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TAM ABLUKA l<ARARI t~ERİYETE GİRERKEN Dahiliye Vekilimiz 
• 

1 ~ e~ ve Japon hükümelleri de B. Faikôztrak Hatay' da 
Vekil Antakya1da· halkın coşkun 
sevgi tezahürleri ile karşılandı • 

lngiltere'yi protesto elliler Antakya, 25 a.a. - Dailihye Vekili Faik Öztrak rdaaktinde 
Cocuk Esirgeme Kurumu Başkam Dr. Fuat Umay ile Dahiliye 
Müste~arı muavini ve hususi kalem müdürü olduğu halde Ha
tay'a gelmiştir. 

İngiltere abluka kararını tehir etmiyecek 
Vali Sökmen Süer tarafından vila-ı 

yet hududunda karşılanan Vekil tre-
nin dört sa~t teahhurla gelmesi~e ve Gu" mru .. k 
havanın yagmurlu olmasına ragmen ve İnhisarlar 

Vekili Diyarbakırda ( 
Balkanlar ve 1 

iktısadi harp 

... Fakat emir verilirken bitarafların 
teşebbüsleri göz önünde tutulacak 
Londra, 25 a.a. - Royter ajansının öğrendiğine gre açık de

nizlerde alman ihracat mallarının müsaderesi hakkındaki emır
name salı günü neşredilecektir. 

Dahiliye l' ekilimiz 
B. Faik Ô:r.trak 

İskenderun istasyonunda mülki ve as
keri erkan ile Parti ve Halkc:vi heyet· 
]eri ve kesif bir halk kütlesi tarafın -
cJan hararetle karşılanmış ve geceyi İs· 
kenderunda geçirdikten sonra dün sa- Diyarbakır, 25 a.a. - Gümrük vı 
lxıh Kırıkhan Rcyhaniye kazalarını İnhisarlar vekili Raif Karadeniz, ya• 
ziyaret ederek saat 13 te Anta!~ya'y<ı ~ında ~ümrü~ umum ko~utanı v~ ~· 
varm1ştır. Dahiliye Vekili şehrin met-! ıyetlerı oldugu halde dun şehrıI!'ıze 
halinden itibaren caddeleri dolduran gelmiş ve istasyonda kalabalık bir -he· Falih Rılkı AT AY 

Romanya batvelcili Genenl Ar· 
getoiano iatifa etmİf ve yerine 
B. Tatareako tayin edilmiıtir. Bun
dan evelki barek.illik zamanında 
Ankara'yı ziyaret eden B. Tatares
lrn'nun yükaek tahsi meziyetlerini 
yakından tannnııızda. Son memuri
yeti, Romanya'nm Pari~ büyük elçi-

Emirnamenin bitaraf memleketler ,.------------------------------------------------,kadın erkek binlerce vatandaşın i5~en 1 yet tarafından karsı lanmıştır. V<.kit, 
tarafından yapılan teşebbüsler üzeri- [ [' h Diyarbakır'daki tetkik ve tefti~le-\ni 
ne tehir edilmesi muhtemel değillir. s. M. Kra Karo un uzurunda (Sonu 5 inci sayfada) müteakip Mardin'e hareket e~miş' :r. 

lisi idi. · 
Kabine değiıikliği, Almanya ile 

Romanya araamdaki iktısadi müza· 
kerelerin ileri geri bir takım şayia
lara sebep olduğu günlerde vuku 
bulduğu için seniı bir akis uyandır
nıı~tır. Berlin henüz kendi tefsirini 
bildirmemipe de, Paris ve Londra 
istifa hadisesinden Romanya'nın 
müfrit alman iddialarına ltar,ı a· 
zimli bir mukavemet göstereceği 
manaaını çıkarmakta, B. Tataresko
nun Romanya'da yalnı~ romanyalı
lar hakim olduğunu isbat edecek 
bir enerji sahibi olduiunu yazmak-
adırl&r. Rumi Radar ajansı iae 25 

liği ile iktıaadi müzakereler arasın
da herhangi bir münasebet bulun
duğu hakltındnki rivayetleri lrnti 
surette tekzip etmiştir. Bu tebliğe 
göre, buhranın sebebi, dahili iktııa
di rejim hakkında eski hükümet a
zası arasındaki ihtilaftan ibarettir 
ve Romımya'nın dış politikası ile 
hiç bir alakası da yoktur. 

Müttefiklerin bilhassa son ted
birleri ile iktısaden derin bir tecrit 
hapsine alınan Almanya, gıda ve 
haır.madde ihtiyaçları için Rusya i
le Avrupa'nın §ark - cenubuna isti
nat etmek zaruretinde kaldı. Fakat 
bu memleketler ı;iyasi ve askeri taz
yik korkusundan az ı-:>k kurtulmu~ 
oldukları için, Almanya ile münaae· 
betlerini yalnız kendi milli menfa
atlerine göre tanzim etmek serbest
liği içindedirler. 1 eylüJden evel İn
giltere ve Fransa'nın BaJkanlarda, 
Almanya'nın muhtaç olduğu mad
deleri altınla satın almalarını has -
mane bir hareket addeden Alman -

Maamafih bu teşebbüsler emirnamede 
ciddi bir tarzda nazarı itibara alına -
caktır. 

Holanda ve Belçika elçileri hükU
metlerinin tikayetlerini bildirmiıler 

ve İtalya büyük elçisi de hariciye ne
zaretine gelerek alman ihracat malla
rının müsaderesi projesini görüşmilş 
ve hükümetinin noktainazarını bildir-
miştir. 

Dün de japon büyük elçisi hüküme 
tinin protestosunu hariciye nezareti -
ne tevdi eylemiştir. 

Bütün bu teşebbüsler Büyük Bri
tanya htikümeti tarafından ciddi bir 
tarzda nazarıitibara alınmıştır. Hükü
mct mezkOr tedbirlerin bitaraflara ya 
pacağı zararı asgari hadde indirmek 
için elinden geleni yapacaktır. 

Japonya protesto etti 
Tok)l'.o.._ 25 a.a. - Haricj~czareti 

zat Japonya'nın Tu .... a cls;isinin al-
man deniz harp metodlariyle mücade
le etmek üzere İngiltere tarafından it
tihazına karar verilen mukabele bil -
misil tedbirlerini yiddetle protesto et
tiğini beyan etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki : 
"- İngiltere'nin harp ka\ağı ve sa

ire gibi meselelerde muhariplik hak
larını tecavüz ederek bitarafJ2rın meş
ru ticaretine yaptığı maniaları yalnız 
Japonya • değil, İtalya, Skandinavya 
memleketleri. Holanda ve Belcika mü 
te:addit defalar prr• ~to etmiŞlerdir. 

lngiliz tedbfri ve hukuku 
düvel haidderi 

1ngilterenin şark sahillerinde al -
man maynlnrının bitaraf gemilere mü
him zararlar vermiş olduğunu kabul 

(Sonu S inci sayfada) 

Fransız 

ya, bir taraftan bu devletlerle harp M 
halinde bulunduğu, diğer taraftan üsteşarı 

Hariciye 

heyetimize 
Balkan memleketleri iktısadi mü-
badele faaliyetlerini münhasıran 
kendi menfaatlerine hasretmek ka
rarında oldukları için, vaziyet hu • 
tl':lsİ bir ehemiyet almı§tır. Alman
ya'nın bu §artlar içindeki alı~veriıi, 
kendisine ağır fedakarlıklara mal 

ziyafet verdi 
Paris, 25 a.a. - Fransız hariciye 

müsteşarı bugün Türkiye Hariciye 

Vekaleti Umumi katibi Numan Mene-
olmaktndır. Mesela Balkan memle- mencioğlu şerefine bir öğle ziyafeti 
kellerinden birinin, petrola ihtiyacı vermiştir. 
oldu~unu ileri sürerek, zirai mah-
gullerini döviz karşıhğı müttefiklere 
satmasına mani olnbilmek Üzere, al
manlnr Romm:.ya'dan aldıkları bir 
kısım pc~rolü bu memlekete vennek 
mecburiyetinde ka!mışlardır. Bun
lar öyle pahalı ve girift mübadele 
usulleridir ki uzun müddet devam 
ettirilcbi1eccğindcn fÜphe edilebi
lir. Bundan ba~ka, her türlü iktı:ıadi 
m\tnasebctlerde müttefiklerin bir
likte hareket etmesini temin eden 
~on tedbirlerden sonra, abluka ccn
beri dı§ında olan Balkan piyasa.!arı 
daha kolaylrl<!a altın tesiri altına 
elınnıak mcvk!indedirler. 

Yeni Romen kabinesi 
dün törenle yemin etti 
Bükref, 25 a.a. - Bat vekil T atareıko yeni hüküm et azasının 

yemin merasimi eınaımda &f&ğrdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Milli kalkmma cephesinden doğan yeni kabine, majestele

rinin yüksek idaresi altında, bütün sahalarda bir teskin, imar ve 
takviye kabinesi olacaktır. 

S. M. Kıral Karol 

Yeni kabine, mim tesanüt cephesi
ni kuvetlendirecek, milli varlığı ve 
her türlU şerait içinde ayrılamadan 

idame edilecek, bitaraflığı müdafaa 
için memleketin bütün askeri ve mad
di kuvetleri teşkilatlandırılacaktır. 

Milli muhadenet, sosyal adalet ve 

nın tatb:ki içinde, bütün romen vic . 
danlarının miizaharetine mazh3.- ola
cağından emin bulunuyoruz.,, 

Kıralm cevabı 
Kırat Karol, buna aşağıdaki sözler

le mukabele etmiştir : 
"-Endişelerimi ve idarenize veril

miş olan nezaretlerin umurunu tedvir 
edeceğiniz zamanın nezaketini müd
rik bulunduğunuzdan eminim. Başve
kilin takdim ettiği program, çok gü -
zel vaitlerle doludur. Bu programın 
mu\affakiyetle tatbik edilmesini bü
tün kalbimle temenni ederim. Dünya
nın bir hercümerç içinde bulunduğu 
bu anda, memleketin gerek manen ge
rek maddeten refahı için her türlü fe
dakarlıkta bulunmak vazifemizdir. 
Hükümetin kanuı' ·ın sadık hamisi o -

(Sonu 5 inci sayfada) 

Birahanenin bomba patladıktan ıonraki hail 

,Tevkif olunduğu esnada 

Elzer'in üzerinC:le bir çok 
muzir evrak buluyordu 

aynca birahanenin bir de planı vardı 

ALMAN DENiZALTI 
FİLOSU . ZAYIFLIYOR 

Bern, 25 a. a. - ••••••••--.sı 
Alman istihbarat 
bilrosu Völkiacher 
Beobachter gaze • 
tesinin Elserin tev 
kifi hakkında neş -
rettiği bir makale
yi iktibas etmek -
tedir. Bu makale -
ye göre Elser tev -
kif edildiği zaman 
üzerinde bir çok 
muzır evrak ile 
Burgerbrau bira -
hanesinin bir pla -
nı zuhur etmiştir. 

beri Harbin başlangıcından 
Haftada vasati üç denizaltı 

battı veya ağır hasara uğradı 
1 . ~ -ı Paris, 25 a.a. - 4-9-1939 da hizmet-

. te bulunan alman denizaltılarının üç-

' 

te birinden fazlası haftada vasati üç 
hesabiyle lıatırılmış veya ağır hasara 
uğramıştır. Almanya haftada iki tah
telbahir inşa etmiye- muvaffai>: nlsa 
b\lc - ki bu imkan dahilindedi:- - de -
nizaltılarının adedi gittikçe azalacak
tır. 

. ~t~ müşkülat tahtelbahirler için ye
tıştırılmiş yeni mürettebat bulmak 
hususunda tesadüf edilen güclüklere 
ilave edilmelidir. Almanyanın denizal
tı harbinde niçin yeni usullere müra
caat ettiğinin sebebi anlaşılır. 

• v .tyi haber alan mahfillerde ıöylen
dıgıne göre Almanya büyük bir ihti -

(Sonu .5 incı sayfada) 

Mr. Grove İstanbul'da 

Diğer cihetten 
Stuttgart'ta Else • 
rin hemşiresinin e· 

llitler •uyka6tten birkaç dakika evel 
nutkunu verir/um 

vinde yapılan araştırmalar neticesin -
de bazı alfit ve edevatı mu!:tevi bir 
kutu bu!unmuştur. Kutunun içinde, 
Burgerbrau'da bulunan bomba saati 
aksamının aynı olan parçalar ve bir 
takım aletler bulunmuştur. Bu aletle
rin üzerine çimento parçala:-ı yapışık 
idi. Yapılan tahliJ neticesinde bı.ı çi -
mentonun Rurgerlırau birahanesi sa
lonunun direklerindeki çimentonun 
aynı olduğu anlaşılmı§tır. Fakat El -
ser diğer ezici delilJere rağmen in
karda ısrar etmiş, nihayet 15 teşrini . 
san ide Burgerbrau birahaneııi m "' J· 
tahdemlerinden biriyle muvacehe e -
dildiği zaman cürmünü itiraf etmiş -
tir. 

Ahnanya'nın §ark ·cenubu Avru
pası ile ticareti on sene içinde, U· 

mum ticaretinin yüzde 3,6 sındo.n 
yüzde 14 e çıkını§tır, ki bu memle -
lcctier ticaretinin yüzde ellisini te;1· 

kil eder-. Buna mukabil Fran~a ve 
lngiltere'nin aynı bölgelerde esasen 
ehcmiyetsi:!: olan ticaretleri daha a-
2almı~br. [f rıınsa için lunum ticare-, 
tinin% 2 si, fngiltere için % 1,5 u]. 

(Sonu S inci say/ada) 

D?,n .. l 9 mayıs stadyomunda yapılan maçta, Gençler Bi.-Iiği Muha
fız Gucu takımmı 4 • 1 yenmi,tir. Bugün •onbahar at ':\\'t§larının do
kuz?ıncusu yapılncaktır. Maç ve yarıılar hakkındaki haberlerimiz 
O mcı aa7fac:lad1r. 

İstanbul, 25 a.a. - Birkaç günden
beri memleketimizde bulunan bey
nelmilel Nevyork sergisi müdürü Mr. 
Gron buıttn vali>:i n~ etııllftir. 

iki mykast maznunu idam edildi 
Brüksel, 25 a.a. - Alman istihbarat 

bürosu bildiriyor: Otel garsonu Karl 
Döpking ile lıir ticaret evinde müs • Bomba prı!'~.!ıhtan aonra 

birahanen:n :tıkıir.ııf iuvarı (Sonu Sinci sar.fada) 
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iNGİLİZLER ( 1 } 

II 

Selim Sırn T ARCAN 
İngiliz edebiyat tarihi muharriri lan Mlverler, Tllbii bu kadar çok 

filozof, edip, seyyah (Hippolite mefguliyetle havai §eyleri dütünme
T aine) nin 1869 da yazdığı ( lngil- ğe zaman kalmaz.'' itte İngiliz ah
tere'ye dair notlar) işle önümde a- l&kı. 

çık duruyor. Bu kıymetli muharririn Gene (Taine) anlatıyor: 
çok esaslı bir tetkike İstinat eden "Yüksel< ailelere mensup kızlar 
müşahedelerine yeni bir ~ey ilave kendi ana dillerinden başka ya 
etmek cüretini kendimde bulamıyo· fı-anıızca ve almanca veya İtalyanca 
";1111• Y_alnız üstadın yet'?j~ sene ~vel I öğre~irle~ ve bunu çalım satmak ve
dıkkntıne çarpan şeylerın evelkı se- ya go•terıt yapmak için değil, o !i
ne Londra'yı ziyaretimde hiç değiı- ıanlorda yazılı eserlerden iatifade 
mediğini görünce, bu millet adet ve etmek için öğrenirler ve ekseriya da 
ananelerine ne kadar bağlı! dedim. fransızcadan başlarlar. Dünyanın 
Şimdi sözü kendisine bırakıyorum: tanınmıt büyük adamlarının hayatı· 

"lngilizler kendi kendini idareye nı tanımağa pek heveslidirler.Temas 
muktedirdirler. Çünkü ta küçük ettiğim İngiliz ailelerinin genç kız • 
yaıtan itibaren hür bir terbiye alır- larının büyük bir ekseriyeti (Dantel 
!ar. (Self help) kendi itini k<"ndi yi (Manzoni)yi (Schiller)i (Goethe) 
ırörmek veya i!<i el bir bat için! işte yi (Chateau Bril\nd) ı (Mu.set) yi 
İngiliz terbiyesinin esns karakteri. ve fransız klisiklerini biliyorlar. 
içtimai hayat sava,ında İngilizlerin Tarihitnbiit nebatr\t, madeniyatt je .. 
aırtının yere gelmeyişinin biricik te· oloji'yi severler. Köyde, ıayfiyede 
bebi tek başma bir işi ba.,al"acakla· hayvanat, nebatat, madeniyat ko • 
nna inanmış olm:ı.larındBn ileri gc· leksiyonları yapmağa meraklıdır
lir. Hele genç kızlar ve delikanlı!ar lar." 
Fransa'ya nisbetle çok serbesttidcr. Bu merak da gösteriyor ki in!j"ilİz
Ben bir çok hadiselere tahit oldum ler haya!den ziyade hakikate bağlı 
ki hür Franaa'da buna imk&n yok • insanlardır. Tatbik ınhaıı olmryan 
tur. Mesela: Haytpark'ta sabahle - nazariyelere kıymet vermiyorlar. 
yin erkenden genç kızların erkek Londra'da dikkat ettim: bazı ma
arkada,ları ile veya bir seyis refa - ğazalar sabahleyin dokuzda açıyor 
katinde aaatlerce at fP.zintisi yap- ve Roma'da, Paria'te hatti. Bertin'· 
tıklarını gördüm. Londra civarmda deki mağazalarditn erkt"n kapıyor· 
aayfiye köylerinden birine gitmi' · lar. Ac"ba bu adamlar daha az mı 
tim. Bir mil mesafede bir mektebi çalışıyorlar? diye içime ,üphe girdi. 
zi ·tlret için bana henüz yeni tanış - Nihayet öğrendim ki lngiltere'de aa
tıiım ailenin yalnız genç h:ızları re- atler zamanın uzunluğu ile deiil, &• 

fakat etti. Bir ıenedenheri Londrn'- ğırlığiyle ölçülüyormuı. Her hangi 
da bulunan bir arkadaşrma bir ingi- bir ecnebinin iki ıaatte l'Ördüiü bir 
liz dostu, bu altşam bize geliniz si- işi bir İngiliz bir ıaatte yapıyor. Bir 
zi kızlarımla tanıştırayım[ demiş." defa ite başladı mı kurulu makine 

Misafire hatta yabancılara kartı gibi hareket ediyor. ( Y avat!) keli
bile büyük bir itimatları vardır. Ba- mesi galiba inıriliz lügatlerinde yok. 
kmız bf'nim de başıma ne geldi: Geç karar veriyor, fakat karar ver
Londra'da (Strand Palno) oteline dikten sonra durmadan yürüyorlar. 
indim. Öğle vakti yemek •alonunda 
oofrala.ra nez ... ret eden (Steward) 1909 yılında Londra'ya ilk gidi· 
bana iki genç kızın oturdukları dört timdi. Bir pazar günü (Trafalgar 
kitilik masada yerimi gösterdi. iki- Square) da ayandan Halim beye te
ıi de franaızca konutuyorlardı. Türk aadüf ettim, birlikte (Strand Street) 
olduiumu aöyleyince alaka göıter -
diler. lkiainin de bu aene tababet 
tahıilini bitirmi.• olduklaı-ını öğı-en
dim. Galiba benden hotlandılar. Ye
mekten oonra kızlardan biri bunu a
çıkça söyledi: "Bir türk centilmeni
ni babama tanıtmak iıterim. Zah -
met olmazlll bana refakat eder mi
ainiz ?" dedi. Birlikte caddeye çık
tık ve kartı tarafta bir büro'ya gir

caddeıinin yaya kaldınmından yü .. 
rümeie baı\adık. Sokak çok kalaba· 

Jıktı, büyük küçük, kadın erkek ya

nımızdan ael gibi akıp gidiyor, ço

cuklar bile bizi geçiyotdu 1 Bir ara

lık Halim bey bana oordu: 
- Bugün bir tarafta bir miting 

falan mı var? Bu adamlar neden bu 

dik. Orada kızm babası ile tanı~tım. kadar acele gidiyor? 
Kendisine cevap verdim: Bu bir protestan papazı idi. Bana 

aynen §Unlan söyledi: 
"Kızım sizden çok hoşlanmı§ bu 

akşam yemeğine davet etmek, ak -
ıam da tiyatroya götürmek isterdik, 
ne yazık ki iki saat sonra Mançes
ter'e hareket ediyoruz. Size adresi
mizi veriyorum, bir daha Londra'ya 
gelirseniz bizi lütfen arayın I" dedi 
ve aynldık. 

Gene sözü 
rwn: 

(Taine) ye bırakıyo· 

- Sizin galiba Londra'da ilk pa-

zarınız. Ben dört hafatdır ayni ha
li görüyorum. Hatta bir defasında 

peılerine takıldım. Ben de onlar ıi
bi ıüratle bir ıaat taban attım, kan 

tere battım, nihayet gezmeğe &İttik

lerini ötrendim. 
lngiliz karakteri• karar verme

den iyi dü§Ünmek, karar verdikten 

oonra mümkün olduğu kadar çabulı 
yürümek! 

18 . . 
lnc1 

kongresi 

antropoloji 

hazırlıkları 

Maarif Vekaleti, htanbulda topla-
1acak olan on sekizinci antropoloji 

ve prehistorik arkeoloji kongresi ha -
zırlıklarına devam etmektedir. Veka
let kongreye yetiştirmek üzere muh -
telif eserler ve raporlar bastırmakta -
dır. 

C. H. P. lnkılôp 

nahiyesi kongresi 
C. H. P. İnkılilp nahiyesi kongresi 

partinin merkez kazası binasında top
lanmıştır. 

Kongre reiılifine Muhittin Doğan 
İnözü oe~ilmiştir. 

Yurdun kurtarıcısı ve kurucusu 
Atatürk"ün ebedi ruhu önünde S daki
ka sükfit edildikten sonra kongre, 
çalışmasına başlamıştır. Eski idare he· 
yetinin bir yıllık çalışma raporu o -
kunmuştur. Bu raporda bilhassa Atıf
bey mahallesinde Kızılay"la işbirliği 

yaparak açılan kılinikte fakir halkın 
muayene ve tedavi ettirilmesi çok şa
yanı §Ükran görülmüştür. 

Dilekler üzerinde hararetli görüş· 
meler yapılmış kongre azaları lüzum
lu ve faydalı dilekler ve teklifler ileri 
sürmüşlerdir. 

İnkılilp nahiyesine bağlı İsmetpaşa, 
Fevzipaşa ve Atıfbey ocak kongrele· 
rinde ileri sürülen dilekler de tevhit 
edilmiştir. 

Bundan sonra intihaplara geçilmiş· 
tir. Neticede: İnkılap nahiyesi idare 
heyetine: B. Tahsin B3şar, İbrahim 
Öğüt, Bayan Naime Nazikoğlu, hma
il Güran, Fehmi Yağcıoğlu seçilmiş· 
!erdir. 

Üstün kongreye delege olarak ta: 
B. Hilmi Atlıoğlu, Tahsin Başar, Feh 
mi Yağcıoğlu, Muhittin Doğan İnözü 
seçilmişlerdir. 

Dün hava yağmurlu 
ve bulutlu gofti 

Dün şehrimizde hava öğleye kadar 
kapalı sonraları hafif yağmurlu geç -
miş, rüzgar garptan saniyede bir met
re kadar hızla esmiştir. Düşük sıcak· 
lık sıfır, en yüksek sıcaklık da 7 de -
rece olarak kaydedilmi~tir. 

Yurdda doğu Anadoluda hava bu
lutlu, Trakya, Ege, orta Anadolu ve 
Akdeniz sahillerinde kapalı ve yer yer 
yağmurlu, diğer yerlerde kapalı geç -
miştir. 24 saat içindeki mutedil ya -
ğışların metre murabbalarına bırak -
tıklan su mikdarları, Hopa'da 20, Iğ
dır'da 8, Muğla"da 7, Fethiyede 6, Na
zilli'de S, Tavast'a 4, Trabzon"da 3 di· 
ğer yağış gören yerlerde 1 - 3 kilo
gram arasındadır. 

Rüzgarlar Ege'nin şimal tarafla -
riyle Trakya ve Kocaeli bölgelerinde 
şimali şarki, diğer yerlerde cenubu 
şarki istikametlerinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. 

Çağrı Birkaç gün evci doğu Anadoluda 
yağan karın toprak üstündeki kalınlı

Arzuhal encümeni 27 - XI - 939 pa- ğı bugün 4 santimetre)'e inmiştir. Kars 
ıartesi günü umumi heyet içtimaın- ta ise kar örtlisü leke halindedir. 
dan ıonra toplanacaktır. Yurdda eny üksek sıcaklıklar An -

XMilli Müdafaa Encümeni 27.11.939

1 

talya'da 13, Urfa'da 14, İzmirde 15, 
pazartesi günü heyeti umumiye içti - İskenderun ve Dörtyolda 17, Adanada 
maından sonra toplanacaktır • 18 derecedir. 

Kaymakamlar 
arasında nakil 

ve tayinler . 
Dahiliye Vekileti kaymakamlar 

arasında yeniden bazı tayin ve nakil -
ler yapmıştır. Bunları yazıyoruz: 

Nallıhan kaymakamı BB. İhsan 
Yazıcı Viranşehir kaymakamlığına 

Yalvaç kaymakamı Talat Bozoğlu San 
dıklı kaymakamlığına, Sandıklı kay
makamı Arif Dündar Ataker Yal -
vaç kaymakamlığına, Pülümür kay • 
makamı Mustafa Savaş Patnaı kay
makamlığına, Bayburt kay111akamı 

Sabri Demir Koyulhisar kaymakamlı
ğına, Siird mektupçusu Eşref Erkut 
Bafra kaymakamlığına, Lice kayma -
kamı Fikret Oyman Bayburt kayma -
kamlığına, Ilıç kaymakamı Halid Soy
ak Demirköy kaymakamlığına, staji
yerliğini bitiren Münir Gedeleç La -
dik kaymakamlığına, İstanbul emniyet 
müdürlüğli şube müdürlerinden Halil 
Tekin Çerkeı kaymakamlığına, Ylik -
sekova kaymakamı Fuat Alper Tat -
van kaymakamlığına, Oltu kaymaka -
mı Fehmi Tayar Suruç kaymakamlı -
ğına, Koyulhisar kaymakamı Fahri 
Ünal İznik kaymakamlığına, Aksaray 
kaymakamı Namık Karayel Babaeski 
kaymakamlığına, İskilip kaymakamı 
Memduh Tazem Datça kaymakamlı -
ğına, Datça kaymakamı Ata Aksoy 
Haran kaymakamlığına, Demirköy 
kaym•kamı Murat Nihat Arman Di -
kili kaymakamlığına, Dikili kayma -
kamı Abdurrahman Yüksel Aksaray 
kaymakamlığına, Akçadağ kaymakamı 

Hulusi Akalın İskilip kaymakamlığı
na, staj müddetini bitiren Naci Akkut 
Karaisalıya, Osman Akçalı Pertek 
kaymakamlığına İhsan Özalp Anamur 
kaymakamlığına, Kemalettin Özlü 
Nuseybin kaymakamlığına, İznik kay
makamı Muhsin Doğu Akçadağ kay -
makamlığına, Birinci umumi müfet -
tişlik hususi kalem müdürü Arif Da -
yanç Nallıhan kaymakamlığına eski 
Bulancak kaymakamı Şevket Kara -
kocan kaymakamlığına tayin edilmiş -
!erdir. 

Yabancı mekteplerin 
kazanç vergileri 

Memleketimizde bulunan ec.nebi 
.u~AtveJorJ • .-.ıd•..-.ı .... ~ ... ı..ı .r-~J-- - -

fından açılmıt ve idare edilmekte bu -
[unmuş olan mektepler kazanç temini 
gayesiyle açılmış olduğundan kazanç 
vergisine tabi tutulacaklardır. Kazanç 
temini gayesiyle açılmadıkları iddia 
edilenler hakkında Maliye Vekaletin
den direktif istenecektir. 

Ecnebi cemiyetler, mliesseseler, 
rahip ve rahibeler tarafından idare e
dilmekte bulunan mekteplerden icar 
ve isticar edilmiyen faaliyetlerinde 
kazanç temini gayesi bulunmadığı an
laşılanlar 1932 mail yılından itibaren 
ka•anç -vergisinden muaf tutulacak -
!ardır. 

Mevludü nebevi 
Geçenlerde vefat eden baba

mız merhum doktor Fuat Sürey
ya (paşa) nın ruhuna ithafen 27 
ikinciteşrin 1939 tarihine müsa
dif önümüzdeki pazartesi günü 
ikindi namazını müteakip Hacı 

Bayram Camiinde mevlfidU nebe
vi okuhacağını merhumu tanıyan 
ve sevenlere bildiririz. 

Merhumun çocukları 4420 , 

26 -11 -1939 

Mayıs ayında 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı·ı 

Halkevlerinin m ı" 
resim sergisi açılaco 
Parti Genel Sekreterliğinin bir tt m::ni 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğini·n, güzel r.ıı.nntln 
faaliyetinin memleket ölçüsündeki tezahürlerinden birisi o !ara 
Halkevlerince açılan resim sergilerine hususi bir alaka gösterd· 
ğini yazmıştrk. 

Genel Sekreterlik a!Akalı makamla
ra bir timim yaparak, asgari çalışma 
plilnına göre her Halkevinin kendi 
muhitindeki resim amatörlerinin eser
lerinden müteşekkil olarak şubat a· 
yında açma11 icap eden resim sergi
sinin de fotograf sergisi gibi daha 
geniş bir surette ve daha teşvik edici 
mahiyette yapılmasını bildirmiştir. 

Bu maksatla bazı esaslar da hazır
lanmıştır. 'Bu esaslara göre herhangi 
bir Halkevi, bir resim eergisini asgari 
olarak teşkilden mahrum bulunduğu 
takdirde o eve mensup veya o evin 
muhitinden olan aınatör eserlerini, en 
yakın kasabadaki IIalkevinde, o ol
mazsa o kasabanın tabi olduğu vilAyet 
merkezindeki Halkevinde açılan ser
gide aynı haklarla teşhir edebilecek
tir. Sergide teşhir edilecek resimlerin 
mevzuu serbest bulunmaktadır. 

Yağlıboya, suluboya, pastel, guvaş, 
ofort, tahta üzerine gravür, kara ka· 
lem, desen gibi resim sanatına dahil 
her nevi eser teşhir edilebilecek ve 
teşhir edilecek resimler doğrudan 
doğruya tabiattan yapılmış olacaktır. 
Kartpostaldan veya herhangi bir ori
jinalden yapılmış kopyalar ve büyüt· 
meler kabul olunmıyacaktır. 

Etiketlerle veya numaralarla teşhir 
edilen eserlerin sahibi gösterilecek
tir. Serginin müddeti on beş gün o
lacak, açılma tarihi on beş gün eve· 
!inden ilan olunacaktır. Eserlerin ve
rilmesi için muayyen bir mühlet ka· 
bul edilecektir. Bu mühlet bittiği gü
nün akşamına kadar eserler Halkevi
ne teslim edilecektir. Bundan sonra 
getirilen eserler kabul olunmıyacak
tır. 

Eserlerin •ergide teşhire !Ayık o
lup olmadığı, Halkevi reisinin veya 

k~;iıığ;- aİt;rıcı~·uç :Veya b.i kişiden 
müteşekkil bir jüri tarafından tayin 
edilecektir. 

Her Halkevi jürisini Uç veya beş ki
şiden teşkil etmekte serbest buluna
caklardır. Ancak evin azasından bu· 
lunmasa dahi güzel sanatlara vakıf bir 
kişinin (meselll bir ressam veya bir 
resim muallimi, bunlar bulunmadığı 

takdirde bir edebiyat ve estetik mu
allimi gibi) jüriye alınması lazımdır. 

Gaye genç istidatları meydana çı

karmak olduğuna göre seçilecek olan 
eserlerde yalnı .. tabiata sadakat ve 
benzerlik vasıflarının değil, amatör
deki kabiliyetin ve hevesin de göz Ö· 

nünde tutulması temenni edilmiştir. 
Bazı eserlerde görülebilecek tabiata 
aykırılık ve serazatlığın çok defa bU· 
yük bir sanat vadi taşıdığı unutulmı
yacaktır. 

Serginin küşadından bir gün önce 
kabul edilmiş eserler arasında jüri bir 
seçme yapacak ve dereceler verecek, 
bu dereceler teşhir esnasında eserle· 
rin üzerinde bir etiketle gösterilecek
tir. 

Sergiye iştirilk eden amatörlerin sa
yısı üçü geçmemişse birinci, beşi geç
memişse birinci ve ikinci, beşten faz
la olduğu takdirde birinci, ikinci ve 
üçüncü tayin edilecektir. 

Derece alan eserlere, ait oldu 
Halkevi uygun ve mümkün görUrs 
biitçcsi nisbetinde nakdi bir Halk 
mükafatı verilecektir. 

Bu mükafat, mayıs ayı içinde 
karada açılacak olan Halkevlerl U 
mi Reoim Sergisi Parti mükafatını 
zan mı ya manı teşkil et mi yecektir. 
Derece alan eserler mayıs ayında An· 
kara Ilalkevi salonunda açılacak o -
lan Halkevleri umumi resim ıergiıln
de teşhir edilmek ve Parti mükSfatı
na namzet olmak üzere nihayet 15 nl
oana kadar C.H.P. Genel Sekreterli· 
ğine gönderilecektir. 

Derece alan resimler dnhil buhm
duğu halde birinciliği kazanmış ama
törün üç, ikincinin iki, üçüncilnl!n 
yalnız derece alan tek resmi gönderi
lecek ve hu eserlerin münasip bir yo
rine kazandıkları derecelerle beraber 
sahibinin adı ve mensup olduğu Halk 
evi iıaret edilecektir. 

Ankaradaki Halkevleri umum! re
sim •ergisi jürisi gelen resimler ara
sında ayrıca bir seçme yapmak, sanat 
bakımından umumi aergi için zayıf 
bulduğu eserleri reddetmek saJahly.,. 
tine malik bulunmaktadır. Halkevle
ri umumi resim sergisinde birinci, i
kinci, üçüncü, dördüncli, beşinci de
receleri kazanan eser sahiplerine al
dığı dereceye göre bir para mükSfatı 
verilecektir. Buna mukabil mükafat
landırılan eserler partice hediye ola.
rak kabul olunacaktır. 

Gaye: 
Genel Sekreterlik tSmiminde gaye 

nin sanat kabiliyeti olan gençlere bu 
kabiliyetlerinin inkişafında yardımı 
olmak ve aynı zamanda halkımızın 

ıh ve zev1<ını ıuurıü ve al<tıt naıc·ğc• 
tirmek olduğunu bildirmiştir. 

Resim sergileri Halkevlerinin bi
rinci plana alacakları faaliyet mcvtu
larından olacaktır. Bu sergilerin ile
rili:i sanat faaliyetinin bir zeminini 
teşkil etmesine çalışılacaktır. Bu faa
liyet, yapılmış tabloları toplayıp bir 
sergi halinde teşhirden ibaret kalını· 
yacak, her Halkevi kendi muhitind.,. 
ki resme istidadı olan gençleri bulup 
onlara çalışma imkanları teminlno 
gayret edecektir. Bu gayretler bilha,,_ 
sa şu iki noktada teksif edilecektir: 

A) Her Halkevi kendi muhitinde 
bulunan bir ressamın veya bir resim 
hocasının bu gibi gençleri haftanın 

muayyen bir gününde veya birakç gü· 
nünde çalıştırmasını temin etmeğo 
bakmalıdır. 

B) Halkevinin bulunduğu yerdo 
resme ait sehpa, tuval, boya, fırça vo 
saire gibi malzeme bulunmuyorsa ev, 
bu malzemeyi oraya getirmeli resim 
istidadı gördüğü gençlere bunları 
hatta meccanen temin ederek onların 
çalışmalarını mümkün kılmalıdır. 

C) Eve ait binanın bir yerini atelye 
haline getirme imkanları araştınla.

caktır. 

"lngiliz kızları b;tha -,sa orta ve 

yüksek tabakada çok afif ve çok ve· 

karhdırlar. Kırıtkanlık, itvebazlık 
bilmezler. lzdivaçlarm çoğu müte -
kabil bir ıempati meylinden doğar. 

Tanıtır, anlaoır, ıeviıir, evlenirler. 
Genç kızlarla delil<anlı~ar tam bir 
aerbesti ile evde, kulüpte, parkta, ti· 
yatroda her yerde buluşurlar. Bir -
likte dütüP kalkarlar, ata binerler, 
kürek çekerler, ormanlarda dola~ır· 
!ar, yürüyü§ler yapıular. Onların i· 
tine kimse müdahale etmn. Oç ay 
altı ay hatta bir ıene biribirlerini i
yice tanıdıktan sonra erkek evlenme 
karannı kıza ıöyler. Ebeveynin 
reyini sormak ikinci derecede bir e~ 
hemiyeti haizdir. ln;ıilhlcrde evlen· 
mek bütün varlığiyl~, bütün hayattn 
biribirine bağlanmak demektir. Q. 

radu. kadın kocaeına çok ıadJ!<tır. 
Bunun ha,lıca sebebi: küçüktenb~ri 
hür bir terbiye aldıkları için kendi
lerini naıd idare edeceklerini bilir. 
!er. Çabuk kapılmazlar. Hayalp2 · 
reıt değillerdir. Romantik hayatı 
hemen bilm,,.der. Terbiyeleri metin 
ve ciddidir. Çok ıeyahat cimi~. çok 
inıan tanımı~, çok -i,CY g!'rmüş ve 
çok ıey okumu•turlar. ln.,ilizcr ro · 
manların eltı!toriıi bir ahlilc ltitabı 
gibidir. Senenin dokuz ayını köyde 
geçirdikleri için soıyete hayatından 
uzak ya~ rlnr. Dan~lo.r, çaylar, te • 
maslar binniolıe azdır. Çocukları ile, 
evleri ile, bahçeleri ile çok metgul· 
dürler. Bunun hıuicinde fakirlere 
yardım cemiyetlerinde i~ alırlar. 
Yevmi gazetelere, mecmuall\ra abo
nedirler. Her ay yeni çıkan eserleri 
okurlar, bilha!sa seyahate ait olan· 
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D) Bu amatörlere resim gezileri ter 

tip ettirmeli. Ayrıca köy gezilerinde 

bu ressam arkadaşlardan istifade et• 

meli onlara manzaralar, desenler, por

treler çizdirilmelidir. 

(1) Birinci yazı 12 ikincite~rin 1939 
nüshamızda çıkm1ıatır1 

Soyadı ve muharrirler 
Sabık ve yahut esbak başmuhar

rir Ebuzziya zade Bay Velid'i bir 
tarafa bırakınız, fakat tanıdığımız 
ve tanımadığımız öteki muharrir -
}erden bir kısmı da yazılarına at -
tık/arı imzalarda soyadı kullanma
mak gibi menfi bir modaya uymak
t>, fideta, biribirleriyle yarı~ edi
yorlar. 

Mesela Bay Refik Halit. Bu zat, 
daha Türkiye'ye dönmeden soyadı 
kanunu çıktığı zaman, Halep'te bu 
kanunu alkışlıyan bir makale yaz -
mı4j ve kendi soyadının "Karalrayış,, 
olduğunu ilan etmişti. Türkiye'ye 
döndükten sonra yazdığı yazılarda 
ise so.vadını kullandığını görmüyo
ruz. Halep'te beğenilen şey, Türki
ye'de itibardan düşer mi? Halep o
rada ise kanun burada. 

Son günlerde lstanbul üniver -
sitesinde İngiliz edebiyatı profe • 
sörlüğüne tayin edildiğini sevine -
rek öğrendiğimiz Bayan Halide 
Edib'in de ne soyadı aldığını bile 
bilmiyoruz. 

lsmail Habib'in bir aralık görü -
nen soyadı da son yazılarında. ismi~ 
nin sonunu terketti. 

Burhan Cahid'in bir bakımdan 
heybetli, bir bakımdan şairane soy
adı da artık kullanılmıyor. 

Fıkranın eni, boyu müsait olsa, 
daha bir takım tanıdık ve tanıma -
dık muharrirlerin imzasını da misal 
diye gösterebilirdim. 

Halbuki soyadı kullanmak kanu
nun hepimize yüklediği bir mecbu
riyettir. Hangi avrupt1.lı muharrir, 
hakiki adını, soyadım haz/ederek 
yazar? 

• • • 
Temenniler! 

Roma radyosunun türkçe spike
ri, neşriyatı bitirdikten sonra sö • 
zünü şöyle tamamlıyor: 

- Akşamınız şen olsun! 
Ankara seikerlerinden bir kısmı 

ise: 
Gilnilnüz hayırlı olsun! yollu 

bir temenni cümlesiyle s/5zlerine ni
hayet veriyorlar. 

iki cümle de selAm değil, birer 
temenni cümlesidir. Fakat ne yatan 
söyliyeyim, Ankara spikerlerinin 
osmanlıca: 

- Sabahı şerifiniz bayırlar ol
sun! 

Ve yahut arapça: 

- Sabahül hayrt 
Cümlelerini hatırlatan temenni

sinden ziyade Roma'daki temenni, 
teliiffuzunun bütün bozukluğuna 

rağmen, daha tllrkçe ve daha sem -
patik geldi bana. 

• • • 
Köprülünün kürkü! 

Sorbon üniversitesi B. 
Köprülü'ye doktorluk kürkü 
mi~; g_a,z~ıı:.1~.l l,azızor. 

Fuat 
ver .. 

- Buyur kürküm! 

hikayesi gelmesin. Çünkü şöh

reti yavaş yavaş hududumuzun dışı
na yayılan bilginimiz bu kilrlrü giy

meden de ilim meclislerinin baş se· 

dirlerine çıkarılmıştı. Baksanıza, 

lstanbul üniversitesinde işgal etti
ği kürsüye tam üç kişi hole{ olabili

yor. 

Kahveye karıı torpil! 

lngiliz tayyareleri Almanya üze-

rinde uçarak beyanname ve sonra 
da paket paket kahve atmı~lardı. 

Son telgraf haberlerinden alman 

tayyare/erinin de Taymis nehrine 

paraşütle torpil attıklarını öğreni -

yoruz. 
Aşağı yukarı, aynı suretle mu • 

kabele/ kabve kabarır, torpil de 

patlar! 

:r. ı. 

E) Hulasa Ev, bu müstait gençlere 
resim yapabilmeleri için düşüneceği, 
bulacağı her nevi imkanı bahşedecek
tir. 

Dün Ankara Polis EnstitÜ!'Üncle 
saat 13 te Emniyet Umum Mürlürlü
ğü teknik işlerine b:ık~n 5 inci şube 
mUdürü ve enstitünün polis siyaııti

fik ve fizik hocası doktor Mecit Gü
nerden bir konferans vermiş~ ir. Kon
feransın mevzuu gittP•çe kalabPlı:C
laşnıakta olan şehirlerir.ıizin rniihim 
bir derdini teşkil etmekte ol:ln seyri
sefer ve scy:-isefer kazalartn:ı. ~ ... hep 
olan amiller hakkında idi. 

Konferansta enstitü ve kolej prcfo
sör ve muallimlcriyle talebeleri ve 
emniyet umum r:ıüdi.irlüCii ileri ge· 
!enleri bulunmuşlardır. Çok dikkate 
payan olan konferansı dinleyiciler 
tarafından eHika ile dinlenmiş ve al· 
kı§lanınıştır. 



~6 - 11 - 1939 

(DIŞ POLiTiKA J 
Romanya hükumetinin 

değişmesi 

Bükre~'ten verilen haberlere gÖ· 
re, Knlinesco'nun katlinden aonra 
iktidara geçen Argetoianu hüküme
ti çekilmiş vo Tataresco yeni hükü • 
rneti teıltil etmiştir. Muharebenin 
de"·am ettiği nazik bir zamanda Av
l"Upa'nın hangi memleketinde olursa 
olsun,bir hükümetin deciımcsi ehe· 
rniyetli bir meseledir. Kaldı ki Ro
rnanya bu nazik beynelmilel vaziyet 
içinde vaziyeti bilhassa nazik olan 
bir memlekettir. Bu itibarla iktida • 
rm el değiştirmesi her tarafta derin 
alaka uyandırmııtır. 

Argetoianu'nun çekilip Tatares
co'nun iı baıına geçmesi, Almanya 
ile yapılan ticaret müzakereleriyle 
ala.kadar bir mesele olduğu gizlen· 
rnemektedir. Eıuen Çekoılovakya'
ıım imhasından sonra Almanya ile 
ara.amdaki ticaret münasebetlerinin 
tanzimi, Romanya'yı metgul eden en 
ehemiyetli bir mesele halini almı§· 

tır. 

Hatırlardadır ki Almanya, Çe
kosl'"akya'yı imha ettikten sonra 
Romanya ile iktıaadi münasebetle: 
rini tanzim etmek için bu devletı 
tazyik etmeğe batlamıştı. Bu taz -
yik Almanya'nın Romanya ile iktı-' . . 
sadi ve ticari münasebetlerını tan • 
zi.ınden ziyade "hayat sahası" adı 
\•erilen politikanın tatbikinde bir a
dan teıkil ediyordu. Romanya niha
yet Almanya ile bir ticaret muka~e
leai imzaladı. Fakat o zaman da soy• 
lcndiği gibi, bunun şümul ve ehemi· 
yeti tatbikatında belli olacaktı. Öy· 
le görünüyor ki Almanya mukavele 
ile Romanya mahsulleri üzerinde 
bir rüçhan lemin ettiğine inanıyor. 
Romanya ise, iktısadi istiklalinden 
fedakarlık manaıma delalet eden 
böyle bir görüşü kabul etmi~or · ~h
tilafın diğer teferrüatı ehemıyetsız
dir. Çünkü mesele eninde sonunda 
gelip buna dayanmaktadır. 

Eğer sulh devam etseydi, belki 
de Romanya ile Almanya arasında
ki iktıaadi münasebetlerin tanzimi 
mümkün olurdu. Fakat harp Alman· 
ya'yı iktısadi zorluk iç.ine attığın· 
dan bunu Romanya'da temin ede -
ceği efya ile bir dereceye kadar tela 
fi etmeğe çalıf2Jlaktadır. Romanya 
Almanya'nın istediği eşyayı Terme
ınem1eketı AırrianyA ·ıre· ncaı'it "inu· 
nasebetlerine giritmekten kaçmmı
yor. Fakat ticaret bir pazarlık me
selesidir. Almanya ise, pazarlıkla 
değil, siyasi tazyikle iş görmek isti
yor. İ§te Argetoianu kabineıi için
de Almanya tarafından yapılmakta 
olan bu tazyike kartı gösterilecek o· 
lan mukavemet derecesi etrafında 

ihtilaf çıktığından baıvekil istifa et
miş ve kıral yerine Tatareaco'yu ta-
yin etmiıtir. • 

Tatareaco, iki ıene evelisine ka
dar devam eden eski parlmanter 
rejimin sonuncu ba§vekili idi. Ma
lfundur ki eski rejimde Romanya'yı 
münavebe ile iki siyasi parti idare 
etmekte idi: Liberaller ve Milli çift
çi partisi. Milli çiftçi partisi 1928 se
nesinden 1933 senesine kadar iş ba
şında kaldı. 1933 seçiminin arife· 
sinde iktidarı liberallere terkederek 
çekildi. Yapılan seçimde Jiberaller 
üç milyon reyin yüzde elli birini ka· 
:zannrt\k hükümcti teıkil ettiler. Bu 
ı>artinin ba§vekili olarak iktidara 
geçen Duka bir suykast neticesinde 
katledildiğinden ba§vekilliğe Tata
resco geçmiıti. Tatareaco dört sene 
iktidarda kaldı. Fakat Romanya'nm 
ı:>olitika ananesine göre iktidarın 
milli köylü partisine terki icap elti· 
ği halde kıral, Tataresco hükümeti
ni iktidarda tubnıya çalıştı. Yapılan 
seçimde hükümet ekseriyeti kazana-
111adı. işte aeçilI'jn böyle bir netice 
Vermesi Romanya'nın dahili politika 
hayatınc!a bir dönüm noktası le§kil 
etti. Tatarcsco istifa etti. Kıral, se -
çimde pek az rey alan Gogu'yı ikti· 
c!ara getirdi. Birkaç ny so?:ıra da si· 
Yasi partileri büsbütün ilga ederek 
Yeni bir anayasa tnnzim etti. işte 
iki seneye yakın bir zamandanberi 
Homanya, kırala genit salahiyet ve· 
ı en bu anayasa ile idare edilmckte
t.ir. 

Yeni rejimıle gerek dahili ve ge· 
t-ck harici pofüilıanın direksiyonu 
l.ırahn elindedir. Kıral, bu rejimde 
eski politikncı!.:trdan ziyade yeni 
tınsurlardnn istifade etmi~ti. Kali· 
nesco bunlıır<lnn biri idi. F alcat krra
ln ve memlekete büyük yararlıklar· 
ela bulunan bu zat geçenlerde bir 
tıuykaı;lA !.urban gitmi§tİr. Şimdi de 
Kalincsco kabinesini takip eden hü
kümet çel.ilince Tataresco iktidara 
Reçiyor. Yeni ba~vel<il, Romanya'
l'ıın mukadderatını en nazile zaman
larda büyük bir kiynsctle idare et • 
tni§ olan tecrübeli ve hükümdarın 
İtimadına layık bir devlet adamıdır. 
'rataresco'nan devrinde Romanya· 
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Almanlar iki gün içinde 
18 tayyare kaybettiler 

B. Ruzvelt'e göre 
iSTANBUL Gazeteler~ 

Harbin baharda sona 

Fransız kabinesi B. Daladiye'nin 
reisliğinde mühim bir toplantı yaptı 

ermesi ihtimali var 
Vaşington, 25 La. - Amerika bir

leşi.k deıvletleri reisi B. Roosevelt, ga
zetecilerle yaptığı görüşme esnasında 
harbin önümlizdeki ilkbaharda bite -
ceğini ümit ettiğini söylemiştir. 

Paris 25 a.a. - "Umumt hava karargahı resmen bildiriyor": 
22 te;rinisanide beti topraklarımızda olmak üzere altı düıman 

tayyaresi dütürülmüttür. B. Roosevelt bu sözünü milli müda
faa masrafları bahsinde gazeteciler• 
den biriyle konuşurken sarfetmiştir. 
Bu söz üzerine gazeteciler fazla i -
zahat almak için israr etmişlerse de 
B. Roosevelt bu sözüne hiç bir şey i
lave etmemiş ve ümidinin neye istinat 
ettiği bahsinde her hangi bir emare 
vermemiştir. 

Bunlardan "Mesaerachmidt 109,, 
markalı olan birincisi Mezieres mın -
takasında Harancourt civarında düşü
rülmüştür. Pilotu ölınüştür. "Messer· 
ac'ımidt 109,, markalı ikinci bir tayya
re de Strassburg'da düşürülmüş ve pi
lotu esir edilmiştir. 

Aynı markalı üçüncü bir tayyare 
Wissemburg'a 30 kilometre mesafede 
kain Görsdorf'ta düşürülmüş ve pilo
tu esir alınmıştır. 

Aynı markayı taşıyan dördüncü 
tayyare Hegenau'n şimalinde düşürül 
müştür. Pilotu ölmüştür. 

Aynı markalı beşinci tayyare Re -
ming - la - Puttelange'da dilşürülmilş 
ve pilotu esir edilmiştir. 

"Henkel - 3., markalı olan altıncı 
tayyareye Gravelines üzerinde taar -
ruz edilmiştir. Bu tayyare Belga ajan
sının bildirdiğine göre Belçika araıi
sinde kain Thourot mıntakasma düş -
müştür. Tayyarenin pilotuna hir. ~ey 
olmamıştır. Tayyarede bulunan d.ger 
Uç ki~i ölmfüıtUr. 

./ I ngili:derin zayi.atı 
Londra, 25 a.a. - Hava nezareti ö

len ingiliz tayyarecilerine ait doku
zuncu listeyi neşretmektedir. Bu lis
teye göre 33 kişi ölmü,, 9 kişi kaybol
muş ve bir kişi esir düşmüştür. 

Belçika üstündt. 
Brüksel, 25 a.a. - İki alman tayya

resi diln Stvith mıntakası üzerinde al
çaktan uçduktan sonra Almanya'ya 
dönmüştür. 

Garp cephesinde 
Paris, 25 a.a. - 25 teşrinisani sabah 

tebliği: 

Gece kayde değer hiç bir hadise ol
mamıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 25 a.a. - Alman başkuman 

danlığı tebliğ ediyor : 
Garp cephesinde mevzii keşif kolla

rı faaliyeti olmuştur. Cephenin bazı 
noktalarında hafif topçu faaliyeti kay 
dedilmiştir. 

B. Roosevelt, milli müdafaa mas -
rafları hakkında ise, bu masrafların 
önümUzdeki sene yalnız çıkarılmak
la kalmıyacağını, fakat hatta bir kar 
da elde edileceğini bildirmiştir. 

B. l{l)()Sevclt, Amerika'nın Londra 
büyük elçisi B- Kennedy ile Brüksel 
bilyük elçisi B. Davies'in Vaşing
ton'a çağrılmamış olduğunu kaydet
miş, yalnız bu iki büyiik elçiye no:ı 
tatilini Amerika'da geçirmek için ı
zin verildiğini tasrih eylemiştir. 

23 •ontqrind e Fransız tayyarecileri ancak hudut 
23 teşriniaanide sekiz düşman tay- mıntakasında bazı keşif uçuşları ya -

yaresi düşürülmüştür. parken bizim keşif tayyarelerimiz de 

Polonya' da vaziyet 
hala kanıık 

"Dornier - 17" markalı olan bunlar- Fransa'nın cenubuna kadar müteaddit 
dan birincisi Mezieres mıntakasında keşif uçu,ları yapmışlardır. · 
Rancourt üzerinde düşürülmüştür. 1- Bir denizaltımız, muavin kruvazör 
çinde yaralı bulunan üç kişi esir edil- haline konulan ve Holanda gemisi gi
miştir. bi gizlenen 7000 tonilatoluk bir gemi-

Gene "Dornier - 17,. markalı olan l- yi batırmıgtır. 

Zloti tedavülden kalktı 

yahudiler tazyikediliyor 
Kopenhag, 25 a.a. - Havas: War

achaher Zeitung" da neşrettiği bir i
lan ile Varşova polis müdürü general 
Becker halka polonyalı çetecilere yar 
dım etmemesini tavsiye ve Krakovi 

kinci bir tayyare Besançon civarında Al.mani .. . t 
·· · ül ·· t•· T ara gore vazıye Courte Brune'de duşilr muş ur. ay-

yare ateı alarak yanmıı ve müretteba
tı ölmüştür. 

"Rinken - 3,, markalı olan fiçUncU 
tayyare Boulay'ın cenubunda Mac -
ken'de düşürülmilştilr. İçinde bulunan 
dört kişiden ikisi ölmüş biri yaralı o
• "D~mic-;:-~icaiı · dördüncU 
tayyare Angeville'de dilşürülmüştür. 
Tayyare yanmıı ve mürettebatı öl -
mü§tUr. Aynı markayı taşıyan beşin • 
ci tayyare Verdun civarında Bras ·sur 
- Meuse'de düşürülmüş ve içinde bu -
lunan Uç kiti esir ediln ır. 

Gene aynı markalı altıncı tayyare 
Salnte - Menheoulde civarında Wien 
• la - ville'de dUşilrülmüştür. İçindeki 
üç kişiden biri ölmüş diğer ikisi esir 
edilmiştir. Gene aynı Domier • 17 
markalı bir tayyare Thionville civa -
rında Audun - le Roman'da düşürül -
müş, mürettebatı ölmUştür. 

Aynı markalı sekizinci tayyare 
Accury - sur - Cote civarında Cha • 
lons - sur - Marne civarında dilşürül -
mü.,tür. Tayyarenin mürettebatı öl • 
müştür. 

Alman tayyareleri ıimali 
lngiltere üz.erinden uçtu 

Berlin, 25 a.a. - D. N. B. ajansı aa- k" k d b 
1 ile Radom arasında ı mınta a a u çe 

kert vaziy~t hakkında ıu ma umatı telerin i§gal makamlarını uğraştırdık-
vermektedır : 1 "1" etmektedir. . ..h. bi h" anm ı ave 

Dün garp ~ephes~n~e mu .~ r a Siyasi müşahitler bu ilanın Polon-
dise kaydedılmemıştır. Du~ A- yada henüz sükunetin avdet etmediği
p~c~ Kitzing ve Mand~~ cı~a- fyıt"a!nflm~~~~~e.ri 
mıştır. Alman topçusu duşman pıyade • • • 
mevzilerini Merl ormanında ve Man- Sıstematık ıdamlar 
der'nin cenubunda bombardıman et - Paris, 25 aa. - Paristeki Polonya 
miştir. istihbarat merkezine hemen her gün 

l\foselle ile Rhin arasında keşif kol Polonyalı vatanperverlerin alman ma
larımızın faaliyeti şiddetlenmiştir. kamları tarafından sistematik bir şe
Bir çok noktalarda ağır ve orta dil§ - kilde idam edildiğine dair malumat 
man topçusu alman keşif kolları faali gelmektedir. 
yetlerini sekteye uğratmak için ateş Zloti tedavülden kalktı 
açmıştır. Bern, 25 a.a. - Alman istihbarat 

Yukarı Rhin'de gün ıükfuıetle geç- bürosunun bildirdiğine göre alman 
miştir. Yalnız hemen hudut civarında resmi bülteninde neşredilen bir karar 
düşman tayyareleri bazı keşif uçuşla- name ile 27. 11. 1939 tarihinden itiba
rına teıebbils etmiştir. ren ziloti §arkta işgal edilen toprak -

Uzun meaafeli alman keıif tayya - larda kanuni bir tediye vasıtası olmak 
releri Fransa'nın içlerinden uçmuş ve tan çıkmıJtır. Kanunen muteber olan 
birçok ahvalde bu keşif tayyarelerimi- yeg!ne para reichsmark'tır. Polonya 
ze avcı tayyareleri de refaket etmiş - bankasının eski parasiyle nakdi evra
tir. Hiç bir hava muharebesi olmamış- kı iki ziloti bir reichsmark hesabiyle 
tır. alman parası mukabilinde değiştiri-

lngiliz Lovland vapuru ile Dra- lecektir. 
gent mayn gemısı torpile çarparak Yahudiler tazyik ediliyor 

Yeni Sabah 
Türkiye'yi tehdit edenlere ... 

Hiiseyin Caah.it Yalçın. "Turikıyeyi 
tchdid edenlere çok liııumlu bir ihtar" 
başlıklı bugünkü makalesinde alman 
gazetelerinin aleyhimiule neşrettikleri 
yanlrş haberleri ve türkiyeyi avnıpadan 
harice atmak. ooğazları hakimiyeti a}. 
tında tutmagı gayri layık gormek ve or 
tada ba§lı baliına büyük bir türk mese
lesi mevcut oldu&-unu iddia etmek gibi 
düşmanlığın en wn perdesine çıktık
larını kaydederelt bilhassa ııoyle de · 
mektodir: 

" Alman gazetec;ilerine ve alman şef. 
terine, kendi hesaplanna maatteessüf 
temin edelim ki Türkiye bo&azlarda, 
daima hakim "kalacak, balkanlarda her 
zaman sulh ve s;ikun temini hususunda 
kıymetli bir anu1 olacak ve balkanlara 
ecnebi bir nuruz girmemesi için bütün 
kuvetini ı;:ırfedecektir. Almanlara bal -
kan, İstanbul ve Anadolu yolu ebediyen 
kapalıdır. Çünkü bu yolun ilstür.de türk 
vardır. 

Propagandadan artık illallah .. 
"Almanya Türkiyeye propaganda bro

şürleri göndermekten ne vakit vaz geçe
cek 7 başlığı altında Yeni S:ıbah ilk ı;ay
fası~da Uta Press isimli bir propa -
ganda bürosunun gazetesine . gönderdiği 
propaganda broşurlerinden h1 rının lt:.o. -

:mıııi neşretmek tcdir. 

Cümhuriyet 

Mayn muharebesi 

Yunus Nadi, -başmakalesinde şimali 
Avrupa denizlerindeki vaziyeti harp hu
kuku bakımından tasnif ettikten sonra 
netice olarak §Öyle demektedir: 

"Uzun süreceği her gün daha fazla te
eyyüt eden harbin istikbali kanlı ve ka
ranlıktır. Fakat ne yapılabilir ki haki -
ıkat bu.dur. Muharip ve bitarap her mem
leket gibi bizler dahi bu hakikate dik 
bakmayı ve hep meçhullerle dolu ya -
rıııları ona göre metanet ve ıükiinetle 
mücehlıez bir suğuk kanlılıkla kariiılama
yı bilmeliyiz ve biliyoruz.ı, 

TAN 

"D.N.B." meselesi 
M. Zekeriya Serti, büyük harflrle in

ti~ar eden bu yazısında, hariçteki al -
manlarla Almanyarun hariciye nezareti
ne bağlı bir "yurd drşı te:ıkilatı., mev -
cut oldui;unu ve bu teşkilat yurd dışın • 
Q.l;ıulıi,tı-illJıf.~l_ıııanıJW(P~.d~ 

keze bildirmeyi ve merkezden kendisi • 
ne verilen her vazifeyi yapmayı emret
tiğini, diğer memleketlerde olduğu gi
bi Türkiycde de almanların teşkilatlan-

a.ı. Matbuat Servisı 

dırılmıt olduklarını kaydeder~. ~·T~ 
gaıeteaini aatm alma t~ebbusibılin ıç 
yüzilnll anlatmakta ve Tan ıaıetesine 
ilin vermemekle tehdit eden Bayer mü
CSSe$CSi olduaunu, mali yardıın di7e ı;ı.
zeteyi ıatın almak iıtiyen müesı;esenin 
de "Doyçe Oryent Bank" oldu~nu bil
dirmektedir. 

VAKİT 

Mezbuhane hareketler 
A11m Ua bıı batzm,kalcsinde mlJ'D 

harbinden bahsederek ezciımle §öyle d• 
mektedir : .. . 

"'{eni baıh~ mayn harbi .coıter~>'.:or 
ki Almanya ırtıiı: harp ce~~ı'?-d~ sılah
la ~ati bir netice ılımak uınıdinı kay -
betmiotir. Arzu ettifi ııılhu elde etmek 
için beynelmilel harp ve insanlık huku
kuna uycun olu.p olm&dıiıru d\14oİlnmck
aizin her t!lrlü vasıtalarla hasımlarının 
zararlarını arttırmak yoluna cirm.iıtir. 
Halbuki beynelmilel harp ve i~ı~hk 
hukuku mıilihaıalırı bertaraf edıldik -
ten ıonra lngiliz:ler ve fransurlar da Al
manyayı izhar edecok baıka ıillblır bu
labileceklerini coatermiılerdir. A)man: 
ya için lazım olan ıcy.mayn har:ıı gı~ı 
merl>uhane harefCetlerle hasımlardan zı. 
yade bitaraf insanlık llemini. her sün 
yeni bir mateme sokmak deiıl, bundan 
sanra beynelmile1 hukuk üzerine miıes
ıeıı devamlı bir sulhun teminatınJ ver
men.in çaresini bulm~\ıc.tı~. _Aksi t~kdi~de 
her ıeçen gün keııdıaı ıçın tchhkerun 
büyümesinden ba~ka bir netice verı .. : 
yecektir.,, 

Sovyetlerin terhie karan 
Necmettin Sadak b\aıünkıi malcaleeln

de (Sovyetlerin terhiı kararı) bqh&ı al
tında, harbin orada, denizde, serseri 
torpil, mayn harbi ve umumi abluka 
şeklinde tiddetlenditi bir mada Sovyet 
Ruıyanın ı;ilih altına aldıtı askerleri 
terhis ederek sulh umanı k.adroı;una av
de-t edecefi haberinin hayırlı olduiunu 
.Oyliyerek diyor ki : 

"Bu kararda asıl mü~im olan cihet, 
alman - eovyet ~ırahırhiinin mahiyet 
ve derecesini a)'dıııla1aUı olmaa.ıdır,. 

Son Posta 

Balkanlarda vaziyet ~ 
Selim Racıp Em~ SiYUCt llcminde 

sütununda balkanlardaki karııdc aiyasl 
vaziyeti ınlattıkt..n eonra ezclimle ıöy
lc demektedir : 

"Balkanlar timdi ıirift bir politika • 
nm amanaız çarpıımaama aahDc oluyor. 
Bu vaziyet karıısında söaleri dört aç • 
_. •• .,..a.u •"·-•k l&sPDdır. U
nutmamalıdır iri, balkanlar, ancak bal -
kanlıların anlaımalarr aa1eıinde •Ükfuıa 
kavuşabilmişlerdir. Binacnale1h 5erg{i • 
zeştten mümkün olduiu kadar ukm • 
mak lAzımdır.,, 

Londra, 25 a.a. - DUn Shetland a
daları'· üzerinde alman tayyareleri 
iki kere uçuş yapmışlardır. Birinci u
çuşa 5, ikinci uçuşa 2 tayyare ittid.k 
etmiştir. Her defasında 2 ingiliz av
cı tayyaresi alman tayyarelerini kar
şılamağa havalanmış ve bunun üze -
rine alman tayyareleri yükseklere 
çıkarak gözden kaybolmu,tur. Alınan 
tayyareleri hiç bir bomba atmamııtır. 

batmıtlardır. Paris, 25 a.a. - Helsinki'den Pat a-
Diğer taraftan şimal denizinde bir jansına gelen haberlere göre Var~ova

ingiliz denizaltı tuzak gemisi bir al· da alman makamları sinema ve kah· 
man denizaltısı tarafından batırılmıg- ve sahiplerini yahudileri müessesele
tır. rine aolanamağa icbar etmektedirler. 

Bir ingili:r. mecmuasında çıkan bu temsili resim, İngiliz Jenls 
üslerintlen birine yapılan hava hücumunu gÖ•termekteJir 

Öğleden &0nra lskoçya'nın cenubu 
garbisinde hava tehlikesi işareti veril
miştir. Alman bombardıman tayyare
leri Şetland adaları üzerinde bir defa 
daha uçmuşlardır. Hava bataryaları a
teş açmışlardır. 

Şetland adaları üzerinde bugün ge
ne bir alman tayyaresi daha gözük
müştür. Hava dafi bataryaları ateş a
çınca uzaklaşmıştır. Tayyare hemen 
uzaklaştığından tehlike işareti veril -
memiştir. 

nın dostlukları kuvet bulmuıtur. 
Balkan antantı devletleri kendisin
de daima Balkanlılık davasmm aa -
mimi bir mesnedini bulduklan gibi, 
onun dürüst siyaseti, umumi barış 
nizamınm inançlarından biri olmuı
lu. Türkiye • Romanya münasebet -
leri Tataresco'nun iktidarda bulun -
d.uğu ıcneler içinde daima inkişaf 
etmi§tir. Her halde böyle rıazik bir 
zamanda iktidara geçmesini, biz 
türkler, takviye etmiş olduğu milli 
ve beynelmilel vazife ve hizmetleri
mizin inkİ!af ve devamı için hayırlı 
addeder ve hükümetine başarılar di· 
leriz, 

A.Ş. ESM~ 

Fran1tız kabinesinin fevkalade 
toplantısı 

Paris, 25 a.a, - Baıvekil Daladier 
dün kabinenin fevkalide bir içtim.a
ma riyaset etmiştir. Baı kumandan 
general Gamelin, donanma erkanı har
biye reisi amiral Darlan, hava ku
vetleri şefi general Wuillemin, hari
ciye müsteşarı Champetier de Ribes 
ve sefir Coulondre bu içtimaa iştirak 
etmişlerdir. 

İçtima hakkında tafsilat alınma • 
makla beraber toplantıda mühim me
seleler görüıüldüğü tahmin edilmek· 
tedir. 

Denizde bir muharebe 
Berlin, 25 a.a. - D.N.B. ajansı teb· 

liğ ediyor: 

Bugün öğleden sonra bir alman 
bombardıman tayyare fi!osu şimal 
denizinin şimalinde alman sahillerin
den 900 kilometre mesafede bir ingi· 
Iiz harp filosuna taarruz etmiştir. 

Atılan bombalardan dört İngiliz 

harp gemisine tam isabet olmuştur. 

Tayyarelerimizin hepsi şiddetli müda 
faa ateşine rağmen üslerine dönmüş· 
!erdir. 

Orcade!f adaları civarında 
Londra, 25 a.a. - Bugün Orcades 

adaları civarında mühim alman tay · 
yare kuvetleri müşahede edilmiştir. 

Ocrıı.I tehlike işareti verilmiştir. 

Yahudilerin belediyeye ait otobüsle
re binmeleri bile mendilmiştir. 

Kahve tedarikinde maruz kalınan 
müşkülat dolayısiyle şehrin birçok 
kahvelerinde mil§terilere çorba veril
mektedir. Varşova halkı akşam saat 
yediden sonra şehirde dolaşamamak
tadır. 

Fon Noyrat istifa mr et-ti? 
Londra, 25 a.a. - Da.ily Herald ga

zetesinin Anven muhabiri yazıyor: 
Bura<la dolaşan şayialara göre, Von 

Neurath istifa etmiş ve Hitler bu isti
fayı kabul eylemiştir. 

İngiltere'de yeni 
bomba hôdiseleri 
Londra, 25 a.a. - Paddintonda bu 

sabah ~afakla beraber infilaklar neti
cesincle iki polis ve bir kaç umumi te
lefon kulUbcsi harap olmuştur. Bu 
suikastlerin de İrlanda cüınhuriyetçi 
ordusunun faliyeti neticesi olduğu 
zannedilmektedir. Şiddetli taharriya
ta girişilmiştir. İnfilaklar o kadar şid 
detli olmuştur ki bütün civar halkı 
uyanmıştır. Polis derhal hadise ma • 
halline koşmuştur. Yaralı yoktur. 

Birmingham'da beş telefon kulü · 
besi daha berhava edilmiştir. 1nsln· 
ca zay_iat Y.Oktur. 

Bir mayn veya torpile çarparak yaralanan -·--------
Belfast kruvazörünün 

tamirine başlandı 
1938 de denize indirilen kruvazör harpten 

bir ay evel Anavatan filosuna girmişti 
Londra. 25 a.a. - Amirallık daire

sinin resmen teyit ettiğine göre, Bel
fast kruvazörü, 21 teşrinisanide Firth 
of Forth'ta, bir torpil ve yahut bir 
mayn ile, hasara uğramıştır. Kruvazör 
mürettebatından 20 bahriyeli yaralan
mıştır. Kruvazörün tamirine başlan
mıştır. 

Belfast kruvazörü, en modern kru
vazörlerden birisidir. 1938 martında 
Bf'lfast şehrinde denize indirilmi~, ve 
ağustos ayında yani harpten bir ay 
evel anavatan filosuna iltihak etmiş
ti. 10 bin tonilatoluk olan Belfast'ın 
silfihlarında son zamanda tadilat ya
pılarak bundan evelki halinden daha 
ziyade hafiflettirilmiştir. Bu kruva
zör, ingiliz bahriyesinin umumi lis
tesinde donanmanın 60 ıncı kruvazörü 
olarak yazılıdır. Zırh çenberi, 8 pus
luk bir obüsün infilakına tah"'wmül 
edel>ilecek derecede kuvetlidir. Sil-

rati 32 • 32 buçuk mildir. En kuvet
li ailih olarak, 12 adet 6 pusluk topu 
vardır. Belfut'ın diğer bir eti de var
dır ve bu Edinburgh kruvazörü.dür. 

1936 senesinde Belfast tezgahların
da inıasına başlanan g-eıni 1938 senesi 
martında Madam Çemberleyn tarafın
dan vaftiz edilerek denize indirilmiş
tir. Aanavatan filosuna iltihak eden 
''Belfast" daha aşağı çapta birçok top 
lar ve 6 torpil kovanı ile techiz edil
miştir. Geminin katapult üzerinde iiç 
tayyaresi vardır. Zırhları kalın oldu
ğu için 8 puıluk bir obüıe mukavemet 
edebilmektedir. 

Belfaıt diğer harp gemileriyle bir
likte salı sabahı saat 9 da Firth of 
Forth"dan hareket ctmİJ ve saat on 
beşe doğru avdet etmiştir. 

Hastaneye beş yaralı sevkedilmiş
tir. nunlardan hiç birinin yarası ağır 
değildir. 
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En kuvetli hafıza 

Bir yll döniimii Tercan' da zelzeleden 
317 ev tamamen yıklldı 

( RADYO ) 
T U R K l Y B 

RADYO D!FUZYON POSTALAR{ 
TURKlYB ANKARA 

Rabon Radyoa11 
1641 m. 112 Kcs./120 Kw. 

E.w ............, Wr tiir pup. :rattafmn• lromprimelerin ancak 
11 karııamda bir defa okwıanca onu bir tanesini dolduracajmı ilaYe e
•-liyen adamlara "alrb eYYel" derler ••• 

Kızılay yardun tedbirleri aldı 
11.70 m. IM65 KcL/ 20 Kw. T ,A.Pı 

A N K A K A 
PAZAR: 26.11.1939 

Wler " ba kadar lnnetli hafızaya V eraaet dedifimiz ba hafızanın 
kup parmak uunrlarmq. Bu za- bir maddesi •at IDldır, yoka o da, 
•aeck tür ....... ....- mocluı yal· aea •• 8fslc sibi, bir dall'• mıdır, ayn 
..., bir araya l'•ldikleri Yaldt l'OY• bir bahis. Fakat ba hamanm kuYe
..,aalar pbi hep bir afqdan oku· tini t•nnnamak mümkün delildir. 
ma11 &elet eclea pirlere kalımı ol· Yalrm zamana l'•linc.iye kadar Yera• 
clafmadan, onlarm da tekrar ettik· set esrar perdesi altmda sizli rö
leri parçalan kaç defada ezberle- riindüfünden o kuYeti tanıyanlar, 
mit oldaldan pek iyi bilinemez. kattıamda - secde defilae de -

Şehrimize plen malGmata ıöre Tercan' da selule fuılalı tekil· 
de devam etmektedir. P...,...be pnG olan zelzelede yıkılmıya 
müheyya birçok eYler Jdulllll!, Gelenıeç köyünde 40 n ve Ordek
hacı kiyündeld binalar da tamamen YJlolmqtır. AJDJ zelzele Ka • 
rakulak nahiyeainin on köyünde yeniden hasar yapmıfbr. 

lZ.30 Proll'am. ·n memleket saat ayan. 
12.35 Ajam n meteoroloji baberıe .• 
12.50 Türk mtiziii (full heyeti • b 

tık proeram) Çalanlar: Hakkı D 
ıuan, Şerif İçlı, Hasan Gilr, Hamıl 
Tokay, Buri Ufler. Okuyanlar: C 
ili Tahıın. Muzen-en Senar, il 
llaret Sainak. BafiJ'e Toka,., 

Hukuk Fakültesi 
meccanilik imtihanında 

Fakat timdi de, ezberlemneai hayret ederlerdi. Bu yİrminci aarm 
v~ kuid..mdea daha çe- - sık aık muharebe çıkarmak ka· 
tin olan, ha)'Yanat taanifi cetYelleri· bahatlerinden batka - meziyetle-
Dİ 7&hacl 1IZUll azaa matematik for- rinden biri de o perdeyi kaldırmaya Al•an lilozolu Cemalettin kazananların isimleri 
mllleriDi lııir defa olmclaktan sonra batlamaaıdır. Bu akıam dost Afganiatamn An • 
Mr claha habrlannclan Çlkannıyan içimizde tq1dıtmuz ba lraYetli kara buyük elçıliiinde afgan filozofu Ankara Hukuk FaJdllteainde leyli 
..a.t .... clencıecle bTetli hafauı hafuanm iyi taraflan fÜpheaiz çok· Ccmalettin'ın doğumunun yüzüncü meccanil~k imtihanına cirenlerin ev· 
....... •tlan - nadir de olsa- m y k c1- _ k kudret" yıldönilmü milnuebetiyle bir auvare rakı tetJuk olunmuı ve kazananlar 
lar - hn• Wllr ve pek zi,.ade • apme ' utunme mı itecektir teabit edilmittir. taimleri aynen net-
takdir ec1.. o kuYetten aldıfmıızı hatırlamak ver ·. . , if rediyoruz: 

0 hafaalan tlılrdir etmemla taa• yetitir. Fakat o kUYet bize ecdadı· Cl~mali ettlı; T~~~yetde bmaal dar Kas!ir Danitoğlu, Hilmi Erdem, Ce-
• ...ı_ • mec ıs aza ı.ı yapuoaa, atan u • • 1 . . ıwm ...- kfaa -sinden ol· mam yatarken kazanmq olduklan .. 1f.. d . k k f rmek lllettın yigiln, Nuıf Özkan, Samı _ _. __ _. ~-ın........L! L- L-L- ru ununun a u on eranaı ve , U . . 

... _ ... naı--.. - -.-..ayı bozuk karakterlerin, bunların ara· · 11 · t' · Ueaaia naip, MUkremın Bayrak, Satıh Ba· 
--el da a--J Jr.-- yenı oaman ı ar cemıye ının m • ye Ar s f T L.sr M f ç 1 bi 
,,_ ~ ...,_ı•-:-- "fU1ll'Qo unda türlü türlü hutabklarm hafı· terinden birisi olmak, memleketimiz· r, 1 a a O.ıuouz, . uata • e e • 
masa .......,. .. hafaa ile malEayeae • • . . . . . Mahmut Şevket Özçetın, Sallhattin 
ed....ı.: birinciai pek kiçük kabr. zaamıda rebrır de mıllıyetperve~lı~ lehı?dc te~kınle~- Karata§, AbdUrrihim Belgin, Mahmut 
M .. ll söslerimiz hota l'idecek bir ini hutalılrlar, bilininiz, en zi· de bulunmak ve ıatı~at ıd~r~aıyJe mil Bahayetmez, Fahrettin Gündilk, Der
~--k göriince aiamusda " mide- yade can aıkan hutabklarcbr. Luan 1 cadele etmek dolayıaıyle bızım. de. ha· viı Turhan, Talat Tut, Hüseyin Yil· 
mbcleki saddeler h-- ha... va· kendi haJ'atmda kazanabileceği 1 yat~za karı~ıt ve nihayet ikıncı va· cel, Hasan Cuci, Cemalettin Gilçde • 
aıtalanm ifru etmei• hatlarlar. hastalıklardan korwunamu az çok tan ıtti~ ettıği latanbulda ölmilf ve mir, Ömer Faruk Kıvaç, Ragıp Tur
Bunlarm anamda, ,.alma aimmız· bilir. Fakat kaç nesil önce seçtiiini cömülmüt bir phaiyetti. gut Koza. lbrahim Sadık Uprlu Ga
daldlerdea haberimiz olar, fakat bilemeclifi bir ceddin.in kazandıfı Türklüğün faydasına. çahpnıı ve lip Hayır, Oaman Hilmi Unaı, H~mdi 
midemizin Çlkardıfı ifraz fUWWIP bir hutalıia tutulmak elbette, pek ~reti Avrupa ve Amerıkada da. ya • Özer, Sami Açoğlu Özaan. lımail Ak
sa sinnea. Buaua l'ibi vücadamaa- çolr camm ukar. Hele, onlardan bir yılmış olan bu kardeı memleket fılozo tay, MUeyyit Akman, Lutfi Salat, Ke 
tlald azuvlarm hepsi itlerini söriir· lrmnmm - timdiki halde - d .... a funun batımını biz de hürmetle ana· mal TUrdil, Zeki Evirgen. Kenan Ter 
I•. Hele braciferha hiç f&fl"Da- kabul etmn olduldanm dütününce.. ru. ci, Necdet Turgut, Emin Gilnet. Ta· 
... sin1lll biı' •·--• MI' it. öte- G. lat Özden, Hikmet Bayhan, ErtuiruJ 
ld 111--u batb it a&m•ai.- Va· A. Matbuat kanuna iki Everdi, Sım Atalay, Sabri Mentet. 
._ hnlal'a Wa ffaİJ'oloJi derls, fa- Ali Rla önder, Puat Tannaal, Sab-
lrat, ~ laafaa ._ıktir. H• fıkra ilave ediliyor ri Yücel, Muatafa Çevren, Tevfik 
.... ve•...- ı.. klNai slracıll Çankırı - Kastamonu --.. L..... cıu..ıtı'"• Aiaaka. Turıut Bilge, Nqet Tando-
ltl WI 'ıtir ve Wl4Ufi iti tekrar ~-t umum mii .. .., mat • lan. Adnan Önelcin, Mehmet Topçu, 
ed•- yolu açdabildi buat kanununun nepi ~~u hU1u ... Nezihi Sancar, Cemal Orboy, Hik-

la kadar ld • lmvetU laafma 1'a lan tadat eden otuz ~ııncı maddesi- met Yunp, Emin Arda, Turgut Er· 
u 4eii1dir. Bundan pek ~ b..t· Xutamonu. 25 LL - Ilgu'a yağan ne iki fık~ e~lenmeaı hakkında blr tem, Hilmi Erdemir, Tacettin Örk. 
U olan, "nruet" dedifimia ve •• ve altmıı aantim kadar yükaekliğin - kanun ~ro3eaı . huırlamıftır. Umum men, Salt Vqar, Rifat Barut, Şeftir 
• ,.....,........ blahiitln chtand• deki kar yilsilnden kapanmıı olan Çan müdürlük pro3enin huırlanmuını Alrbaı, Kemal Akay, Ahmet Pakkan. 
blaa hafuac:lrr Biri -dan. biri Jn Ka 1 d h 1 f l' mucip sebepler liyibaaında f8yle izah lamail Güven Burhanettin Damar • n - ıtamonu yo unu er a aa ı· etmetkedir. • ' .. ...._ ..ı-. ski• a&iilemi,.. yete geçen Kastamonu nafıa amelesi • · Mehmet Ancan, Cevat Ergenekon. 
cek kadar klçGk ld hlcre Witia tarafından kırk eelds autlik bir alı - . Mlllt ıuur ve bauutyetiml~le ı.- lemtlr XoMmU, Muatafa Unill, Ta· 
eccladmıımcla ........_ •• tiri& b· madan aonra açılmıt ve bu yol Uz~rı!. lıfi gayri milmkiln ft mUJt emnt,.ıt .. .Up Ytlcfl, llu• Kotkun. Kemal Tur
nkterhria ı..ı..... ........ " illi- .. ı....-n -.kil~ eqriaef _ miz bakımından bl\yilk mahzarlaft-"' pt, Brtuinıl Atuoy. 
el Wr ~~-1 e kir bulunan yanların tmhld1dltbııta 
... J'tııtd"1* ~ ...... ft dünya ahva!bila ... BiP.,., ........... ,....... ·~ 
rirlerı Bu ,.eni ad•mm bir bafr, iki nezaket ve ebemlyet ~lll tôft Cilt hir. nil,An 

ı---1. "ki :tybıt- ...... t.-.:ı- • • • • .U& ,~ • 

1so1a. ,. ve ,. azgyıan °--. 0 1 Ankara Tıp fakiltesi ..... .,.. .. , .. '" araıanwc1a tııliem it!. tö. renı •1cn ._....... IMpeW • •-il'«- nn rekabet hl..tne dayanarak yaptık· 
................... lllı:nr a,. 1 k t • •nı ... il- L.. j 
nla a7ftf• Waıiı117tılll •l•h tetkD teski 6t anunu an nqrıyatı u eme .. ..aere uu pro 1 Emniyet Umum MôdtlrlGP doku· 
ederi• e. ,_ı ada--~ olaca- hazırlanmıftır.. mncu ıube mlldClrtl B. Haaan Topçu 

tla ·-·•-·'-t ....... ..... Aaıkara'da kurulacak Tıp Faki1lte- Projeye gfSre miııt hlılerlmld had· 1tt Bayari Jlqkare AboJ'mı nlklh 
::.. ............ ,, ' ~ wll- al tetldllt kanununun 1939 mali yıh ten ...eya ba makatla milli tarihi yan- tarenleri dlbı mt aame Ankara Be
-- ; - ....._.. ifla1 tmala .. IOllam lmür Klmutaya verllmlt ol • bt g&teren ve memleketin emniyeti tediye ..ıonanda yapıhmfbr. Bu me-
-'-

5 
- ıa- plmektedir. ile allbdar meaeleler hakkında yapıl· aut tarende her Ud tarafın 1ayın Ü· 

...; kaNda Wr madclecl• tapln- Bıbat ft içtimai Muavenet Vekl- makta olan tahkikattan ve gene emnl· rabalan ve d08tlan huır halunmul"' 
....,_._ ı' dOd ~ leti, phrlmls tıp fakeltıettl dolum '" yet bürmından alınan tedbirlerden tur. Yeni nlllen mdetler temenni ·:.,-- .._.:.:.lif ..... " ....U· nlaalye kılWll Mn•ma lnpaına ı., bılhleden yanlar netrl memnu olacak· ederi•. 

.._ ::._ ..... 11 .a.. .. Jmwtli Jammt oohmetna ralmea blpatm ima tır. -------------

..,.._.., ntdw ft ........ ..... bir samanda Mtnwelne lmMa oJnw!~ 

., •a..nb 1,1 IHlek •• •• " ğuu gö .anllne almıttır. Velrllet &Jft• 

.a • *... .... . • •• w. ca ileride, emsali tqekktıllerde wkuu 
·::.~ t11.1:-:... haw melhus tebeddül ve jnld'pf ....ıanna xa, elitmenl ve a1retmen1 yetlt-

::...... 8 rc1clel..- .. lıaclat gere daha miltekimil bir kanun pro • tirmek üzere Tilrkiyenln, siraat itle
ldlglk tıid1ilm ulalaiık ~ .. jeei hasırlamak üzere Ankara tıp fa • rlne elverltli aruiai bulmwı muhtelif 
.... ...,....... ......... ...,.. ldllteai teıJrilit kanununun kamutaya mıntalralannda ldSy tnetlt81erl açılma 
._.. ptlı'ıiılt 1aafma kuıellnia Yerilme mClddetinin 1942 inall yılına 11 karulqtınbmftU'. Maarif Vektletl 
..Welcia hep Wt .. ,. aetirmek adar matılmaa hakkında bir bnun bu mabatla blr kanun proeai hasırla· 

lly hsllllerl kmluyor 

lraWI o11&7th, Nt qriama U'9 diye projeal hasırlamıftır. • mııtır. 

HULASA 
Tonlo JCrlSıer arkadap Hane Hamen'le emrin .sar• 

lan boyunca •••intilerine dnam ederken diler bır ar
bdlıtla lrarplqrJorlar. lhna bir tllllactl :pamnda, ara· 
larlndaJd eamimiJ'eti uklamak için, Tonio'711 eo,..dı,.ıe 
çatmJor; n ba acaip 6ırel adım a"111edilini .c;,.ıtı,.or, 
Tonio ince banaıiJ'eti ile bumua mlnaaun ıuiJ'or. H 

~otvor. 

l'to:4 

-----

Yarın 
Bltla ANKARA ....... 
~ 

MICEPOLOŞAMPiYGm 
ve ölüm geçidi 

llciai birden oJJUJaC&k 

ıuo. 1uo Müzik (lrüçu omeetra • 
Llpa llpa yatan kar altında ça • Necip Atkın). 

dırlarda .barınmatka olan halka yar· ı - WıJli Ric:harU: JCOçflk bal 

dun olmak üzere tercanlılar 250 lira :11~· WHli Rlcbarts: İlkbaharda blf 
ile çay, teker, sabun ve buma teber • çift aıık (Uvertür). 
ru etmitlerdir. Erzincanda ve Tercan· J - halo Azsoni: Sabah tarkıu. 
da 4 - Ralpb BenatalrJ': Bebekler .,.. 

yardım lmkinlannı teabit etmek riıi filminden neteliJ'im 1&rkı11. 
ilzere birer komite kunılmuttur. Kar· 5 - Fredericlr Hippmann: Orm.ındı 
dan bir yqında bir çocuk donmuıtur. lriı' cflce duraJ'OI' (halık 11rkı11 üze-

rine YU')'&S70Dlar) 
Tesbit olunan resmi rakama göre e _ Leopold: fıp&DJ'& melodileri 

timdiye adar 27 alil, 15 i apr olmak Potpari). 

üzere 43 :var.it vardır. Alır yaralılar :~: :.= eaat ~n. aJam "..., 
Tercan'• naklolunmuflardır. Oradan teoroloJi baberlerL 
da Erzincan hastanesine nakloluna • 18.25 Müzik (Radyo caa orkeatneı). 
caklardır. Yıkılan eY adedi teabit olu- :::: ~kil m~ Çalanlar: Cndet ıc .. 
nan 18 kCiyde 317 dir. Teebit itine de- zan. Jluıten Kam, Refik FerUQ. C... 
vam olunmaktadır. det Çatla. 

1 - Oku1an: Badi Hopea. 
Diğer taraftan alınan malGmata ı - Suaidil pqrevi. 

göre pertembe günü vuku& gelen zel- 2 - Tanb\ırl Ali ef. ı 11UidHI aitt 
1 G.. ü ·ıa i d d • ha semai: (Kani ,..dı lebinle). se e um pne vı yet n e e hır Y· 3 _ Nari Halıl Po,.raz • auidil ., 

1i tahribat yapmııtır. Kelkit kuaaının iır 1&rkı: (Sevda elinin), 
Köae nahiyesinin Gelinpertek köyün· ; = ~.~iffçl~~!:i.tN: =hı ... 
de 15 ev tamamen yıkılmıt içindeki retim çok eskidir). 
e'ya ve mahauller toprak altında kal· 6 - Haıim be,. - ıuaidil 1&rkır 
mııtır. Aynı köy muhtarı §e.ket'in (llakea oldu bize dailar). 

7 - ••••• - auidil .. rlrı: (Cana P• 
14 Y8f1ndaki oğlu Hilseyln'in omuı mı atlrınla seaer oldum). 

bqından kolu kınlmııtır. Hbeyin Uc11-M~;ı: ~~:.~~~~(Sup. 
Kelkit dispanserine' naklotunmuftur. im baJ1&111 ıinei ufmda). 

2 - Udi Ahmet • karcılar 1&rkır 
Bayburt kuuının Pillilmtlr nahiyeal- CGörilnce ben ıeni). 
ne ballı ... 5. ve ""'kan Kayık, Han. S - Bedri,.• Hou6r • mvhayyer 

-r-•• ' - earJrr: (Gfinet dotdu damlara). 
sor, Zararı köyleriniA eY, ahır ve apl- 4- Neaahet- muhayyer 1&rkı: (Yol 

Yerin dallar), 
larından çoluaun duvarlan çatlamıf III - Oka,.an llanafa Çatla • 
ve ban dunrlar da yıkılmıttır. Di~er Raik tilrlrüleri. (Çılra111D ııideyım), 

• (Ko:ru beni ,.UkaeldeTe), (Dqlar 
k8ylerden bir kı-nda da çatlaklık • dallar 'rinn dallar), (Aliılmin .kat-
lar mtıphede edllmtftlr. Bayburdun lan kara), (lCötköm var derJQa 

kartı). 
Hort nahiyesi bltkGmet konalı ile jan I0.30 ıc......,. •. 
darına karalcollannın duftrlan ehe • 20.45 Türk mblll cı .. ı heJ'etl). 

2UO Mti&ik (cubant • Pl.). 
miyetll aurette çatllmlf, merku na • n.oo Memleket .. t .,,an. .,.. aJam -. 
biyeline balh Hindi kayit etitmen o- 21.15 =-spor aenla. 
kulu kullanılaımyacak hale gelmlıtlr. ZJ.25 - D.30 Yarmld prosra awe -... ... 

EYelld gtln Dikilide mt 8 de 4 •· ,. ... 
NO .ı. : Her ıt1n 7&hm ima dalp 11,7 m. 

niye devam eden bir zebele ile Ber • M6S kc/a postamıala neereclllmekte olma 
'da 9.15 de bet aanlye devam eden ,n.na dill.erde haberler .. tıerl aptıda 

ıö.terilmittır • 
.. abıele lalydeclibsaittir. Huar ol • lruca 
maau-r. ~ 

ır- Prıımwa 

SONCON 

ULUS SINEMASINDA 
Fnuwz filmi 

UÇAN KALPLER ÇILGIN 

birden 

BAKiRE 
PİBRRE RICHARD 
VILK JANY HOLT Artiatler 

VİCTOR FRANCD 
ANNIB DUCAUX 

bir pllotun hatıratından a1ınmıı 
qk n heyecan filmi 

Tekrar tekrar &eren mtlfterl· 
lerimisin arsulan herine 

Seamlarmusı 14 • ç. Bltdre, tl,30 •Uçan Kalpler, 17 • ç. 
IWdre, 18,30 • Upn Kalpl ... , 20 • ç. IWdre, 21,IO Upn K.alpl• 
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fakat bir Üfalll her samankind• hatka Wr W. 
~· aydmlandılnu; bir arlraclati71• koaatmk• 
ltapnı bqka bir biçimde sillenk 7- atblmı. be
yu tülden yeni dineiiaia altma ka,.aıkea, eliai, 
ae pek shel ve ae de pek İIM'9 Mr ~ita eli olaıa 
•liDİ ..... bir biçimde .... bjn ardma ~· 
iGnii sönlG, bir ~ - Winia Mr ... - .... 
hir ............ eclillnl ltltti; ......... ..... 
k6çik bir badala oldafa vakidercle Hw R ..... 'I 

H~ Hw H....a - itim MYl,.orcla, 
fakat keacli aralarmcla, Toaio bana bili~u; il
kin bir iıj&Aal Mlilia11 Hw bir anMla bal..._.. 
larmclaa ....,_, - lnnlayorcla. Şimdi de sene 
ö,.te ,..ı.u. kalmqb... Aklma laral Phllipe seldi. E-

kötJdi öahde Clardalar. Ham apmm Galine br
mandr, .... ı.,.ı.1 opatanık UplJ'I parcialma• 
nm ne kadar etl•cell Wr ..,. ol..,_• Tolllo'p 
P.terdiktea IOlll'a Qftlcldar. 

... ~ .. '-..tlaaı .. ~de Wr ....... .. 
hmafa ed...._ d~duia ha:adu daha lta•etli, W. 
aiirur kaplacla. 

•et. lural ailallllflı... 
•Allaha ramarladsk", dedi Et'YYin fmmertJ.al, 

"~ hakikaten tehre ııitmem ilamı. Eynllah, 
bonbonlara tefelddirl" 

H ... kati bir eda ile "lmm.thal'i HYiyonma" 
dedi. Sempati •• antipatilerini aö71emek, ~ bat
kalanna teni etmekt• •m dQ7an. kendinden • 
.m pmanls bir çocak tana talmu,.orda ... Sonra ,. .. 
aid• biniciJi1r denlerinclen hahae daldı, ç~ ba 
mevna atdmrtb. Zaten H&DMD'lerin nine J'akla
ı~rlardıJ aardan l'eçeD yol pek azan defileli. K .. 
bderbal tak ask hltarak çıplak dallarda sscD'da,.an 
" İlllİY• kavetli rabp nizslra lcarp ha9larmr eii· 
,......._ Toaio. ....... Ham Hauen'e ara sıra 
,..pmaa1ı bir "ya" YeJahut "8'f'el"le eeYap YeriyoT, 
ve -- aöa abpada, uhiri, minbız bir ,.aklapna 
De yealdea kohma sinneaiae ka111 hiuiz kal.,orclu 

Semra, iatuyona ,.alan bir yerde aar seziatiai· 
.ı brralrtdu, vakit pçirınek için. önleriftden acele 
Mele, aohaJ'a aoha,.a seçen 1tir t....W. vason!amu 
•:rmaia lro:ralchalar, aoa yapmm üzerinde ldirlrii
IM ... ada MlrimnGt oturan adama bazı ifaretler 
Japblu. lhlumr ...,clanma ıelinct HaueD'lerin 

"Ha,.di &ilaha _,.ladsk, Tonlo, timdi ... 
....... llaan, ...... -- de ....... ..W.e 
Ptfir6rüm, aöa ..-ı,oaw." dedi Ham. 

"Sana da &ilaha umarlacbk." dedi Temle, ıls•I 
Wr seziati 7apbk. 

Bahçe kapsamm pannaklrfau hatmaktu illa· 
ı._ " paala dolan ellerini bin"birlne asatblar, 
fakat el arlaprken Ham'm söalerl Toaio'm sö• 
leri,.Je karfdaımca siia•I ,.üzünde belinia bir ... 
danııetin ifadeal olnm11J'Orda. Ve çabakı 

"Yalanda Doa Carlo.'a ob,.acaf-. Ba, ..,. 
sanda aib,.aa lural Wkl,...i pek hot olsa pnk" 
dedi. Sonra çantaamı koltaimma altma mlatbra• 
rak bahçe ho;ranca kotta. E" sirmeztlen ÖDee bir 
daha seri1'• döaclG, ve arkadapm bil' el itanti ile 
ae1&mladL 

Tonio Krlrer mesut, •• bir lmt hafifliil De a· 
saklaıtı. Filhakika rizser arkadan ltiJWcla. Fa· 
kat kolayca ilerlemesinin Hhehi yalarz ba defildi. 

Hana, Don Carloa'u ok111acak, ••o Hm•• 791· 

....... k~ bir ..,. ...... olac:aldar-
•ı Ne debi~! KimWIİr, belki oaa ela 
pir J'azm•ia ikna edecekti' yok, ,_, bana iat• 
mirordal 

Ham, Toaio l'iW o1-1tdli', fakat timcU nud· 
,. 5,.le lrahıülıclırı Zeki, &'iiçli. h......_ ve ...... 

k•ten si7ade T..-'naa MYCliii sibl. M .... fih 
DoD Carloe'a olmmuı ana pekte urar Yel'lllesdi 
,..r ... 

Toaio eski ima •• kaim fÜİr kapmmn altmdan 
peerek rdlbmı takU... iki ,.....da ptik .. ı.ma 
camltalan malaan dik, Dlak, haT& CINJ'aillan Be 
dola J'Ollan tırmanarak .. ı...me dolru çıkb. Ve 
'"' .... d. kalbi, atetia bir ...... ham bir ifti7alr, 
biru iatitna ve pek t.aia bit aaadede clola kalltl 
7&117onlu... 

il 

Sarqm inse, prtrdalri airiatill çrkmtrb alwl so
tik çeımeain ,.üluelcliii yenle oturan doktw Ho
lm'an lmı lasebors Holm, T4mio K.rö.....,.m oa alb 
J'ıttmda HYdifi kızdı ... 

Nwl .. ..ı,tit leJ1d C11111 W. .Wa ......... 

O ak..- en• ha,.allni, kaim ör.W, *'1• .. 
na mavi söaleri, ~ lekelel'iain baf"afce cllıaapla• 
dıjr ,.a.ünün ,.Hannadald 11fak Çlkmb ile lıridikN, 

sWGlade sötünlls 117UJ'&madr, çiiakl hail aesinhıı 

tmlaJllllU ltlti,.ord•; 7a•qca o helini• aöaü taklld 

etmek istedi, " Grperdi. Teeriibe ODA .__ atk 
oldufma• öfretiyord• Atkm kendini birçok ıatl

rap, azap •• ailletl..,. cliflnceiüai, nahan hantae 
aa bosdafuaa, kalbi melodilerle cloldurdtılmna " 
ba metodil .... aarila bir teldi venıek hmar içinde 

adik ...... I bir eaer ,.....tmak için llzan olan lati• 
rahat ve aikUnu vermediiini pek i1'i 1'il=eıine raf• 
....., .- oaa, 7aal atla .... il• kartılach. BenU. 

lbll Mhla Mltüae atka venU, .. -· --- ... 
tin lnrnderl,.te bealedi, fÜDlri qkm nah• •ensin-
letdrcliiini " iuam 7qattriJm bili,..rcla, .. • ... 
ta o da huaw ve aikta içinde mGkemmel bir ... 
,.....tmaldaa si7acl• ..... olmak .. ,. ....... 
,..ı.. .. ,,_ ... , 
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26 - 11 • 1939 

Dahiliye Vekilimiz 
B. FaikÖztrak Hatayida 

.Vekil 
• 

sevgı 

Antakya' da 
tezahürleri 

halk~n coşkun 
ile karşılandı 

ULUS 

S. M. Kral Karol'un huzurunda 

Yeni Romen kabinesi 
dün törenle yemin etti 

rinesko Blikret polis miidürlliğünden 
istifa etmiş ve yerine general Mod -
reanu tayin edilmiştir. 

(Başı 1 inci ırayfad:ı) ı Ebedi Şefin yüksek hatırası önünde 
ve 'amimt tezahüratı arasında IIalke- hürmetle eğilirim. İlk defa onun dili 
vine gelmiş ve Halkevinin balkonun · ile ifade edilen bu dava onun büyük 
dan meydanlığı dolduran kesif kala - ve kudretli halefi tarafından yaşatıl
balığa hitaben şu nutku söylem istir: dı, ilerletildi ve dost devletin de hüs-

(Başı ı inci sayfada) 
lacağından ve bütün kuvetiyle çalışa
rak vazifesini yapacağından tama
miyle emin bulunuyorum.,, 

Romen mahfillerinin izahı 
Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Salahiyettar romen mahfilleri, ka • 

bine buhranının, Bükreş'te yapılmak
ta olan ekonomik müzakerelerden çık
tığı hakkındaki haberleri en kati su
rette yalanlamaktadır. 

General Marinesko'nun istifası bü
tün Romanyada büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Siyasi mahafilde, ye
ni hükümetin elde etmek istediği da
hili gerginliğin izalesi yolunda bir 
başlangıç olarak telakki edilmekte -
dir. 

D hil' V k '/' . • k niiniyetiyle bugünkü mesut neticeye 
a ıye e ı ımızın nut u vardırıldı. Türk milleti mazisinde bü-

" - Kahraman hataylılar, sizi her yük kahramanlıklariyle dünyaya ün 
noktasında sayısız kahramanlarınızın salmıştır. Belki yarın başka imtihan
hatırasını saklıyan aziz yurdumuzda lar karşısında da kalabiliriz. Taşıdığı 
selfimlarken hayatımın en büyük saa- kan türk kahramanlığının bitm~z tÜ· 
detini duymaktayım. Size değişmez kenme?. misallerini böyle bir vaziyet 
Milli Şefimiz büyilk İnönü'nün se- karşısında kalındığı zamanlarda bü
lnmlarını getirdim. Tebşir ederim. tün dünyaya tekrar göstermeğe muk. 
Daima sizin rahatınızla ve aaadetini7.- tedirdir. 
le alakadar olan Büyük Şef beni bura
ya vaziyetinizi yakından tetkike me
mur ederek yolladılar. 

Tilrk milletini vakit vakit çetin 
imtihanlara dibi tutan tarih, son za
manlarda en zalim tartlar altında bizi 
bir imtihana daha çekmişti. Devrenin 
bütiln karanlıklarına ve yalnızlıkları
na rağmen türk milleti damarlarında
ki kanın necip ve yüksek kudretiyle 
bu imtihandan da muvaffakiyetle çık
tı. Tarihe hediye ettiği büyük kahra
manlıklara bir yenisini daha ilave et
ti. Yalnız bir eksiğimiz kalmıştı. O da 
ezelden ebede kadar türk olan Hatay· 
la ana vatan arasındaki kara perde idi. 
Bunu da kaldırmak zaruri ve mukad
derdi. Sizin ve öte taraftaki millettaş
larımızın yüksek kahramanlıkları ve 
her gün nrtan enerjileri her manii yır
tarak bu perdeyi kaldırdı. 

Ebedi Şel'e 11aygı 
Sizinle ana vatan arasında hiç bir 

mani bırakmadı. Bugün artık yalnız 
kanınızla değil, her türlü vasıflarınız
la türk olarak yaşamak bahtiyarlığına 
ermiı bulunuyorsunuz. Burada sizleri 
mcaerretle sel!mladığım zaman türk 
Hatayın dlivasını ilk defa ortaya atan 

Aziz hataylı!ar, çalışmak ve mesut 
olmak için öniimüzde hi!f bir mani 
yoktur. Çalıştığınız bu güzel yurd!ı 
daha mamur, kendinizi daha müref · 
feh bir hale getiriniz. Bugiin sizi ida
re eden ve sizden başka hiç bir şey ol
mıyanların hakiki ve samimi arzusu 
budur. Sizi saadetler dileği ile saygı 
ve sevgi ile bir kere daha selamlarım.,, 

Vekilin ziyaretleri 
Öğleden sonra hükümet konağında 

tertip edilen kabul resmini müteakip 
Dnhiliye Vekili Faik Öztrak kışlayı, 
belediyeyi ve Partiyi ziyaret etmiş
tir. 

Dahiliye Vekilimizin buraya geliş
leri münasebetiyle şehir baştan başa 
bayraklarla donanmış ve muhtelif 
yerlere zafer takları kurulmuştur. 
Dün akşam belediye tarafından Fai~ 
Öztrak ıerefine 75 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. Bugün de Parti tarafın
dan bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Dahiliye Vekili bugün Adanada 
Adana, 25 (Hususi) - Dahiliye 

Vekilimiz yarın saat 6 da Adana'ya 
gelecek ve tiç gün kalacaktır. 

Tam ablüka kararı meriyete girerken 

İsveç ve Japon hükumetleri de 
Ingıltere"yı protesto ettıler 

(Ba~ı ı inci 8ayf ada) 

etıek bile Çemberleyn'in tatbik cde
cetf. tedbirler bukukudüvcl kaideleri
nin tanıdığı mukabele bilmisil tedbir
lerinin haddini fazlasiyle tecavüz et
mekte ve alman eşyasının nakline ma
ni olunmıyacağına dair İngiltere ta· 
rafından Japonyaya verilen teminatı 
da ihlS.1 etmektedir. 

Maamafih İngilterenin alman ihra
cat mallarına ne dereceye kadar mani 
olmak istiyeceği belli değildir. An
cak ıuraaı muhakkak ki eğer ingiliz 
hareketiyle japon menfaatleri ihlal e
diline Japonya icap eden mukabil ted 
birlere de tevessül eyliyccektir. 

l.veç de protesto etti 
Stokholm, 25 a.a. - Resmen bildi -

rildiğine göre, Londra'da İsveç ile 
Londra arasında yapılmakta olan mü
zakereler çerçevesi içinde İsveç hükü 
meti İngiltere'nin derpiş ettiği tica -
ret harbinin şiddetlendirilmesine kar
tı giddetli protestoda bulunmuştur. 
İsveçliler bu tedbirin bitaraf memle -
ketler ticareti için tevlid edeceği va • 
him neticeleri ehemiyetle kaydeyle -
mişlerdir. 

ltalya'nın teşebbüsü 
Roma, 25 a.a . - İtalya Hariciye na

zırı, Fransa sefir i ve İngiltere masla -
hatgüzarı ile görüşmiiş ve alman ihra
cat eşyasına karşı Fransa ve İngiltere 
hükümetlcri tarafından t::ıtbik edilen 
ablukanın İtalyan ticaret i üzerinde ya
pacağı tesirlere her ikisinin de nazarı 
dikkatini celbetmiştir . 

Kont Ciano tarafınclan Fransa ve 
İngiltere miime ... s illeri nezdinde yapı
lan teşebbüsleri bu memleketl erin ga
zeteleri t efsir e tmemekte rlir .Eu--••nl;ı 

beraber bu r,::ı:r.eteler bu hus·ı~taki ha
beri göze çarpacak şekilde neşretmek 
tedirl er. 

"Dai!y Telegraph., gazetesinin Ro
ma muhrıtı:ri teknik bakımında;ı İtal
ya tarafından yapılan teşebbüsün 

"protesto,, mahiyetinde addc.:dileıniye
ceğini, bu teşebbüsün sadece italyan 
menfaat lerinin muhafazası cncli~esiy

le yapıldı ~ mı yazmaktadır. 

büyük bir dikkatle Akdenizde iktısadi 
ve siyasi menfaatlerine karşı yapıla -
cak bir tehdidi kollamaktadır. 

DalaJiye Belçika sefirini 
kabul etti 

Paris, 25 a.a. - Başvekil Daladier 
dün Belçika sefirini kabul etmi§tir. 
Hiçbir tebliğ neşredilmemiştir. 

İyi haber alan mahfellerde zanne
dildiğine göre Belçika sefiri abluka 
dolayısiyle ortaya çıkan meseleler 
hakkında Belçika'nın hukuki noktai 
nazarını bildiren ve Paris ile Lon
dra'ya gönderilmesine karar verilen 
notanın metnini tevdi etmiştir. 

Belçilla'nın Franıa'ya notası 
Paris, 25 a.a. - Belçika büyük el -

çisi abluka hakkında hiikümetinin bir 
notasını bugün Fransa hariciye neza
retine tevdi etmiştir. 

Fransız ayanında 
Paris, 25 a.a. - Ayan meclisinin ha

riciye encümeni Almanya'ya karşı tat
bik edilecek iktısadi ablukanın takvi • 
yesi meselesini görüşmüştür. EncU -
men alman eşyasının artık sürülemi -
yeceği ecnebi piyasalarda yapılan fran 
sız ihracatının derhal inkişafı için a -
lınacak tedbirleri müzakere etmi2tir. 

Vapurlar Londra limanına 
giremiyecekler 

Londra, 25 a.a. - Vapurlar bir 
müddet için Londra limanına giremi
yecekl erdir. Times nehrinin man • 
sabına alman tayyareleri tarafından a
tılan maynler bulunup tahrip edi -
!inciye kadar nehre girmemeleri va -
purlara tebli ğ edilmiştir. Liman ta -
ma'l1iyle hir harp amnzarası almıştır. 
TJonrlrn lim:lTt nın ehemiyetini bu Ii · 
m~n:ı her sene girip cıkan vapurların 
torıil ':trıları göst•rir. Bu rakam, 60 
-ni!yo:ı tonilfitodur. 

A~karo yeni modern 
bir otel kazandı 

Kabine, buhranı, sırf, dahili eltono
mik rejim bahsinde noktai nazar far
kı üzerine kabine azasından birinin 
istifası yüzünden çıkmıştır. 

Saliihiyettar romen mahfilleri, ka -
bine değişmesinin yabancı memleket
lerle münasebet!eri ve harici siyaseti 
hiç bir suretle değiştirmemiş bulun
duğunu temin etmektedir. 

Bir istila 
Bükreş, 25 a.a. - "D.N.B." Eski 

kabinede emniyet nazırı olup bu se
ferk:i kabineye girmiyen general Ma-

Karadenizdeks 
fırtına dindi 

İstanbul, 25 a.a. - Karadenizde fır
tına sükunet bulmuştur. Dün akşam 

geç vakit limanımıza gelen Ege vapu
ru Karadenizdeki şiddetli fırtına do -
Jayısiyle Polathanede 24 saat bekle -
mele mecburiyetinrle kalmıştır. Düne 
kadar KaradeniT.den dönen gemiler 
'liddetli fırtına dolavısiyle birer gün 
gecikerek gelmi,lerdir • 

El tezgahlarmda yapllacak 
dokumalar slandarllaııyor 

Harici siyaset değişmiyecek 
Bükre~. 25 a.a. - Başvekil Tata· 

resko ga7.etecileri kabul ederek beya
natta bulunmuştur: 

Başvekil bilhassa demi~tir ki: 
"- Romanyanın harici siyaseti de· 

ğişmiyecektir. Bitaraflığı muhafa7.a 
etmek ve komşu devletlerle iyi ge -
çinmek siyasetine devam eylemek bü
tün milletin arzusudur. 

Bu siyaset devam edeceeine en bü
yük delil Hariciye nezaretinde Ga
fenko'nıın bulunuşudur. Gafenko ça r· 
şamba akşamı parlamento hariciye 
encümeninde Romanyanın harici si -
yaseti hakkında izahat verecektir. 

l~ÜtüK 01)"--~ABf RLER 1 
' 
X Paris - Neşredilen bir karama· 

me ile herhangi bir sebepen dolayı as
keri hizmetlerini ifa etmiyenler yüz
de on beş nisbetinde fevkalade bir 
kazanç vergisine tabi tutulmaktadır
lar. 

X Lucques - Garfagnana mıntaka
sında maden ocaklarından birinde bir 
galerinin kayması neticesinde on ame 
le enkaz altında kalmıştır. Derhal kur 
tarma ameliyesine başlanmıştır. 

X Paris - Fransa'nın umumi Fas 
valisi general Nogues dün ingiliz se
feri kuvetleri erkllnıharbiye reisini 

İstanbul, 25 a.a. - El tezgahların- karargahında ziyaret etmiştir. 
da yapılmakta olan dokumacılık için X Paris - Danziger Vorposten ga
bir atandardi:r.asyon projesi hazırlan - zetesinin bildirdiğine göre 1940 sene
mış ve oda umumi heyetince kabul e- si ilkbaharında Vistül üzerinde al
dilmiştir. Nizamname gazetelerle ilan man - sovyet ticaretini kolaylaştırmak 
dan bir ay sonra mevkiitatbike gire- için muntazam bir nehir servisi ihdas 
cektir. edilecektir. 

Bundan maksat, muhtelif ebat ve x Bern _ Zürih mahkemesi gizli 
aclriUn•"i~ 11r,etl1UNf .. ~~ ~- • • - ••• ·~ • • · 

.. 
1 ~ u ıu- barat servisi teşkil cürümlerinden do-

retle alıcı ve satıcıların zararına aebe· 1 1 · ba d b' ı 
biyet veren vaziyeti düzeltmek ve bu .~yı . svıçre te ~sın an ır a ~ın 

·ıı· .. · · 1 b" k'ld uç buçuk ay hapsıne ve beş sene mud-
mı ı sanayıımızı norma ır ge ı c d d t · 
'd d b"l kti etle me en haklarından mahrumı. 
ı ame c e ı me r. 

Dokumacılar cemiyeti reisi, bu 
standardizasyon nizamnamesinin bil -
tün yurda tetmili imkanları etrafında 
temaslar yapmak üzere Ankarada bu· 
lunmaktadır. 

Şişli otomatik telefon 

santralı dün açıldı 
İstanbul, 25 a.a. - Şi§li otomatik 

santralının küşadı bugün saat 15 te 
yapılmıttır. Aynı zamanda Beyoğlu 
santralındaki otomatik saat de çalı§ • 
mağa başlamıttır. 

Otomatik saat, 35 numara çevrildi
ği zaman saati saniyesine kadar ver
mektedir. Saati yirmi abone dinliye· 
bilmekte ve yirmi birinci abone met
gul zili ile kartıla~ktadır. ., . 

İstanbul' da balık 
ihracatı artıyor 

İstanbul, 25 a.a. - Bugün limanı • 
mıza gelen italyan Bosfor, macar Ti • 
za vapurları muhtelif eıya gctimıiı • 
!erdir. 

Diğer taraftan bugUnkU ihracatı • 
mızın bqtıca kısmını taze balık tef • 
kil etmiştir. Bugiln istihsal edilen iki 
yUz bin çift torikin hemen hemen hep 
si harice gönderilmiştir .Taze balığın 
müşterilerini İtalya, Yunanistan, Bul
garistan ve Romanya teşkil etmekte -
dir. 

İstanbul Ticaret Müdürü 
İzmir' e gitti 

İstanbul, 25 a.a. - İstanbul mınta
ka ticaret mUdüril Avni Sakman mu -
vakkat bir vazife ile İzmire gitmi§tir. 

1 ngitere Yunan 

vapurlannı allyor 

yetine karar vermiştir. 

X Roma - Musolini dün faşizm 
devrenin 18 inci yıldönümü münase
betiyle milli faşist kültürü enstitüsü
nü açmıştır. 

X Roma - İki avcı tayyaresi Ci· 
ampino civarında 400 metre yUksek -
liktc havada çarpışarak yere düşmüş
lerdir. Pilotlar ölmüştür. 

X Cenova - İtalya'nın inşa etmek
te olduğu otuz beşer bin tonil§.toluk 
dört zırhlı serisinden Littorio'nun ilk 
sürat tecrübeeri yapılmıştır. 

X Londra - İrlandalı Macallister, 
gayrimeır<l "Cümhuriyet ordusu" 
mensuplariyle anlaşarak kırata karşı 
isyan hareketi çıkarmıya teşebbüs et· 
miı olmasından dolayı yedi sene hap
se mahkQm edilmiştir. 

X Londra - Hore Beli~ "Army 
service corpiı" için 8 bin gönüllü kay 
dedilmeıine başlandığını bildirmiş
tir. 

X Kopenbag - Hükümet harbin U· 

zun ıilrmeai ihtimalini nazarı dikka
te alarak vergileri 79 milyondan 103 
milyon kurona çıkaracak olan yeni 
bir kanun l!yihası hazırlamııtır. 

Ankara Borsası 
l5 lkincitqrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nev,.ork 
Paria 
Miline 
Cenevre 
Aınıterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prac 
Madrid 
Var~ova 
Budapette 
Bükree 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moslrova 

Açılı, Kapanı, 

5.24 
130.36 

2.9775 
ti.8275 

29,4375 
69.2825 

21.S.2 
0.97 
1.612.5 

13,61 

23.8175 
0.9'2 
2.495 

31.64 
31.3775 

5.24 
130.36 

2.9775 
6.8275 

29.4375 
69.2&25 

21.52 
0.97 
1.6125 

13.61 

23.8175 
0.92 
2.495 

31.64 
31.3775 

-~-

İngiltere'de bütün bahkçı 
gemileri mayn toplayacak 

Almanlar yalnız Yorkshire 
mayn koydular l<ıyı la rina 200 

Londra, 25 a.a. - Sciahiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre, alman
ların Yorkshire sahillerine koydukla
rı mayn adedi 200 dür. Bu maynlerin 
teşkil ettiği tehlikeye rağmen, bir 
ingiliz kafilesi dün tiece salimen İn
giltercyc muvasalat etmiştir. 

Bahriye nezareti maynleri topla· 
mak üzere bütün balıkçı gemilerini 
ve balıkçıları hizmete çağırmıştır. 

Bahriye nezareti bu daveti izah e
derek iki yeni hadisenin bu tedbiri 
icap ettirdiğini tasrih eylemektedir: 

1 - Alman tayyareleri maynler 
yağdırmaktadır. 

2 - Bu maynler miknatisli olup 
mekanizmaları henüz sarahatle anla
şılamamı§tır. 

Eğer miknatisli maynler, - Bitler
in malik olmakla iftihar ettiği gizli 
sil:ih ise, ki her şey bunun olduğunu 
gösterecek mahiyettedir - bizi filha
kika çok çetin bir iş karşısında bırak 
maktadır. Mamafih geçen harpte ol -
duğu gibi cesur mayo toplayıcıları· 
mıza itimat edebiliriz. Onlar bütün 
miişküJatı iktiham etmiye ve bu husu
si sistemdeki maynlerden bizi kurtar 
mıya muvaffak olacaktır. 

Batan lransız balıkçı gemisi 
Bayonne, 25 a.a. - Bugün buraya 

gelen haberlere göre bir fransız ba -
lıkçı gemisi La Rochelle açıklarında 
bir alman denizaltısı tarafından bir
kaç gün evel batırılmıştır. Mürette • 
batı bir İspanyol gemisi tarafından 
kurtarılarak şimali İspanya sahiline 
çıkarılmıştır. Oradan Fransaya gön -
derilecektir. 

Bir Hollanda vapuru daha battı 
Amsterdam, 25 a.a. - Yeni Hollan· 

da petrol gemilerinden biri olan, "S!i
drecht" batmıştır. "Simon Bolivar" 
vapuru feliiketini takip eden bu ha -
her Hollanı.l;t mahfillerinde büyük 
bir heyecan husule getirmilitir. Mat
buat bu haberi büyük başlıklarla neı
retmckte, fakat şimdilik tefsirlerde 
bulunmamaktadır. 

Bir alman denİ7:altısı tarafından ha 
nrınrn ;:uıearcc11c fınnfndelı:f Hollan-

da vapurundan kurtulanlardan 5 ki~i 
İngilterenin doğu - ~imal sahiline çı· 
karılmıştır. 

Denizaltının kumandanı, vapuru, 
bitaraf limana gitmekte olmasına rağ 
men batırmak mecburiyetinde oldu -

ğunu bildirmi§, aynı zamanda gemi· 
de yer olmadığı beyaniyle müretteba· 
tı başka bir vapura nakilden de imti
na eylemiştir. 

Sigorta primleri yükseliyor 
Amsterdam, 25 a .a. - Telegraf ga

zetesinin Londra'dan öğrendiğine gö
re, miknatisli maynler teşkil etti ği 

büyük tehlike karşısında sigorta 
primleri yeniden artmış ve yüzde 80 e 
çıkarılmı§tır. 

Alman maynine çarpan alman 
gemiıi 

Kopenhag, 25 a.a. - Öğle üzeri bir 
alman sahil muhafaza gemisi Kjelds
nar kenarı açıklarında bizzat alman• 
!arın döktüğü torpil tarlasına düşe • 
rek üç dakikada batmıştır. Mürette• 
battan birkaçı kurtarılmıştır. Diğer 
!erinin ne olduğu belli değildir. 

Bir alman vapuru daha bath 
Londra, 25 a.a. - Geçenlerde Lole

ito limanından çıkan alman Vörmann 
vapuru cenubi Atlantikte ingiliz ge
mileri tarafından yakalanacağı sırada 
kendi mürettebatı tarafından batırıl· 
mıştır. Vapurda bulunan 127 kişilik 
mürettebat ile 35 yolcu kutrarılmıı • 
tır. Bunların 18 i kadındır. 

Japonya tazminat i11tiyecek 
Tokyo, 25 a.a. - Bildirildiğine gCS. 

re, İngiltere sahillerinde batan japon 
Trekini Maru vapurunun bu batışın
dan mesut olan memleket tebeyyün 
eder etmez Japonya mesul memleket• 
ten tazminat istiyecektir. Eger mesu
liyet kabul etmezse Japonya mezkQr 
memlekete ait vapurları müsadere et• 
mek hakkını muhafaza edecektir. 

IIükümet, bütün muhariplere bita• 
rafların ticaret haklarına riayet mec· 
buriyetinde olduklarını ihtar edecek 
bir projeyi de tetkik eylemektedir. 

Amerika'nın tqebbiiJerl 
Va§lngton, 25 a.a. - Hilkll.met A

merikaya giderken atman donanması 
tarafından tutulan bitaraf vapurların 
serbest bırakılması için teıebbOsto 
bulunmu§tur. 

Alınan malQmata g~re, Amerika bu 
suretle gelecek olan malların muha. 
riplere sevkedilmiyeceği hakkında be 
yanatta bulunduğu cihetle alman hü· 
kUmeti bu vapurlardan bazılarını ser· 
best bırakmııtır. 

Balkanlar ve I Elzer'in üzerinde 
iktısadi harp 

(Başı 1 inci sayfada) 

Müttefikler, zengin pazarlarının 
iınk&nlanndan bu memleketleri iı
tifade ettirmek ve bu suretle iktısa· 
di yan - tabiiyetlerin siyasi yarı • 
hakimiyetlere fırsat vermesinin ö
nüne geçmek huausundaki niyetleri
ni saklamıyorlar. Bu mücadele, 
harp devam ettiği kadar, Almanya. 
yı darda bırakmak, harpten sonra 
ise, fark • cenup Avrupası memle -
ketlerinin beynelmilel münasebetle
rini daha genit bir serbestlik içinde 
tanzim etmelerini mümkün kılmak 
makaadmı güdüyor. 

Falih Rıfkı AT AY 

Alman denizaltı 

filosu zayif hyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

malle sair harp gemileri gibi okyanos
larda korsanlık edecek kabiliyette bü
yük denilaltıları inşa etmiye bütün 
kuvetiyle çalışacaktır. ' 

Bu gemiler yalnız takiplerden kur
tulmak için dalacaklardır. Bu gibi 
korsanlarla mücadele edebilmek için 
İngiltere ile Fransa'nın seri bir çok 
harp gemileri, denizaltıları ve tayya -
releri vardır. 

Büyük harpte Almanya çok miktar
da denizaltı inşa edebileceğini isbat 
etmiştir. Şimdi de bu şekilde hareket 
edeceğine şüphe yoktur. 

muzir evrak bulunmuı 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

tahdem bulunan Helmut Kremin ca • 
sustuk cürmünden dolayı halk mahke. 
mesi tarafından 2 eylülde idama mah
kOm edilmişlerdir. Verilen hükümden 
anlaşıldığına göre 1936 da yahudi 
Helmut Hirsch'in idamını mucip olan 
ilk suikast hadisesinin suya düşmesi 
üzerine Prag'da iki mahkum Otto St· 
rasser'in emri altına girmişlerdir. 

Alman istihbarat bürosu Strasser• 
in 1937 senesinde infilak edici madde-
lerle başka bir suikast hazırlamış ol
duğunu ve Döpking ile Kremin'in bu 
cürme iştirak ettiklerini ilave eyle • 
mektedir. 

Banı tekliflerinin esası ne idi? 

Roterdam, 25 a.a. - (Röyter) Bir 
gazete muhabirine göre, Stevens ile 
Best'in almanla rtarafından kaldın • 
larak alman toprağına sevkolunduk ~ 
lan zaman tetkik etmekte oldukları 
barış teklifleri şimdiki alman rejimi • 
nin idamesi ve Hitler'in de Führer o
larak muhafazası esasına dayanmakta 
idi. 

Bu iki zabitin almanlaria olan mü
nasebetlerinin Almanya'da bir ihtilal 
çıkarılmasına mı\tuf bulunduğu iddi -
ası bu suretle de suya düşmektedi;-. 

Borçkada . hükumet 

.konağının temc~i atıldı 

Times ga.,.etesin in R oma muhabiri 
ise Mareşal Balbo'nun Lilıya'daki mü 
sell fih İ talyan kuvetlerinin şeflerini 

M m:olini'ye takdim etmesi keyfiye · 
tinin İtalya'nın ha?.ırlandığına bir de
lil teşkil ettiğini ya zmaktadır. Bu hal 
İtalya'nın her ihtimale karşı hazır ol
duğunu da teyit eylemektedir .ltalr.a 

Ankaramız yeni ve modern bir otel 
kazanm~ştır. Cihan oteli sahipleri Re· 
şit ve Reşat kardeşler Sanayi cadde
sinde doğrudan doğruya otel olmak 
üzere yeni bir bina yaptırmışlar ve 
idaresini Ankara Palas'ın eski resep
siyon şe fi Bay Berger'e vermiılcrdir. 

Otel bugün saat on yedide verilecek 
olan bir çay ziyafeti ile açılacaktır. 

Otel bu milnasebetle yarın ak§am bü
yük bir dlvet yapmıttır. 

• I 

Atina, 25 a.a. - BilyUk Britanya 
elçisi başvekil Metaksas'ı ziyaret ede
rek İngiltere tarafından yunan vapur
larının satın alınması meselesi hak • 
kında tekliflerde bulunmuştur. 

Haber alındığına göre, Yunanistan 
ticaret filosunun takriben yarısını İn
giltere'nin emrine verecektir. Bu mu
amelenin Yunanistan'a bet milyon 
drahmi temin edecefi sör.lenmek~edir. 

ESHAM VE TAHVlLAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.70 19.70 

Not - Hizalarında rakam bu. 
lunmıyan dövizler için fiyat tes
et1 «lilmemİ$tı'r. 

İyi haber alan mahfillerde netice 

olarak, İngiltere Fransa'nın vakit kay· 

betmeden okyanoslarda bile alman de

nizaltı harp silfthlariyle mücadt:l" e -
decek kabiliyette gemi inşa edecekte . 

rinden filP.he edilmemektedir. 

Artvin, 25 a.a. - D ün Borçka'da 
kasabanın giizel ve hakim bir yer in
de yapılmakta olan yeni hükümet ko
nağının temel atma meras;mi yapılmış 
ve bu vesile ile cümhuriyet hükürre
tinin yurdun imarı yolunda fasıla ... ız 
devam ettirdi ğ i mesai şü kran la ve min 
netle anılmıştır. Yeni hükümet kona· 
ğının inşaatı bir s .. n~de ikmal edıl'!
cek ve yirmi altı bin liraya mal olıı
caktır. 
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Heyecanlı bir maçtan sonra 

Gençlerbirliği Muhafız 
Qücünü 4-1 mağlUp etti 
l\laç güzel bir tarzda cereyan • 

ettı 

Gen~lerbirliii oyuncuları galip geldikten •onra bir arada 

Dün bulutlu bir h ada 19 mayıı ıtadyomunda Ankara futbol 
meraklı lan için çok mühim olan Gençlerbirliği • Muhaf ızaücü ma
çı yapıldı. Stadyom bu gibi maçlarda görmeie alıtbiımız bir ka· 
1!-balıkla dolu idi. Maç, atfedilen ehemiyetle mütenaaip bir güzel· 
Jikle cereyan etti ve oyunu 4-1 Gençlerbirliii kazandı. 

'llakem ve takımlaJ': düncü ııolü çıkardı. Blraı IOnra hakemin 

Hakem Ziya Ozan yanında arkadıılan 
Jluaffer Ertui ve Kemal Kuray ile tam 
samanında sahaya çıktı. Onu iki takım ta• 
ldp etti. Mutat meraeimden eonra taraf. 
Jar 7erlorim aldıkları saman takımların 
ID suretle kuruldutunıı gordük : 

OENÇLRRBİRLtôt 

Rahim 
Nuri Alım~ 

Halit Hasa11 Mii1>. 
l•llm .Alı All Pulat Must•la Hüseyin 

KUHAFIZGUCU 

7.ıJJJ 
lllrülm 

rruıaa $abla 

FetlıJ 
Hqlm 

A•.c Necabl 
.Rıza CeUJ Turaat 

01dft ilk dakikalarda ~ok mütereddit 07-
lll)'an tarafların agır hareketleriyle bir 
bel'aberlik manzarası gôsterdı. Fakat da -
ld.lı:alar UerledUcçe ınuhafııı:hların ıtır bas· 
mıya batladılrları aoruklli. Bu 1&1t1&nliüı: 
ııttikı;e tabii.keli bir vuiyet aldı. Gençler
bırtlil bekleri •e haf hattı ııayretli ve can
lı bir oyunla raldplarlnl önlemiye calııı • 
7orlardı. 

Onuncu dakikaya kadar ıür9D bu haki
miyet Mubahzgiıcune gol kazandırmadı. 
BUDdau ton hucum sırası g9Dçlera aeç • 
mııti. Bu hücumlar ekserıyetle soldan in
kıpf ediyor ve merkez oyuncuların ıut -
lerıyle avutla natlcelcnlyordu. 

14 tlncU daldJrada Gençlerin eolaçılı Hü
seyin.in aıkı bir şutu kale direginin ustiınu 
yalayarak avuta ııitti. Futbol oyunundan 
anlı;ruılar ortada bir ıol dolaıtııını, ne
recle iH bu ıollin olacatmı his11di1orlar
dı. 

Bu ıol 16 ıncı dakikada çıkıt. Gençlerin 
aol açılı HU.eyinin blr pndellni yakalı -
J'Ul ona muhacim Ali, \opu haınunın ila -
tunden aıırarak kaleye attı. 

Bu aayı oyunun heyecan ve zevkini art
tırdı. Takımlar da daha gtlıel oynamıya 
baıladılar. İki tarafın bilhaua mudafaa 
hatlarının bu ıayretleri muhacimlere ıol 
fırsatı vermedi ve devre 1-0 Gençlerin ıa
llblyetl ile bitti. 

ikinci devre: 
İkinci devreye iki taraf da daha ıüratli 

•e enerjık baıladılar. Çunkıi Gençlerbırli
tl henüz ıalıblyeti ıaranti etmemlıti. Mu
lıahzı\icli de berıberlık ve batta ıalibiyet 
ıımidi taııyordu. 

Bqlnci dakı ada Gençlerin lehine kay • 
dtdılcn bir ııol, nzıJ'eti apğı yukarı ta-
7ın ettı; Santfor Alı, aoldan aldıiı bir 
pasla ıilnlin ve belki de mevsimin en rtı
ıel bir ı:olunu çıkardı. 

Bu ııol Muhafızgucunıin canlanmasına 
hiıı:tnet etti. Gençlcrbırliıı bıli.lı:ls yavaı -
!adı. Bu fırsattan istıfade eden Muhafız -
ılicu sol açılı Turgut sık sık Oençlerbirli
aı kalesine kadar sokulmıya baıladı. Ni -
hayet bu baskılaın tesiri fili surette iten • 
el ılni ıı8ster.dl ve Turgat'un bir t1ndelini 
r.ai açık ııuıel bir baı vuruıiylc atlara tak· 
tı. 

U ~üncii gol: 

düduırii maçın blttitini llin etti. 

Na..ı oynatlılar? · 
Gençlerbirliil dün teınlı ve &ilıı:et bir 

oyunla ırallblJ'eti hak etmiıtl. Hiç J'enıl -
meden bırinci devreyi kazahdıktan dola11 
takımı tqkil eden sporcuları hararetle teb
rik aderiı. 

Galibiyeti kaıı:anmıı bir takımm ıu •eya 
bu oyuncuıunu diierlerine na:ıaran dıha 
iyi oynadı diye tefrik etmeyi fazla eoru • 
yoruz. Ancak diln dort gol çıkaran santr • 
for Ali Pulat ile lik maçlarının bırlnci dev
reeinde yalnız uç ıol yemek ıuretlyle &il
zel bir rekor tesiı eden Kaleci Rahimi ay
nca tebrik etmek lhımdır. Dalnıı canla 
baıla oJ'Qı)'an ve dun teca•ilae qradı•ı 
balda aporcu eoiuk kanhbiı ile rakibiAa 
mokabele4e bQluamıyan ao[ a~ı'k H6ae -
yının barelı:etıru de memmanl:rnle 'kaJ'deda-
rlz. · 

Muhafızrücü taJcımı dün her ıeyden e -
vel fena ıeıkil edilmiıti. Sai açıkta Sali
hattının bulunmaJ'ıtı her an kendisini ıröa
terdı. For hattının bilttln tecrübeleri -
ne raımen ıahıi oyunda israr etmeleri ıol 
ı;ıkarmalarına mini oldu. Kaleci de dun 
en fena maçlarmdan birini oynadı. Dün ıim 
diye kadar ba ta.kımm hiç bir 01UJtcuıunda 
goJrmedı&ımia aweaıif hareketin milaebbi • 
bini hakem sahadan c;ıurmak suretiyle 
ce11landırdı. Fakat Turan, bu hareketi ile 
asıl takımına zarar verdi: Çıinkü takım on 
kıısi ile oynamıJa mecbur kaldı. Dilnkıi 
maılubiyette atdaıı b11 yumruean çok te
s'ri oldu. Talı:ımı.G snorali bozuldu. Asıl 
ehemıyetle kaydolunacak diğer bir nokta 
da asabıyet havasının tribünlere kıd1r si • 
rayetidir. Bereket •ersin inzibat ku•etle -
rimiı netlc .. l çok fed olabilecek bir hl -
dısenln önüne zamanında le(miılerdir. 
Hakem maçı tam bir hüsnüniyet Ye bita -
raflıkla ve çok ıtlzal idare etti. 

Kulüplerin puYan yaziyetlerl 
Mas. Ga. Be. Ma. At. Ye, Pu. 

Genclerblrlltl ? 8 1 O 31 3 20 
Muhafııı,UcU 1 1 1 1 20 11 14 
Dcmirapor 6 a 2 2 U 14 ıa 
As. Fa. Gücii 6 2 a 2 11 16 12 
Blrllkspor 8 2 2 2 9 12 12 
Harbiye 1 1 O a 14 14 9 
Maekespor 5 1 l 1 1 16 8 
Gilneı 5 O O 5 5 25 5 

Not - Cenrelimlı uhadakl fili betlcele
re ıöre ve Oalauearay'ın Uke dabil b9 • 
lunmadıiına ıiire .buırlanauıtır, 

Bugünkü maçlar 
BııgUıı lik ~larma Muhahı&lcil saha

sında devanı edilecektir. Dürııkii mac;tan 
ıonra, buııün 7apdacak olan miisabakalar 
ikinci derecede bir ehemiyet ta,ımakta • 
dır. Bolııe futbol ajanhiırun bugünkü maç
lara alt tcbliıi ıudar : 

Bol111 'ut.bol AJaıılılıod.. ı 
1 - Buıiın (26-11-939 pazar) lik maç -

larına Muhafızırücii sahaeında devam edi
lecektir, Maclann proırıımı aaalın 7a -
zılmııtır r 

As. Fa. Gücü - Gençlerbirliii B takım -
Artık oyun iki devrenin en ırüıel kıı - ları aaat: 10.15 Hakem: Bedri Erdener. 

mına ula;ımıı b~luı uyordu. G .. nçlerbıılıgi Yan hakemleri: 6uayip Kıraç, Ali Kapdan. 
müdafaası t:ıpu uzaklaştırmıya çalışıı;or, Muhafızilucü - Harp okulu İdman Yur
P.ahım guzel kurları 1 r yapıyordu. Maç dı& B takımları ıaat ı U.30 Hakeın Ali Kap 
C nçlerb rlı .. i yarı sahası ic;ınde cereyan dan. Yan hakemleri: Suaylp Kıraçı Kemal 
e yor u. Bu esnada top mudafaadan uzun Kurıy, 
b " vuruı a orta çizgı ih:crinde bulunan A- Oun01 • Harp Okulu tdman Yarda A ta
l e k d r ı; .. ldi. Alı surat'e MuhafızıUcu kımlan ıaat: 12.45 Hakem: lhlan Türe • 
s sına ad r aktı, bekleıi geçti ve sıkı men,. Yan hıkemleri: Muzaffer Ertui, Ke
b flitle takımının iiçuncu goliinü yapu., mal Kutı1• 

. Jçuncu gol. Muh fı~guc.u .takım!nı te~kı! 1 Aı. Fa. Gllcli • Maakelpor A takımları. 
e n gcnı;lerın ekserıyet nın s•nırlcr nı Saat: 14.30 Hıkem: Necdet Öıı:ıüç, Yan 
b mu11tu. Bu suretle hırçın oynamıya b s-

1 
hakemleri: Bedri Erdener, Ziya Ozan. 

la dar. O dak kaya k dar devam eden kı- Bu maçlar MubahısUcil ea.haımıda ,. • 
sa pasıı, t tn oyunla ını b ı Ü<:tılar. Hun - pılaçaktır, 
d Gençler ıst f de ettıler ve oyunun ce-
re) anını tamamiyle kendi lehlerine çevir - 2 - B. Takımları maçlan, ıeçen hafta 
d er. oldu;ıu ıribi, bu hafta da yarımpr uatlik 

Iııhafızıırücli takı!!"m<la ufak bir deği - iki dıvn iberina yapılu:aktır, 
ci 1 k yapmıi ve Turanı sag hafa, lb ah mi 
• lc;e ııeçirmı,ti. Genclerb rligı fotV•rdi 

ten ıli a :ınlar yapı) ordu. Yun•lstın' dı terhis 
D3rdüncü gol: 

edl!ecek kllalır 

Dünkü maçı heyecanla takip eden aeyircileı 

ı-
Anafartalar koşusu ve 

sonbahar büyük hendikapı 
Bugün ipodromda yapılacak 

Yarışlarda kazanmaları ihtimali 
olan atların isimlerini yazıyoruz 

Bugün at yarışlarının dokuzuncusu şehir ipodromunda saat 14 de yapıla· 
caktır. Programda bilhassa büyük ikramiyeli üç kJ•ıik koıunun bulunması 
bugünkü yarıtları bir kat daha güzelleştirmektedir. Herhalde çok heyecan
lı ve zevkli ko§ular göreceğimiz muhakkaktır. 

Birinci Jı.,u: j Betinci kogu: 
Bu koıuya ıelinceye kadar kazançları (Sonbahar buyuk hendikapı) Uı; ve da-

yekünu 500 lirayı gec;miyen halis kan arap ha yukarı y:>.ıtakı yerlı bahs kail ı.u.uız at 
a.t ve kıırakl.ara mahsustur. İkramiyesi 200 ve luı;raıdarll mahıust\lr, lkramlynı 200il 
hr~ meeafesı 2200 metredir. Koııuya sekız lıra nıeı.atuı ı~uo metrodır. öu atQıunwı 
halıı kan arap kaydodilmııtir kaydı 10 l\'.ıayıı; 1939 da yapıtnui ve on ye-

Buraa• (H. Alpaslan) 6il kilo dı nallı kan ı.:aydedılnııııtı. liuuıaraan ycdı 
Ele 11, (M. Dincel) 61 Julo tane muhtcltf ıet>ııpler yuzıindoıı muayyen 
Dum•n ( A. Hayranlı) 61 Julo vakıtte forte veıereat lı:u.,udan çekucıı&.e-
Sevım l. (F. Karabay) 59..S l:ilo rı ıçın bua,"Wl yanı on nalı& kan arasmaa 
Yaman (Jbsan Atlı) sı lıilo cereyan aaecektır. !hı koıuda kotacu ha-
M erzuk ( A. Seyıt) 58 kilo lıı kanların ııımlerııu taııyacakları ktlo • 
Kdlı'l: (S. Demet) 56 k.iJo ları 11raı;ıyle apgıya yazıyoruz 
Ceylan (C, Maqan) 56 kilo Tomıu (0. Ç11pan) 65 l:tlo 
Yukarıda isimleri yazılı hayvanlara na- Uzdem~r ( A. Atman) 65 kılo 

zaran ilk akla gelen 62 kilo taGımasına Karanfıl ( A. Atman) 6J l:llo 
rağmen Bıırnazdır. Çok kuvetli bir hayvan 1'aıpınar (K, 1'ezn) SB 11.ilo 
olduıu wylentnekle beraber geçen baha Yaı..ıgan <J, L. Kaıaosm;uı) 54 lilo 
bir muvaHakiyet ıuı;terememesıni yol yor· Kaya ( F. A tir) SJ kilo 
ııunlu~una atfedenler çoktur. Mamafih ~ıpu ( T. Ç11paa) 52 tılo 
ıene pl&ae ol1eaklar araıında balaamaaı JJatra, (~ TeıuJ) Sl Jı.ilo 
kuvetla tabının edılabilir. Bl&Dd&ıı eonra Boylaa (~. ~:son) 48 kilo 
11eçen baftakl 'kısrak~ Sllup (F. Uzan) ıf6 kilo 
Ylm J, lk Bfe 11 'nla .. ıllı '11• liiflll:::W 0 

' "}a1r 1 1 ıaran tanıını fula buhı7onu. ı--ı-.-- kopısmum idi 1:. 
ILı'ncı' LO"u.· ray dır, Cüo.ku o kosuda müsavi kilo ile ite tc .ı J:o w;unwı raıı:ı ıerını çoıı:: ıru.zeı ıı::opıa& 

(Anafartalar koıusu) tlti yaşındaki 7erli 
halıı kan lnglllı el"kelı: ve dııl taylara 
mahıuetm. lkramiyaa 2000 Ura m ... f•ı 
lıtl>O matredır. .aiı& ıı:uou1a yedi Ao&ua ~ 
kaydedilmı!;tir. 

Obime pour euz ( H. Sair) 61 
Cionca C A. Atımıu) n.s 
Mart bıı (F. Atlı; sg 
Sibel (Fa, Atlı) SJ.S 
Sııetvar (F. Atlı) SJ 
Mıs (N. Atlı) 51.S 
lJestıyar (Ji. Saıt) 51.S 
Bu kotuda tayların lilı:leti ılmdlye ka

dar kazandıkları ıkramiJ'•lerc nazaran tev
zi edıldigı cihetle muhteliftır. Bunların i
çinde Sııetvardan maada dıterlerı oıuhte
lıf zamanlarda bıdmlerıni ıeçıniı u çok 
muvaffalı:iyet ıoslermiı taylardır. 

lçlerınde en lyııı biç fUpnosıı !Jay Saitin 
Obıme pour eux ıamındeki tayıdır. Bu 
ıun de en fazla kilo taıımasına raimen 
aıııerlerıne nazaran ıansı taz1adır. Son ıa
manlarmdakı ıumaıılannda cüıel derece -
ler yaptıgı soylenılen ıene Hay :Sait Ha
limin .uenıyar ıaınındokı tayı da ahır ar
kadatı kadar pnelıdır. Çünkü kot\&<!& an 
hafıi kiloyu taıımaktıWır. Iı4ıa ile Tonca
nın pnsıarı bıı ııu ıayuan &oııra ıc!ınek -
tedlr. 

U çüncü koıu: 
(Yetiıtirmo koi~ıu) Dört ve daha 711 -

karı yaıııakı ııalı& >an arıı.p atlua mahsus
tur, .uuamıyeıl ıuoo lira meuıe9i 3000 
uıcue111r. .uu llotı.)'a kayıtlı oa bir aun 
ııımlerıni 11ras.yJc apgıya yazıy~ı.uz : 

Uçar (H. Atlı) 
Cey/aa ( R. lJaJl:an) 
Meıuı (ii, AlpHlıa; 
Gumuı (H. l!..rmaa) 
Okt•Y (F. Nrol) 
Onlü (A. Geliı ) 
~abi11 ( K. Auabışı) 
ı,.:elenk ( I'. Simsaı oglu) 
r ubtl ( .S. J. nok) 
Karakuş (H. Mutlu) 
Çetin ( J{. Ant.urnan) 
Bu koıa ıiınün en be1ecanb ve öç lı:o -

ıuıudur. Burada koıanların elcserlsı Tlir
kiyemizin en baş atlarıdır. Bunların 1ra-
11nda favori seçııulı her balde kola)' deill· 
dir. Mamafi eskı koşuları ve hafta ıçindelti 
idmanlarına na11ran O~yın digerledoe 
nazaran pnsı biraz fazladır. En kuvetli 
rakıbi olarak Uçu ile Yükseli tabmın e -
debıliriz. Mesut ıle Çelenk bu saydıkları
mızdan tonra &elen ihtimallerdir, _ 

Dörtliincü lıoıu: 
Uç ve dört yııındakl yerli nrnn kan 

l.ncilıı at ve kısraklara mahıuitar. lkra -
mıyeai 275 lira mesafesi 1800 metredir. 
Bu koıuda altı yarım kan kayıUıdır, 

Alceylan ( ı·. Atlıoglu) 
Basl:ın (C. Apa711:) 
Nirv•n• ( F. L. Karaosman) 
Poyraz (S. Halim) 
Berceste (S. Halim) 
Yılmaz ( R, KsbyaoğluJ 
Bu iılmlcrc bakır bakmaz ilk ıkla ııelen 

evelki haftalar~• fazla kilo tqımasuıa 
ragmen çok ıuzel koıular yapın hiç ı .. pbe
ıiz B11kındır, 

Buııin rakipleri ile aralannda yalnız :vaı 
farkı olarak beı kilo fazla taııyacaktır. 
ki bu da dıiıün.duKÜmÜze nazaran hiç bir 

ftrlltUltu. Baı .-ı arkadatlarıııa nazaran 
61 kilo ıllıi ,ok ınüaait bır ei.lı:let taıunak· 
tadır ve vaaıyeti de ~ iyıdir. Batra7a 
en kuvetli rakip olarak Sifkap ile Taıpı -
narı ıösterebıllriı. Avut eayder olarak 
Ozdemıre plue oynama& muıterek bahıe
to batak oyun ıevenlcre uvıı7c edilebilir. 

Altıncı Jıoıu : 
Ünifarmolı subaylara mahıua ı;alı ko -

ıusu: Bet ve daha yukarı yqta ve her ıt· 
ka menıup yarım kan at, kıarak idiı va or
du hizmet hayvanlarına mahsustur. İkra -
miyesı 285 lira mesafesi 300-0 metredir. 
Bu kofı&y& altı bav•u ka:ydadilmitlir. Ko
ıacak hsyvanlar ı"':e ıubaylarmuzm iılan -
lerıni sırasiyle aşaiıya yazıyoruz 

J'ıli:r (F, Kocad11e7) 
Belkis (Cenap Ôztelcln) 
JI ebe• ( E•rem Sümeıso7) 
Jpelr. (Muzaffer Botur) 
1' llız 1. (Suat Savaş) 
Karat.iz (Dündar Ciünda7) 
Bu kotu :rukarıda da yudılmaı• ılbi 

çah mamalı koıu.dur. Bunda siirpri:r olma
sı ihtimali düz koıularda oldatundan çok 
fa:rlıdır. binci ıneaeıe bu baYftJ1}ardan 
biç birlnüı 1imdi7e kadar kottuiunı& ve 
yekdiıerleriylo olcµı kuvet derac:elariııi 
bilen yalnız subaylarnnızdır. ,unlardan lSl 
renıdiilınJae nazaran F • .Kocactlneyiıa J'llis 
ismindeki bayvalll dliarlerine nazaran 
ıanslıdır. Duna rakip olabilecekler Filiz 
I. ile Bebektir. 

Bugün çifte bahie iki taaedir. Birincisi 
birinci Ta lıçilncii kotalar ataeuada diieri 
de bcoinci ve altıncı kof\llar arasındadır. 

Almanlar Leh esirlerini 
askere ahyorlar 

Londra. 25 LL - latihbarat nen -
retl Almanya'nın polonyalı harp esir
lerinden büyük bir kıımını alman or
dusuna almak ıuretlyle Potonya'da 
hukuku düvel kaidelerini bir kere da
ha ihli1 etmiı olduğunu bildirmekte -
dlr. Almanya tarafından lrma edflmlı 
otan 1907 tarihli La Haye mukavele -
namesi muharipleri, esirleri kendi 
memleketleri aleyhindeki hareklta it
tirak etmiye ic;bar etmekten mcneyle • 
mektedir. 

DENiZ LEVAZIM 

Sabun ahnacak 
M. M. V. Deniz LeYazım Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1. - Tahmin edilen bedeli "27.120" llrı 

olaıı "80.000" kilo sabunu 28 2, tetrln g3g 
tarihine raetlıyan aalı ıünil aaat U de 
kapalı zarfla ekeiltmKi yapılacaktır. 

2. - İlk teminatı '"2034" lira olup .. rt
nam11i ber cUn komlı1ondan "'136" kunq 
bedel mukabilinde alınabilir. 

Dak'kalar ılcrl yor ve Gcnc::lerblrllil ta
kı ı ıal b'yet n ve Jigi ncıfıı ı\imadı ıle 
c.>.c ıı;uze oy uyo •. Muhafızgucil t mı 
k üı ı bu oyu ıa u:ydurmıya rr.ecbur kal 
cır tı. 

Atina, 25 a.a. - imza edilen bir k.ı- vakit ıansını azaltamaz, 

ibi 
Bu koeuda Baekının en kuvetli rakJbi 

3. - İıtekliJerin 2490 eayıh kanunun 
tarlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapa
lı teklif mektuplarım en ıeç belli ıtiıı n 
natten bir 11at aveline kadar Kuımpa
ıa'da bulunan komiıyon baıkanlığına mak· 
buı makbıllııdt vermeleri. ("9246" 5777) 

Maçın ıonu ya'' · mı~•ı Gcnrlerbi:J'ii 
f rve dı ust 4 te bir kaç fırsat kacİrdık -
t n sonra, nihayet itil ilk Alının verdıii bir 
k.ıza paaiyle ve Ali Puladm a)'aii:rlı dör• 

• arname muc nce 15 birinciklnun - Poyraadar. Çıinlcü ahır arkadaşı olan Ber-
dın itibaren, geçen bulranda ılllh al- cestenin bar ba,ldo Jı:aıdisiııe çok 7ardımı 
tına alınan talim ıörmemtı teki• 11nıf j olac~ktır. 

k bi eli
•- ı-ı- Bıace kotu Easkuı ile Poyru araıındı 

aı er ter ı ı .. "•'""· ,pulaaılacaktır. llHO 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. --
Türkiye Cümhuriyeti § -

-------
ZİRAAT BANKASI ~ ------- = --------

Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk lirası 
------- ------- Şube ve ajanı adedi: 265 -- ---Zirai ve ticari her nevi ban.lca muameleleri ----_.. -----------------------------------------------· ------

------------------------= --= ------------------------------------
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye veriyor 

------------------ ----------
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanıs Tuarruf hesaplarında 

en h 50 liraaı bulunanlara ıenede 4 defa çıkllec;ek kur'a ile aşağı· 
daki plana ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

·--· -------- ---·-5 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ---= 4 • 500 .. 2.000 • ~ = 4 • 250 • 1.000 • :::: = 40 • 100 • 4.000 • s 
:: ıoo .. 50 • 5.ooo .. a = 120 • 40 .. 4.800 • :::: - ~ ~ = luu • 20 • l.JOO ,. -= ~ 5 Kur'ı1ır aenede 4 defa, l EyJfll, 1 Blrfndldnun, 1 Mart Ye 5 = 1 Hbiran tarihlerinde çekilecektir. =: = -§ DJKKAT: Heaaplanndald paralar bir sene içinrle 50 li- SS = radan aıaiı dütmiyenlere ikramiye çıktıtı takdir .... .3 ro 20 = = fazlaıiyle verilecektir. 3 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttı~ 

ÇerkeJ Belediyesinden : 
21-9-930 tarl1ılnde mrlr bet gGn 

muuucLu; A""r•·u·• ""-·· ... ou.u ·-
meye konulan "6100" lira makin• tan

tral teehfıatı "'2200" lira untral elek
trik tesisatı "6326" lira "10" kuruı ıe
beke "696" lira dernlr kafeatl ana tn-
zi direği teçhlntı "l500" lira latanbul 
dan Çerkeıe kadar malıeme nakliyesi 
ki ceman "15922" lira "10" kuruı be
deli ketifli yukarda yasılı dört kalem 
malzemeye ilin edildiii halde talip 
çıkmadığı anlaıılmıı olmakla artırma 
ekıiltme kanununun ''40" ıncı mad
desine tevfikan bir ay mUddetle 16-
11-1939 tarihinden itibaren puarlık 
auretiyle verilmesine karar verilmiı 
olduğundan taliplerin Çerkcı beledi
ye encümenine mUracaatlan llln olu-
nur. (9661-6057) 16002 

Elektrik tesisatı 
Çine Belecliyeıinden ı 

Cine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik ıebekeıl in
paı kapalı sarf uıullyle yeniden mil
nıkasaya konulmuıtur. 

1 - lain rnuhammen bedelt 24974 
lira 35 kuruıtur. 

2 - İstekliler bu ite ait prtname 
ve proje ve sair evrakı iki yüz kuruı 
bedel mukabilinde Çine belediyesin
den alabilirler. Evelcc proje ve prt
nameyi almıı olanlara ikinci proje al
mak icap etmez. 

3 - Ekıittme 22 birinci klnun 939 
tarihine rastlayan cuma gUnU saat 
ıs te Çine belediye binaaında topla
nan encUmen muvacehesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye airmek için iıtek· 
lt!erin apğıda yazılı teminat ve vesa
iki aynı &Un saat 14 de kadar belediye 
eiılifine tcıtim etmiı olmaları la
zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 Ye 17 
inci maddelerine uygun muvakkat 
teminat. 

B • Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Aıgart 20000 liralık elektrik lti yap
tığına dair nafıa veklletinin 938 yı
lına ait m6teahbltlik veıikaıı. 

5 - Teklif mektupları ihale &linU 
saat 14 do kadar makbuz mukabilin
de belediye reiıliiine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
iadeli teahhütlU olması ve nihayet bu 
saate kadar encümene ıelmiı olmalı
dır. 

6 - Yalnı• evetki ilanı havi prtna
menin 12 inci maddeıinde tesisatın 
1 mart 040 tarihinde bitirilmesi prtı 
yerine 1 Aluıtoa 940 tarilündı mu· 

tor tesisatın bftfrUmlf olmuı l8ı1I 
taıhih edilmiıtlr. 

1- Bu lt hakkındı fula iahat aJ. 
mak iıtlyenlerin Çine belediye rei .. 
lifine müracaat eylemeleri llln oı .. 
aur. J(i()Og 

MiLLi MODAF AA 

400 etüv ahnacak 
M. M. Veklletf Satm Aı.. Ko

mla70n11ndan ı 
Biberine tılbmlıı edU. fiyatı (llO) 11· 

ra olan 400 adet ufa.lı: tip etilv bpalı ar!· 
la eatm alınacaktır. Ebiltmeai: 5,12.93C) 
tala ıtlntl ... t 11 dedir. tlk teminatı: 6900 
lina olup prtııam"i 460 Inı.nıwıa koml17oıı
daa alınır. Talipleria ihale saatmdan be
hemehal bir 1a&t evetine bıdar zarflarını 
M. M. V. Sa. Al. Ko. ııa •ermeleri. 

(5182) 15145 

Sargdık bez ahnacak 
M. M. Veki.letl Satuı Alma Ko

mia:ronundan r 
Beher metresine tahmin adilen n,..tı 31 

kurut olan 9000 metre sargılık mermer 
bezi 29 ikinci tesrln 939 Ç&f$amba cUntl sa
at 11 de pazarlıkla satın alınacaimdan iı
teklilerln 513 liralık teminatlar! lle bir
likte pazarlık ıiln ve aaaımda Ankarada 
M. M. V. satın alma ICo. da bulunmaları. 

(5904) 158C55 

720 ıdet sedye almacak 
M. M. V eıldleti Satm Alma JC... 

miı.yonundan t 
Beher adedine tahrain edllen fiyatı dört 

lira olm 720 adet ıedye 12 • ı. kAmuı - 93D 
nlı ıünli saat 11 de açık eksiltme nre • 
tiyle eatın alınacaktır, 
İmal ettirilecek sedyelerin yalms beü 

vekiletçe .erilecek diğer bütün malııemaal 
müteahhit tarafından temin edilecektir. 
Ekeiltmeye ıireceklorin eksiltme ırün ve 
eaatında 216 liralık teminatlariyle birlikte 
Ankarada M.M.V. aatm alma komiıyonun
da bulunmaları. (5D33) 15879 

Karbon eczası al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ke>o 

misyonundan: 
1 - 500 kilo tetraklörür de karbon ec

za\ı açık eksiltme suretiyle satın alır.a -
caktır. Muhammen bedeli 1250 lira ol111t 
ilk teminat miktarı 94 liradır. Açık aks lt
mesi 28.l 1.939 salı günü saat 15 dedır. 
Şartname ve evsafı her glin komlıyonda 
ıörülür. İsteklilerin muıyye?t g!in ve sa· 
atte ilk.teminat ve kanuni bel e1eriyle M. 
M. V. satın alma kom'syonun.da bıılu a· 
ları. (5995) 15943 

130 Kilo jcloz alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

mieyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiy:ıtı 1300 l'· a 

olan 130 kilo Jeloz 30 - 2. Te&. - g:;9 
pertenıbe ııiinü saat 11 de p:ı:.:a lı a ı ı 
alınacağından isteklilerin 195 liralık tr: ·• 
natlariyle birlikte pazarlık gun ve s ıı 
M.M.V. sum alma kom:syonun<la b ıl " -
malan. (5932) 15 9 

Kif arı ( EspanyoJ ) dersle i 
En kolııy metodla verilir. M';rara

at: Çocuk Sarayı Cad. No. O r: ~h -
mut Tunay Mus'l..i Al .. ~leri 
il. 4406 



IGralık : -
Kirılrl: J:onforlu daireler - Y enltehlr

de Yük.el caddesinde Mimar Kemal mek
tebi kal"Şısında yeni yapılan apartmanın 
beşer odalı ve her türlü modem konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
tun ıaat 10 ili 18. Telefon: 2497 4109 

Kira/il: oda - Yeniıehlrde Emciler 
Caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniı ve ferah bir oda kiralık • 
tır, möble de verilebilir Telefon 24-06 

4268 

R'.lrılıl: - Bahc;ell evlerde altı odalı her 
tlirlü konforu mevcut müceddet 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 ye müra -
caat. 4293 

Kirılıl: da1n - Yenlıehlr Demirtepe 
'tırunç sokak No: 1 - 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.a. konfor. Her :ı:a
ınan ıörülür, Telefon: 1348. 4294 

Kiralık - Garaj ve imalathane olmıya 
elveriıli ıeniıı depo. Sanayi caddesi 26 nu
lnaraya müracaat. Tel: 1556 4297 

S odalı daire - Birinci kat. mup.mbalı 
bahçe içinde. Aylığı 52 lira Y. ıehlr Kl:ı:. 
Özalp caddesi. Onuvluk sokak 8 Behiç 
~Umer. 4315 

Acele kirılIJ: l:at - Atattfrk bulvan 
Bakanlıklar karım 19 No. lu AP. 1. ci kat 
5 oda 1 hol hava pzı efkttlk saire. 2. el 
kata müracaat. 4340 

Kiralık - Yenitehirde Meırutiyet cad • 
desi Özenli aokakta üç oda ve hol ve antre 
müsait fiyatla Tel: 3629. 4349 

.. • Kiralık - Bir oda aile nesdinde. Ye
nlıehir Sıhlye vektletl (kartı taraf) İlkiz 
aokak Uğur apartman 4 Uncil kat 10 No. 
müracaat. 4374 

Kiralık daire - Yenlıchlrde tren köp • 
rüail yanında Telgua liderken Almaç a
Nrtmanında Uç oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza fıraattır. 437!1 

l{iralIJc - Uç b!lyi!k oda, bol, banyo, 
r • • . f:ık, havaguı, elektrik, ıu mevcut bir 
< :ı ıre. Fiyatı ucuz. Dcmlrtepe, M.M.V. 
L d. Kurumlar S. Ongan AP. 4384 

K"·altJc dair• - Uç oda Banyo mutfak 
t•ı (.ı.hil SO liraya. Havagazı vardır. Yeni: 
···~·r Me!\rutiyet caddesi üzerinde Özenlı 
ı; '.,k No: 11 4~5 

l<.irallk - Yen1$ehlr Erdofan sokak !l 
No. da 4 odalı bir kat kiralıktır, İçindeki
lere ve ynhut 2763 telefona müracaat•4386 

KiralIJ: dairtJ - Cebeci Musiki Muallim 
mektebi karşısında polis karakolu yanında 
3 ada bir hol konforlu •• rinci, ikinci ve U
ç üncü katlar kiralıktır. 4387 

KiralıJc - Ön Cebeci Kurtuluş istasyo
nu karı111nda asfalta müvazi ikinci Taş -
kcnd sokağında 37 numaralı apartmanca 
iki daire ve bir dairede de iki oda. kiralık
tır. Uıt kattakilere müracaat. 4397 

Kiralık odalar - İtfaiye meydanı Hu • 
l:uk mektebi arkası Sosyal apartmanı N o: 
2 ye miiracaat. 4402 

Küçük ilôn şa~tları 
Dört aatırhk ldlçUk illnlardan ı 
Bir defa içıa 10 Kııruı 
IA:ı defa içıa 50 Kurııj 
O ç defa ıçıa 70 Kurııj 
Dôrt de/ı ıçia 80 lCurııj 

Devamlı kllçilk lllaJardan her de
fası için 10 kurut alınır. Meseli, 
10 defa neşredilecek bir ilin için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak üzere her uur, iı:elime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kii • 
çük ilan 120 harften ibaret olımı • 
hdır. 
Dört aatırdan fazla her aatır için 
beher ıefcrine aynca oo kuruı a
lınır. 
Küçülr llAnlarm 120 hırfl ıeçme
mesi llzımdır. Bu miktan ıeçen 
illnlar ayrıca pul tarifaine tlbl • 
dir. 

Satılık otomobil - 938 modeli mflceddet 
Llnkoln marka yedek pıırçalariyle. Yeni 
ıincma üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 

Sıtılıl: dükHnl11r - h Bankası ka~ı • 
11nda üç dükkan ucu:ı fiyat Tel: 2181 Ye
ni sinema üzerinde. No: 5 4324 

Acele satJIIA: ev - Y enlşehir Ertürk so
katında 4 odalı büyük bahçeli müstakil ev. 
Yeni sinema üzerinde 5 No. H. Dilman. 
Tel: 2181. 4351 

Satilık Fotinler - 1100 çift askerf fo • 
tin ucuz fiyatla aatıhktır. Tahtakale Pınar 
sokak 1 No. ya müracaat. Muharrem To • 
pu:ı. 7357 

Satılık otomobil - 34 modeli Ford mar
ka kapalı bir otomobil .. tıhktır. Anafar -
talar caddesi 8'2 No'lu maiazaya müracaat 
edilmesi Tel: 2206 43t55 

Acel• sat.ıld: e-r - Ycnlıehirde iki dai
reli mUlı:emmel manzaT'a ve hava ehven fi
yatla verilecek. Tel 3071. 43156 

OKULLAR 

771 baHaniye ahnacak 
Harp Okulu Komutanlıfı Sa. Al. 

Komiayonundan ı 

1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o
kurlar için 771 tane battaniye kapalı nrf 
ta eksiltmeye konmuştur Eksiltme 27 
lklnd tetrin 1939 pa:ıartesi günü saat 11 
de Ankara.da Harp okulu binasında müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1233t5 liradır. 
İllı: temiantı 926 liradır. Şartnamesini her 
gün Ankarada mezk(lr komisyonda ve İı
tanbutda İstanbul levazım lmirliği satın 
alma komisyonunda ve nümunesi ise An
karada komisyonumuzda görülebilir. 

g - Eksiltmeye cireceklerin şartname
sinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek
tup veya makbuzlarını havi teklif mektup 
Jarmı betti gün ve saatten bir saat eveti
ne kadar komisyonda bulundurmaları 

(6805) 15766 

771 manevra kemeri ahnacık 
Harp Okulu Komutanlığı Sıı. Al. 

Komisyonundan ı 

ı - Harp okulundan aubay çıkacak o
kurlar için 771 tane manavra kemeri a
çık eksiltmeye konmuetur. Eksiltme 27 
2. Tet. 11311 puarte1i günü aaat 15 de An
karada harp okulu binasında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - ?Luhammen bedeli 1927 lira etli ku
ruş ve ilk teminatı 145 liradır. Şartnamesi 
her gün Ankarada mezkur komiayonda ve 
htanbul'da İstanbul levazım Amirliği ıa
tın alma komisyonunda ıörülebilir. 

3 - Ekılltmeye ıireceklerin ıartname
sinde yazılı vesikalarla teminat mektup 
veya makbuzunu ihale günü komisyona 
vermeleri. (5806) 15767 

D. DEMIRYOLLARI 

. Asfalt yaphr1lacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis-

Satı'11c apartmanlar - Y enitehlrde n 
Anlcaranın her semtinde aatıhk apartman 7onundan ı 
ve istenilen ıekitde evler Tel: 3071 4367 

Sıtllılc araa - Cebecide en nazır yerde 
688 metre arsa c;ok ucuz verilecektir. Tel: 
3071 4368 

Satılık - Harminyon, Kontrabas ve Sü
zefon ıatılıktır. İstekliler Taşhan Halil 
Naci ticareıthaneııln.de B. Emine milracmt. 
Tel: 2619 4389 

Acele satılıl: arsı - Yenişehir Demir
tepe F. Çakmak S. 831 - 620 M/2 arsa 
UYi\lll fiyatla verilecek. Tel: 1538 4392 

S11tılık arsa - Jandanna okulu karşı•m
da. en hikim yerde asfaltta 539 • 565 M/2 
uyaun fiyatla verilecek Tel: 1538 4393 

Satılrlı •-r - Yenisehir vek!letler kar -
şrııında iki katlı manzaralı ev satılık. Tel: 
1538. 4394 

Sirkeci garı meydanlle pllnda gös
terilen yolların topeka ıistemi asfalt 
lanması işi 28819,20 lira muhammen 
bedelle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Bu işin muvakkat 
teminatı 21151,44 liradır. 

de yapılacak noksan inıut kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu9tur. 

2 - Bu işe ait evrak 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Hususi ve fennt şartname 
C - Keşifname 

D - Mukavele projeal 
3 - Bu ige ait muvakkat teminat 

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

yan perşembe gtinil saat 14 de Malat
ya cilmhuriyet müddei umumillğindc 
yapılacağından 2490 aayılı kanuna g~ 
re hazırlanacak teklif mektuplarının 
ihaleden bir saat eve! cümhuriyet 
müddeiumwniliğinde teıekkül eden 
komisyon reisliğine tevdii meşruttur. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
gecikmesinden dolayı bir mazeret ve 
mesuliyet kabul edilmez. 

5 - İsteklileri ihaleden lAakal 8 
gün evel villyet nafıa mUdUrlUğiln -
den bu it için ehliyet vesikaları alma
ları lhımdır. 

6 - Belediye, pul, il!n, mukavele 
vesaire masraflar istekliye aittir. 

(5848) 1 w.. 1 15814 

4 memur ahnacak 
Eskitehir Tayyare Fabrihası Di

rektörlüğnüden : 

Fabrikanın fiat ve istatistik kısmında 
çalıştırılmak üzere bir teknik muhasip, 
bir muhasip muavini ve iki katip alınacak
tır. 

Arınilın evsaf ve şartlar: 
a - Memurin kanununun dördilncü mad

desinde tasrih edilen şartlar. 
b - Teknik muhasip ve muhasip mua

vini için; yüksek ticaret ve iktiaat okulu 
mezunu olmak. 

c - Katip ic;in, orta ticaret okulu veya 
lise muunu bulunmak. 

Talipler arasında miisabaka imtihanı Eı
ltitehir tayyare fabrikası direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

bteklilerln, kendilerine imtihan günü ve 
be.rabcrlerinde getirmeleri lhım gelen ve
saik ayrıca bildirilmek üzere illin tarihin
den itibaren en gec; on beş gün zarfında 
açık bal tercilmelerini ve aarih adreslerini 
bi.r dilekçe ile Eıkiıehir tayyare [abrikaıı 
direktörlüğüne bildirmeleri. 
İmtihanda muvaffak olanlııra 

lu kanun hilkilmlerl d:ılreslnde 
rilecektlt', 

3656 No. 
Ucret ve-
15870 

Bir Elektrikci ustası 

aranıyor 

Kay.eri Tayyare Fabrikaaı Genel 
Direktörlüğünden : 

Sam.u çok iyi bilen bir elektrikçi usta11 
almacattrr. Sanat mektebi mezunu olanlar 
tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki 
derecesine cöre 150 liraya kadar aylık uc
ret vcriloeoktir, 

Bu elektrikci Ka19erl tayyare fabrika

J. İS BANKASI 
,:, 

1940 Küçük car1 hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aiuıtoı, 1 lktncitetrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarası;ı hesaplarında eo •• elli llruı hlw•al• 
kuraya dahil edileCflklerdit. 

. -~ 
................ 1940 İKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Lirahk - 2000. - Lira 
3 il 1000 il -3000. - n 

6 il 500 il == 3000. il 

,,;,; ""\Sat;.h.1]-ıkm.. • , .sı.-iiv'9 .».N-J'&"'ıofıot..~:-,.,. 
oda, bir hol 4404 ca pars;ü"~iı kUçük çapta arsalar Tel: 

1538. 4395 

Münakasa 11-12-939 pazarteai gUnti 
saat 15 de Sirkecide 9. lıletme bina -
smda A.E komisyonu tarafından yapı 
lacaktır. İsteklilerin ayni gün aaat 14 
e kadar kanunt vesaik teminat ve eh
liyet vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını kanun tarifatı daire
sinde komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 144 kuruı mukabilinde 
Şirke.c_i -~ezneainden vcrHm~ir 

aında tayyareler üzerinde muayyen bir .za. 
~ıaJ~ W!!!r•-S!imt~a~u~r~ett~e·y·-.,.-#~~~ 

eönderilecektir. Y7: 
Tall11 olanların nihayet 11.12.939 pa -

zarte&i ırünilne kadar istidası ve emniyet 
müdürlüğünce muaad.dak hüsnühal mazba
tası ve bonservisleriyle birlikte imtihan 
olmak iizero Ka)"leri taYT&re fabrikasına 
bizzat müracaat etmeleri ilan olunur. 

,, -Z:JO - 3000. -il ,, 
Kiralı!: - MılteptJ soa durdtan 150 m 

ileride asfalt cadde yanında fevkalade 
manzaralı balkon salon banyo ve konfor
lu üçer odalı iki daire. Tel: 5522 4408 

Kira'1k - Yeniıehir İsmet İnönü cad. 
nihayetinde au deposu yanında Nuri Bar
las Ap. mazbut hir zemin katı 4 oda 1 hol, 
banyo ve saire Tel: 3630 - %146 4409 

Kira'11: Apartman - Demlrtepede as -
faltta g oda, 1 hol, balkon. banyo, mutfak, 
açık hava, aiizel mannra, kapıcı, su dahil 
45 lira Tel: 277t5 ya müracaat. 4410 

Devren lcira'1k kaloriferli daire - Dai
l!lİ sıcak su, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey
rek Dikmen ca.ddeai Demirtepe köprüsü 
Hnında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 

Kira'11c - Yeni,chir, Kutlu arkası, Al -
Pay türk sokak No: 12, mutfak. banyo, hol 
ve kömlirlütü havi üç odalı bir daire. Mü • 
raca.at Tel: 3982, 2234 4416 

R:irılılc oda - Aile nıeulinde bir Bayan 
ic;:n, Yenişehir Tuna caddesi Elmadağ so
kak, No:8 4417 

Kiralı!: - Mobilye ve kaloriferli bir oda 
Ankara Ali Nazmi apat. No. 9-2 Koope
ratif arkası. 4421 

Devren kiralık - 4 oda, mutfak, banyo, 
•o hol devren kiralıktır. Fiyatı elli be' 
liradır. Yenişehir Ekonomi sokak numara 
22 orta kat Telefon: 1235 4422 

Kirılıl: - Tandarma, polis enstitüsü ya
nında Bak" 'ara 5 dakika mesafede, as
falta yakın ; • .ıi yapılan Koçak apartmanın
da beter odalı daireler 30 : 40 lira ic;i."1 -
dekllere müracaat. 4423 

Satıllk : -
Sıtllılı - Kavaklıdere İran sefaretine 

dönen tahtalı köprü tam karşmnda asfalt 
Uzerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası yeşil 
laha AP. elverioli Senayi C. 82 No. 1953 T. 

4263 

Satllık apartman - Balıkpazannda pi • 
l'asaya yakın 4 daireli 240 lira iratlı ayrıca 
bir apartmanlık arsalı % de 40 borçlu Tel. 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

Sau1ık apartmanlar - Cebecide munta
lam iratları olan 2. 3, 4, 6, daireli banka
l'a borçlu Tel: 2406 Bayram caddesi No: 1 

4289 

!:ıtı1ık evler - Ankaranm her tarafında 
P' fi beton evler Tel: 2406 Bayram cad
desi No: 1 4290 

Satrlılc ars11lar - Yeniıııchir, Cebeci, Mal 
tr Je, İstnsyo:ı arnkalarınc!a ucuz ve iste
t e.ı ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
li o. l 4291 

Sıu'1k sırsalar - Demirtepede Bakan • 
1 ~hıra çok yakın 300 • 400 metre arasın
<la Yerıi parselli c;ok ucuz Tel: 1406 Bay -
tanı C No: ı 4292 

. Satıllk bakkal dülcUm - İyi bir mcv • 
ı: de i$1ek bir bakkaliye satılıktır. Postane it :ası Sanayi ead. Çıneıllı mağazasında B. 
snıail'e müraca:ıt. 4316 

. Satılil: arsalar - BUylik Millet Meclisi 
1 rı• 'tı yanında bir parselde iki bin~ in
e ıoı11a uygun ucuz fiyat Tel: 21111 Yeni 
aınenıa ıiıerinde. 4322 

Satilılt •P•ttm11n - Anltaranm her sem
tinde istenilen bedelle bol vldeli ev apart
man Tel: 1538. 4396 

Sat.ıhl: ev - Etlikte aon durakta 6 o -
dalı 2000 M. 2 araatı lı:lıir ev bbıyo su 
elektrik ucuı fiyat. Yeni aiııana iiatli.n.de 
H. Dilman. Tel: 2181 4399 

Satılık - Küçük evler yapı kooperatifi 
D. tipi hissesi lp69 za müracaat 4418 

Sıtılrk - Kücük evler yapı kooperatifi 
D tipi hissesi: Tuna caddesi 34 ikinci kat 
5 numaraya milracaat Saat 12 den 14 de 
kadar. 4419 

İ~ arayanlar • 
11 ınyor - Kolaylıkla ve aüratle fran

sı.ı:ca ögrenlp konuemalr istiyen.ler bu dili 
iyi bilen bir Bayına müracaat edebilirler. 
Ulus No. 44 Mektupla müracaat. 4371 

iş anyor - Yeni ve eski yazısı güzel, 
daktilo bilir ve dört sene inşaat muhase -
beciliii yapmıı bir Bay iş aramaktadır. 
Tel: 1801 re müracaat. 43SO 

iş auyor - Türkçe, Fransızca, İtalyan
ca, Almanca bilen bir ıenc sefaretlerde ve
ya biirolarda iş arıyor. Posta kutusu 1028 
Yenişehir. 4405 

Aranıyor: 

ARANIYOR - Yenişehirde dört oda, 
bir hollil ve yahut be• genlı odalı bir a • 
partman dairesi ve yahut ev aranıyor. U
Iııı'ta C.K. adresine tahriren fiyatın n 
tafsiJatın bildirilmesi ve yahut 1007 ye te
lefon edilmesi. 

iş verenler : 

Tezgibtar arınıyor - Hırdavat ve rtıe
caciyeden anlar bir tezıilıtarlık münhal 
talipler Anafartalar 115 No. mağazaya mü
racaat. 4370 

Makinist aranıyor - 200 beygirlik Die
sel motörünü muntazaman itletebilecek 
ve elektrik aantrahnı idare edecek ehli -
yetli bir makinist aranmaktadır. Banka • 
lar caddesi No: 25 müracaat Telefon: 3654 

4:081 

Aranıyor - Aile yanında daim! olarak 
fransızca dera vermek iatiyen bir fransız 
Bayan aranıyor. Maliye V. Muhasebat U. 
Müd. $. 2 de T, Ustilnel vuıtasiyle M. 
Berksan'a mektupla müracaat. 4388 

Ehliyetli bir dadı aranıyor - Çocuk bir 
v:ıc;ındadır. Bahçeli evler No: 88 Tel: 3485 
-44 4411 

BAŞVEKALET 

Bir memur ve iki 
daktilo ahnacak 
Baıvekllet Beden Terbiyesi Ge

nel Direktörlüğünden : 

Genel Direktörlük Saha ve Teaiıler 
DalrHl için yUkıek mektep mezunu, 
devlet hizmetinde bulunmuı ve terci
han teşkilat itlerinde çahımış bir me
murla (40) ve (50) lira ücretli iki dak
tiloya ihtiyaç vardır. Memuriyete vo 
daktiloluklara talip olanların memu
rin kanununun 4. üncü maddesinde 
gösterilen evrak ve vesaikleriyle ni -
hayet 30-11-939 günü akşamına kadar 
Genel Direktörlüfe müracaatları ilan 
olunur. 15928 

P. T. VE. T. MObORLOCO 

8 ton grafit ahna<ak 
P. T. T. Umum Müdürlüfünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 8 ton grafit 
açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedel (2640), mu
vakkat teminat (198) lira olup eksilt
mesi, 11 birinci Unun 1939 pazarteıi 
günü saat {16) Ankarada P. T. T. u
mum mUdilrlUk binasındaki ıaatın al
ma komisyonunda Pyapılacaktır. 

3 - İstekiler, muvakkat teminat 
makbua veya banka teminat mektu
biylc kanuni veıikalarını·ı hamilen 
mezkQr gün ve saatte o komisyona mü 
racaat edeceklerdir. 

4 - iartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, İstanbulda P. T. T. leva· 
:ıım ayniyat ıubesi mUdilrlUklcrinden 
bedelsiz olarak verilecektir.(5453) 

15436 

ViLAYETLER 

inşaat mü na kasası .................... ..................... .... ......... .. 
J ALI BABANIN MiRASI 1 Malatya CümJıurlyet Müddeiu-f mumilifinden : 
i Eddie Cantor (Türkçe ıözlü) ı - 13508 lira Ol kurut keıif bede-
.................. 1111•1111•1111•1111•11111111111111 111 ~lini muhtevi olup Malatya ceza evin-

40 il 100 = 4000. il il 

(95t50/5987) 15937 
75 50 - 3750. -,, -il il 

210 il 25 == 5250. -il il Bir Veteriner alınacak 
Afyon Belediyesinden: 

Şehri 90 lira ücretli belediyemizin 
veterinerliği münhaldir. Talip olan
ların evrakı müsbiteleriyle birlikte 
ikincite~rin gayesine kadar belediye
mize müracaat etmeleri ilan olunur. 

Türkiye lf Bankcuına para yatırmalıla yalnq ptaa biriJı. 
tirmiı olmaz, aynı zamanda taliinizi de tlmemif olDTMınaz. 

(9559/5989) 15941 

LEVAZIM AMIRLICI 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesat ihti

yacı ic;in 126000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 20160 lira olup 
ilk teminatı 1512 liradır, 

a - İhalesi 8-12-!139 cuma giinli aut lt5 
da komisyon binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Kancri Askeri. fıtan
bul, Ankara Lv. lrnirliklcri satın alma ko
misyonlarında &örülebilir. 

5 - İsteklilerin ilk teminat ve kanu -
nwı 2, 3 maddelerinde yazılı veaaikle bir -
likto teklif rnek1uplarmı ihale saatinden 
!Sakal bir aaat eveline kadar Kayseri aa • 
kerl satın alma komisyonu başkanlığına 
venntı bulunmaları ll:ıımdır. (5968) 15893 

Pamuk ahnacak 
Ankara Levazun Amirliti Satın 

Alma Komisyonundan : 

Komisyonda mevcut nUmunesi üzerine 
7500 kilo pamuk pazarlıkla satın alına • 
caktır. Pazarlık 28-11-939 aaat 14 de An • 
bra LV. lmirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komisyonda. gö
rülür. İateklllerln beUI vakitte komiayo
na müracaatları. (6073) 16005 

Rekompoze maden 
kömürü alınacak 

Kiralık Otel 
Eskişehir Belediyesinden : 

Eakitehirde kain belediyeye ait büyük Porsuk namı diier 
Türing Klup Oteli beş aene müddetle kiraya verilecektir. 
Badana, boya ve müteferrik tamirler gibi bedeli ke,fi 2296 
lira 33 kuruş tutan ti.mir masrafı da müstecire ait olmak ü
zere 2010 lira muhammen bedelle ve kapalı zarfla 8.12.939 
cuma günü saat on beşe kadar artırmaya konulmuftur. Ta
liplerin vakti mezkurda tekliflerini yapmalan ilin olunur. 

Karyola boyattrnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1200 karyola boyattırılacaktır. Pazar • 
lıkla eksiltmesi 27-11-939 saat 16 da Anka
ra LV. imirliği satın alma komisyonunda. 
yapılacaktır. • 

lsteklilerin belli vakitte komisyona mil-
racaatları. (6076) 16007 

ASKERIFABRlKALAR 

4645 adet boı benzin tenekesi 
sat ılıcak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

16008 

Müteahhit nam Ye hesabır-a 

4000 Kg. neft yılı ahna<ak 
Aekeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüfü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira o'an 
4000 Kg. Neft yatı müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürhi· 
ğil Merkez satın alma komiıyonunca 11-12-
1939 pazartesi cünü aaat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (l!S) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
komi.syoncu olmadıklarını ve bu itle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
sı vesikaaiyle mezkllr sün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (6071) 16003 

Ankara Levazım Amirliği Satın dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
\lma Komisyonundan : miıyonundan : 

Birlikler için ıimdilik 1000 ton rekom -
pozc maden kömürü ferait ve evaafı dahi
linde alınacaktır. Pazarlığı 27·' 1-939 pazar 
tcsi günü 11.30 da yapılacalr •tr. Muham • 
men kıymeti 2SOOO liradır. Teminatı 3750 
liradır. Şartnameai her ıün komisyonda 
ıörülebilir. İsteldilerin teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunda yazılı vesi -
kalııriyle beraber muayyen gün ve saatte 
Edirne M'.üşiriyet dairesindeki satın alma 
komisyonuna aelmeleri. (6074) 16006 

Beherine 8 kuruş fiyat tahmin edilen 
4645 adet bo;ı benzin tenekesi Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 30-11-1939 perşembe ~· 
nii saat 14 de açık arttırma ile satılacak • 
tır. Şartname parasız olarak konıiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(28) lira (87) kurut ve 2490 numaralı k:ı
mmun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle 
mezkfir gün ve saatte komisyona müraca
atları. (6072) 16004 

Fırsattan istifade 
Orman Çiftliği Kürk ve 

Astraıanlarının satııına bat
lanmı§tır • 

Karaoğlaın Çiftlik Merkez 
satıı majazaıına müracaat. 

• 



• 

_c:t_ 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasından 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına ıelahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzunım demiryolunun in~sma tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazmın 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 akıamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren ba,lamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıt· 
tır. 

Bu tahviller mnumt ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı o/o 95 olarak teshit edilmi!tir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk. 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Bank
lar tarafmdan icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir ~eti. 
ren sahalarda i!letmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
auskripsivo,., müddeti 7.arfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizuından bulunduğu i~aret olu-

4327 

~Auhtelit makine ah nacak ""' yagı 

Devlet Denizyolları ltletme Umwn Müdürlüğünden : 

1 - İşletmemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif 
yağlarla mai mahruklar kapalı zarf osuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 29 T. Sani 939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Tophane umum müdürlük binasında müteııekkil alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvakkat teminat 2938,22 lira
dır. 

4 - İıteklilcrln yazılı gün ve 1aatten bir ıaat evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü vcçhile mühürlenmiş zarflarını 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri Jbımdır. 

~ - Şartnameleri idare malzeme tubeıinden alınabilir. (9421-5871) 15828 
TAHMİN EDİLEN 

CİNSİ VAHİT FİYATI MİKTARI (Kilo) 

Maldna yağı (yağlama) 25 ıos ooo 
İnce makine yağı (Dinamo) 28 10 000 

Silindir yağı 26 10 000 

Gaz yağı 14,75 13 000 

Beruin 20.80 16 000 . 

Kompreı8r yağı 28 1 125 

Tilrbin yağı 30 5 250 

Transformatör yalı 30 50 

Frigorifik yağı 32 170 

Dizel makineleri için mot~r yağı 28 4 000 

Gresör için gres yağı 28 525 

Mobiloil B. B. veya muadili 40 238 

Mobiloil A F. " 
40 170 

" 

V AKIT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateıten gayri ha

riçten hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş 
mukabili·nde 15 dakika gibi k11a bir zamanda zengin ve itti
halı bir sofra hazırlıyabilirainiz. 

Maruf ve meshur lo1{antalarımızda dahi bu derece nefis 
bir çorbar,ı her~ zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aıiknr olan çorbl\ ' ı' · ~ ı;ze kom
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 
ettiğine tabi ' olacaksınız. 

CAPA 
~ 

MARKA 
Mercimek, bezelye, nohud ve sair hububat seb~e ve çor

balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ıhmal et-.. 
meyınız. 

Yedek erzak: tasarruf edilmi§ servet gibidir. Bilhassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti de.ha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakkallarmızdan 50 gramlık bir komprime ~. 100 gramlık 
bir komprimeyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 
Beşiktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 7291 .1 

u J.. u ~ 

ZiRAAT VEKALETi ~!llf !llll!:f f (ilf llllllilllllllllllf lllllllli!lf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!~llllllll!:. -· ---------------------------- == :::: - -- -- -Pulluk, Diskha•o ve Mfbıcr § Bir köşenize beş, on para atarken birde bir § - ·-- -~- .... - -- -ahnacak . == • " • == 
Ziraat Vekaletinden t = M 1 L L 1 p 1 YAN GO :: Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa § § 

1ı zarf uıuliyle 30 adet Mibzer, 15 a = :: 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla =: S 
30 adet Dikıharo satın alınacaktn. = llll 11111111111~ l llllll lfll l llllll 11111111111111111111111111111111111m1llQUll1 ::: 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Diık- = :'.: 
1i pulluğun bcberine 600,6 Diskli put = s.·ıetı• atınız•. = 
tuğun beherine 750 ve Diksharonun := := 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e- := =: 
dilmi~tir. = _ ::::: 

2 - İhale 14 birinci kAnun perıem = Bu bilet sizin bir kaç senede elde edemiyeceğiniz pcraı·2 = 
be günü aaat 15 de Ziraat vekaleti hl- E: ?-
;::::~a myli:;~l:::~tı::tın atma komis ~ ayın 11 inde ve bir saniye içinde ~ 

3 - 30 adet Mibzeriçln 1519 lira 15 E: • S 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet := =: 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet = KAZA N D 1 RAB ı• L ı• R =.: Diksharo için 788 lira muvakkat temi 5 =: 
nat verilecektir. = = 

4 - Bu makinelere alt ldart ve fen- = = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ n1 şartnameler zirat kombina far mil 

dürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 - İsteklilerin kapalı %adlarını 

14 Brinci k§nun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
aat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 

\fcsikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Satılık beş tay 
Ziraat Vekaleti Veteriner U. Mü

dürlüğünden : 
26-11-1939 pa7.ar günü sac:t 13 de 

Ankara hipodromunda açık artırma 

suretiyle satılacağı ilan edilen Kara
cabey harası yetiştirmelerinden 938 
doğumlu ve 1940 angajmanlı koşula
rına kayıtlı 5 safkan İngiliz tayının 
görülen lüzum üzerine satışlarının 

3-12-1939 pazar gününe talik edildi -
ği ve satışın mezkur günde saat 13 te 
yapılacağı ilan olunur. 15976 

GÖZ hastalıklar1 
Mütehassısı Doktor 

Muzaffer San der 
Cebeci Hastahanesi 

Göz Kliniği Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 
Hakkı Apartıman Telefon: 
muayenehane 2025; ev: 3761 

ORMAN KORUMA 

Sığır eti ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

Ulimgihı ihtiyacı için 45.000 kilo aığır eti
ne talip çıkmadığından yen.iden kapalı zarf 
usuliyle ihale3i 14-12-1939 perşembe günü 
ıaat 11 de Ankarada - Yer!ir;ehirde komu. 
tanlık binasındaki aatın alma komiıyo -
nun.da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12600 lira ve mu
vakkat teminatı 945 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün satın alltUl ko
mlsyor.unda iÖl"Ülebilir. 

4 - İsteklilerin ıartnamesinde yazılı 
VC$İkalarla beraber teklif mektuplarını iha
le aaatından bir aaat eveline kadar komia
yona vermeleri ilan olunur. 

(6633) ıcsooı 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Hariciye Vekaletinden : 

ı - Satın alınacak 18200 litre ben
zin açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 2336,40 
ve muvakkat teminat 175,23 kuruJtur. 

3 - Münakasa 7. 12. 1939 perşembe 
günü aaat 16 da Ankarada vekıi.let sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminat mektup veya 
makbuzlarını mezkClr tarihte komis
yona tevdi etmeleri ve şartnameyi al
mak istiyenlerin vekalet levazım mü
dürlüğüne müracaatları. 

(5980) 15919 

ULU S - ın. inci yıl. - No: 15578 

İmtiyaz Sahibi 
lsltender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Miimtaz Faik FENiK 
Müessese Mildül"ii: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey A!açam Devlet Or

man İşletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman işlet

mesi istasyon deposunda istifte mev
cut 473 adet muadili 448 metremikap 
890 desimetremikap çam tomruğu a
çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabuklan soyul
mu~ olup hacım kabuksuz orta kutur 
üzerindı:n hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satı~ şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremikabının 
muhammen bedeli 11 lira 70 kuruş • 
tur. 

4 - İsteklilerin % 1,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 4-12-939 pazartesi gil
nü saat 15 te Dursunbey revir amirli
ğine müracaatları ilan olunur. 

(9634-6017) 15968 

Terzi lôzımsa 
lstanbuldan gelmiş iyi bir Bayan 

tersi evinde ve evlerde calt .. caktır. 
İzmir caddesi 29 No. apartımanın en 

fOO O 

Tedrisata 4 birinci kanunda başla -
nacaktır. Resim: Nurettin Ergüven. 
Heykel: Zühtü Müridoğlu. Dekoras
yon: Şinasi Barutçu. Müracaat ıaa-, 
ti: 14 • 17 Ankara - Yenişehir İsmet 
lnönü Caddesi No. 45. 4414 

1 ' ' •• '~ ......... • ~ ~: 1 .(.. ), .... ·.: • 1 : • '.·· ).\; :· ,.: •• .. • .. :: • • : • ' _.·· i • • • • 

Sıhhat Vekaletinin resmt ruhsatını haiz 
KAŞE 

Baş, DlŞ, ağrılarını, ROMATİZMA aancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOÔUK ALGINLIÔINA karşı mU· 
essir ilaçtır. İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her ecr.anede bulunur. 3880 

" .................................... ~······••tt ................... _ ....... _ .... __ : 
Maarif Vekaleti bahçesi karıısmda yeni yapılan CiHAN PALAS 

oteli altında 

TURAN LOKANTASI 
fı. Lokantacılıktaki ihtisası ile tanınmış olan O $ m a n Sencer idare

sinde ayın 27 ci pazartesi gününden itibaren açılacaktır. 

En nefis yemek ve iç.kiler, kalöriferli salon itinalı ıerviı. 
TABLDOT 3 kap 60 kurut 

Kontrplak ve saire alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlütünden ı 

1) 17 • 11 • 939 cuma günü ihale edileceği il!n edilen: 
Muhammen bedeli 14450 lira olan 6900. m 2 Kontrplak'ııı 

., ., 11000 ,, ., 3000. m' KontrplAk'ın 

., ,, 9500 ., ,, (21. m•) Amerikan çam kalas'ın, 

.. ,. 7000 ,. ., 6000. mı keten bez ile muhtelif genlgHkte • 
18000. metre tırtıllı ve düz şeridin, 

,. " 4800 ., •• 3000. kilo beyaz ve 1000 kilo yeşil Hik'ın, 
,. ,. 1800 ,. ,. 1500. kilo Aseton'un, 

talibi çıkmamıı veya çıkan taliplerin teklif ettikleri fiatlar yüksek görfil· 
mlit olduğundan bu ihtiyaçların pazarlıkla satın alınma!lı 30.11.939 perşem· 
be gilnil ıırasiyle saat 9, 10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmiştir. 

2) Taliplerin, kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla muham· 
men bedelin yüzde yedi buçuğu nispetindeki muvakkat teminatlariyle bir
likte mezkClr gün ve saatte Türk Hava Kurumu Binasında Türkkuşu Genel 
Direktörlüğü satın alma komisyonunda bulunmaları ilan olunur. 4359 

Bu hakikatı herkes bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplarile ıigortalaymız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, nalsizliği giderir, h3.riçten gelecek her 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri ıağlamlaıtırır, zekayı 
yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. · 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıttan, soğuktan ve havaların değişmesinden 

müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthit 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, artma gibi hasatlrklardan korur. Bu hastalık
lardan korunmak için büyüklere sabah, öğle, akıam birer, sekiz yaşından üstün çoc• klar 
yalnız sabah, akf8lll birer BIOGENINE almalı dır. Hasta olanlarrn kurtulması için de bu mik-

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

iLK UYANIŞ 
Fransızca Sözlü Filmi 

Baş Rollerde beyaz perdenin en 
çok sevilen sevimli genç yıldızı 
DEANNA DURBİN beraberinde 
oynıyanlar Melwyn Douglaı -

J acky Cooper 
Seanslara dikkat 

Öğltden evel 10.30 ve 12.30 d:ı 
Ucuz Halk Ma tineleri 

Öf leden sonra : 14.45 - 16.45 - 18.45 
Gece : 21 de 

'--

HALK SINEMASI 
BU GECE 21 de 

Denizaltı avcı gemisi 
Ba1 Roller.de 

Georıcs Bancroft - Preston Forster 
Emsaline nadir rastlanan heyecanlı 

bir film 
G ONDU Z matinelerinde 

Tamamen türkçe ıözli.i 
HARP 

(SAVAŞ) 

Ba1 Rollenl e 
Charles Bover - Anna Bel!a 

Se11mılar 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 

10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Yeni sinem:ıda gördüğü 111tbct ve 
muvafllı kiyc•tf! b ·11 1 en 

ve sayın hallcımınn bu giizide "~"ri 
serbestçe gorebı!meluini temin 

maksadiyle 

İlk uyanış 
n.~ş Ro!!crde 

DEANl.:A L>URBİN 
Melwyn Do: · ı l\s - J :ı.cky Coop~r 

Seanslar 
14 • 16 - 18 - Gece : 20.30 da 
10 ve 12 de ucuz halk ıua tinclcri __ ..ı 


