaatı fnkallcle nenret. iç Balranhk cut: .,._ • 41 4267 
lıarpm Kuıhrmak IObk 4 Tel: ll044I 40M Ara11170r - Yllliteblr. Çuı.ka:ra ara • 

tıDda tlç oda, matfak, ban:ro eva il• be • 
rabel' a:rn bir dUre. Telefmu 5095 4311 IClnlıi ioıılorla daireler - Y enleehir

de Ytlbel caddesinde llimar Kemal mek· 
ttbi kartıamda :reni ;rapılaa apartmanm 
ltet• odalı ve her tiirlll modern konfona 
llnl lraloriferU daireleri kiralıktır. Her 
itin ... t 10 ili 11. Telefon: 2497 4109 

ICJralıi n - Çanb;ra cadd•lade tem • 
,U mahkem•l karpamda 29 mamarah 7 
oda, 1 banyo, a:rnca blsmetçl odalan olu, 
lmloriferi •e praJı bahman bir n kira· 
lütır. Nafıa veWeti aa1ar idaresinde 
mllbeadis B&7 Resmiye mtlrac:aat edllm• 
... . 4ı207 

Araaqor - Bir mUheadia Yeieebirde 
aile nesdinde kaloriferli" mobil;rah bir oda 
anyor, B. G. nuımn ile Ulu'a :ruı ile 
mflrac:aat edilmesi. 4114 

Depo an11170r - Atatilrk B.twn v .... 
dar Ap. clnnnda ••:1& ;raJrm""'a arka 
yollarda Kflracaat ihram m.,.e eri Ye
nieebir Atatiirk Bulvan Vudar Ap. No: 
Sl-SS. 4S21 

Uca iirlıi daireler - Yenlpblr Ylk • le. verenler ..ı caddffi ;ranmda Adalrale tokalmda 16 • : 
Na.da Sefik Bilinir Ap. S oda 1 bol ve ------
'9llronlu yeni daireler 40-55 lira;,a ms 

Aralll70r - Bbllyetlt n Wnu •• ahçı 
lllralıi - Jandarma aaatltld :rumda aruuyor. letekliyer Y~ Mfaret • 

.utletlere 5 dakika meaafede ufalta :1&· hunine aıllracaatlan. 4272 
m :reni ;,apdan Koçak Ap. 5 ıer odah da· 
inler 30 • 45 lira içindekilere mtlracut. Ba7 Ye Ba71a tn6Üfar uanT70r -

4231 Milracaat: Meram me;rTe nl Yenieehir 
ICinlılc 1 ıer odalı 2 daire - Bakan • Atatürk Bulvarı Vard&r Ap. No : S1 4:2~ 

bklarda Belse sokakta 4 numaralı apart • 
manda. Çankan caddesi S5 mt. otobUı l!fllf Yerici almacaitır - Çankan mat
ftnima 2 dakika meaafee Telı 6189 4242 beuı direlrtörJQtlne mllracut. 4125 

l!lralıi - Yenltehlr Kathl uba. Al• 
pay Tlirk sokak No. l2. Xömlrlllr matfô 
1ıa7o •• holi bari s odalı dair• klralık • 1 1 
tir. Telefon: 2234 we S912. 4251 J araya ft af : 

lllralık daire - l71u aı.,......... Ko • 
cak hanında 1 ci katta bilro lcln bir daire 
ilrahktır. Kaloriferi aaamıörtl var. Kapı • 
_. mliracaat. 4251 

lı aranı:ror - Londra Univenlteafnden 
mezun bir tiirk ıerıcl banal iaıilisce. fran
naca ders verecektir. Yeni Sinema berin· 
de H&7ri Dilmana mllracut. Tel: 2111 

4249 

.,.. Bir öğretmen ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltll!:. - -
İlk ve orta okul talebelerine 

ehven ıeraitle derıler veriyor. 
Talebe aynı zamanda aiıtemll ça
tıımayı öğrenir. Tl. 2783 

= = - -- -- -5 Bir köıenize beı, on para atarken birde bir 5 - -- -- -A. Demir. 4319 - -- -
tııııııııııııııııııııııııııııııı•m•§ 1 M i L L f p i y AN GO I 
= MOZAYIK:= = - -- ._ - -- -
~== ~ . :::a-::· ~~= ~-~- Bileti atınız! _=-~ ~ iyiıidir. - -- -- -- -§. Kul'f\ln mühürlü çunl alma.§§ Bu bı"le"'t . . § 
,11111111111111111111111111111111111111,. = sızın bir kaç senede elde edemiyeceğiniz parayı = 
~~---~__;,.;.;.;.~;.;.;.;;.;.;.;;;,;.;.;.;.;;.;.;.;.;.--- - -
..alllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. = . = 
~ Kiralık büyük ev ~ ~ ayın 11 inde ve bir sanıye içinde 5 
= == = : 12 oda tam konfor. Tl 1589 4261: 5 5 

~!~.·.!~.!!~.!~~.·.~~.!!""111111111111"11"; ~ KAZAN O 1 RAB 1 L 1 R [§1 
iLK UY ANIŞ $ E 

I>ea.ııııa. I>url>iıı ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sivas· Erzurum Demiryolu istikrazı tahvilleri 

Maliye Yekilell ye Türkiye Merkez blnlllSlaUn : 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2483 - 2614 numaralı b

nunlar mucil>iııce ihracma aelibiyet verileıı ve ıeliri tama
men Sıvu - Erzunun demiryolunuıı i11JUma ta.haiı olunan 
o/o 7 ıelirli Sıvu • Erzurum iatikrazmm 20 senede iıtfut 
meırut 4,5 milyoıı liralık a.ltıncı tertibiııiıı kayıt muamele
si '5. 12. 1939 akpmı ııiba.yet l>ulmak üsere 25. 11. 1939 
aabahıııdan itil>a.ren l>qlıyaca.ldır. 

Tahviller ha.miline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itiba.ri kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıt
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olanan 
da.ire ve müeuetelerce, vilayet buauıl idareleri Ye l>elecli
yelerce yapılacak müza.yede Ye münakaaa muka.velelerde 
temiııa.t ola.rak ve Haziııece 1a.tılmıt ve aatılacak ola.ıı Milli 
Emlak l>eclelleriniıı tecliyeainde batahat kabul oluııacaklan 
gibi gerek tahvil ve ger• kupon l>edelleri de tahvillerin ta· 
ma.men itfaıma kadar her türlü vergi ve resimden mua.f 
bulunacaklardır. 

Tahvilleriıı ihraç fiyatı o/c 95 olarak teıbit edilm~tir, 
ya.ni 20 liralık l>irlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
ta.bvil bedeli de 475 liradır. 

Ka.yıt muameleei Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye 1,, Emlik ve Eytam, Halk, 
Türk Ticant. Bttlocli7eler .S.nk•lan ile Sümer, Eti Bank
la.r tanıfıııdan icra edjlmddt)dir. Dit- Bankalar •aaıt. 
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflannı en emiıı ve eın çok gelir geti
ren aaha.la.rda i,letmek iıtiyenlere keyfiyet arz ve 1>u kısa 
IUlkripıiyon müdHi ,..arfıııda Bankalara müracaatlan
ıım kendi menfaatleri iktizumdan bahuuluiu itaret olu-

4327 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -- -
~ TURAN LOKANTASI ~ - -- -5 Oıman Sencer 5 
5 Pek yalımda ~ 5 - -: Maarif Veklleti bahçeel kartı•ında yeni CiHAN PALAS oteJl : - -5 altında. 4311 : - . -., ............................................................................. , .. ;: 

Pazarhk ilanı 
lsmit Ciimhuriyet Halk Partiai 

Batkanlıimdan : 
lki defa kapalı nrf ile ekılltmeye 

konulduğu halde alıcı çıkmıyan 46957 
lira 27 kurut ketif bedelli İzmit par
ti ve Halkevi binuı ikmali inpatı 9-
11-939 tarihinden itibaren bir ay pazar 
lığa konmuıtur. 

Bu ite ait mukavele, proje ve aair 
ketif evrakı Nafıa MlldtlrlillUnde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku
ruıtur. 

lateklilerin Nafıadan almıı olduiu 
vesikalara iıtinaden, yükıek mUhen -
dia veya mimar kullanacağına dair ve
ıika, 939 yılına ait Ticaret odaaı kağı

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Bir 111111 mmn ••ıyor 
Merkn Hıfzuuhha Mlel•••li 

Müclürliiiaclea ı 
Mileuesede 80 Ura Ucretll hayvan 

ııhhat memurlutu mtınbaldir. Talip 
olanlar ellerinde bulunan Yealkalarile 
mileaaese mlldUrUliUne mUracaatlan. 

(5752) 15711 

Konferans verilecek 
Ankaar Merka ıw.-hha Di

rektörlüiiblcl• ı 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
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B&bnlderd• idrar tıorl>uma kadar ;rollarclald hamhklann mltı 
roplanm lm&ldlnclen temizlemek için HELMOBLO lmllanmı• 

ti . :
ı.• 

Blbrelderin çaı....- lmdnıtiai arttmr. IC.clm, erkek idrar wlali
lumı, eaki •• yeni bel~ me•ne iltibabmı, bel atr-
m, uk ••idrar bomrıak ve boaaıbn yamnak hallerini ıiderir. Bol 

idrar temin eder. idrarda kumlann mesanede tqlann 
t91ekkülüne mini olur. . 

DİKKAT: H E L M O B L Ö ldrannızı temizliyerek mavileıtirlr. 
Kiralık daire - Yenleehlr Demlrtepe 

Bkonomi sok. No: 21 de 3 oda buyo mat
fô aalre. ve balkon, Miiracat D.D. yollan 
llaiua ıefi Tel: 1797 4259 

D..,rn iiralık iaire - Yenlıelılr O • 
aavluk aokak No. 1 2 el kat 5 oda Mire. 
lcindekllere mtlracaat. 4262 

lı UJ'70r _ lqiliace. almanca bilen dı, ve teklif mektupları ile birlikte 
diplomalı bir alman mtlrebbi:re çocuk ba- 9-12-939 cumartesi günü aaat 11 e ka· 
lmn itleri UIJOI'· Yeniıehlr Atattlrk Bul- dar lmıit Halk partiıi ihale komiıyo· 
Yan No. 41 Vbana tersihaııesiD• mllra • nuna müracaatları lhımdır. (4279) 
caat. 42150 -------------

ikinci tepin 20 inci puartnl gil· 
ail Merkez Hıfzı11ıhba MUeneHain· 
de aut 17,30 da Prof.Dr. Server Ki · 
mil Tokgöz tarafından Richettaialar 
ye RichettıiOHlar üzerine konf eranı 
verilecektir. Mealektqların teırifi ri-
ca olunur. (5897) 15839 

Sıhhat Ve~l~tinin ruhaat,ını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

ICiralılc daire - 4 oda a:rnca bir bot. 
ft lllftdık odası, konfor, sıhl, fl7at 1lJ • 
ıun. Demirtepe köprü ileriıi A:rla aolrak. 
Ulat apartmanı, 4264 

ICiralık daire - Yenltehirde tren köp. 
rlaü ;ranmda Telpza liderken Almaç a· 
partmanmda tlç oda bir bol tam konforla 
eok acua fırsattır. 4265 

IClralık oda - Yeniıehirde Emeller 
eaddeainde 1515 numaralı evin lklaci lratmda 
ballronlu. ıent. ve ferah bir oda kiralık • 
tar, möble de verilebilir Telefon 2406 

42151 

Kiralık ıih•I odalar - Güven meydanı
• ;,akın havadar lh•l manzaralı cilnetli 
mtluit kira ile. lel&nik caddeli No: 16 

4274 

lflnlıi - Polfe mstltlld " Maltepe 
wblma tesadilf eden ııst • ı pnelde 
llt ı.t iç oda ldrabkw. Alt ... mllra • .... ., 

lı arT70r - Una seneler çahtmıt tec
ribeli bir makastar lı aramaktadır. Ulus'
ta (Makaıtar) nmnanna mektupla mii • 
ncut. 4302 

lı &rl'7flr - Llıe derecesinde tahsili otan 
esiri tiirkçe ve daktilo bilen bir tehit ;rar
ba7 kısı mtleueae ve:ra ;,anhanelerde bir 
iı wamalrtadır. UhWa (il. A.) namuuna 
mektupla mliracut. 

Cebeci Hastanesi 
Cilt. Saç •e ZWırevlye miltehaaı11· 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kılinitiııdea mezun. 
Çocuk Sarayı brpaındı Hı'1cı 

!brahlm Ap. Tel: 3101. 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6572 

İmtiyaz Sahibi 
lakendet Artun 

Umumi Netriyatı İdare Eden 
Yazı itleri MUdarü 

Mümtaz Faik FENiK 
lılüeaaeae Miidilrtl: Nqit ULUG 

ULUS 8..-..i ANKARA 

YENi SiNEMA 
Ba Gece: 21 de 

LUIZ 
Bat Rolde: Dlln7llftlll en ltlsel ı•li 

71ldraı GRACE MOORE 
Giindiis matinelerinde 
ÇIKMAZ SOKAK 

Baı Rollerde 
Corinne Luchaıre - Arınie Dacaax 
Hazın bıı- aile faciaaınra iç y.uu 

Seanslar 
14.45 - 115.45 - 11,45 - Gece : 21 de 

12.15 Ucua Halk Matinesinde 
IXI A8lt ARASINDA 

HALK SINEMASI 
BU GUN BU GECE 

liJ lilm birdH 

t - Mr. Motonun Son Kozu 
Baı Rollerde 

lılethm' Çinli Pollı Hafiyeai 
PETBRRE LOORE 

M enlrh. heyecanlı macera filmi 
2- Son Savaı 

Seans1tr 
14.30 • 115.30 • 11.30 • Gece: 21 de ,....,... ............ 

DiKKAT 
12,15 Ucu Halk llatin-.i bqb 

YBNI llRIPIADA'chr. 

SUS SINEMASI 
BU GUN BU GECE 

LORKL-HARDI 
HARBE GiDiYOR 

Türlcçe Sö.ıii 
Lorel • Hardi'nın ea son çevirdikle

ri fakat en cok muvaffak 
o'1ııklın fi"mi 

Gilnüna t•ı:ı bir rwl: nel' e Ye ka.Ua.fw 
i'ilHI• ~eçirrrıl'lc ist yenlere bulıuımu 

b·r lı.&•t 
S:anı'ar 

14 • 16 - 11 - Gece : 20.30 da 
U de · .ı I• ' • .eaı 

Tel•lbn: ISll 


