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merika silah ambargosunu kaldırdı 
• ?7777777777777777777 777 ?777777 ) Deyli Herald'ın bir haberi 

Cümhuriyet bayramında 

Yabancı devlet reislerinden 
İnönü'ne gelen tebrik 
telgrafları ve cevapları 

~~· Göring Roma'ya gidiyor 

''Ankara, 4 a.a. - Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümü münase
betiyle, muhtelif yabancı devlet reisleri, Reisicümhur İsmet 
lnönü'ne tebrik telgrafları göndermişler ve Milli Şef de bu teb
riklere mukabelede bulunmuşlardır. 

Bu telgrafların bir kısmım bugün neşrediyoruz: 

---ı Ekselans İsmet İnönü A b / Türkiye Reisicümhuru 

m argo 1 Türkiye cümhuriycti mil~:;~:,,,, 

k ık k 
münasebetiyle, ekselansınıza en hara-

a tl tan retli tebriklerimi ve Türkiyc'nin re
fah ve tealisi hakkındaki temennile
rimi arzederim. 

sonra 
Falih Rıfkı AT AY 

Birleıik devletlerde bitaraflık 
kanununun tadili hakkındaki hü. 
kümet teklifi, ayan ve mebusan 
meclislerinden geçti. Bugün ya
nn Cümhurreisi tarafından tas
dik edilecektir. 

Silah ambargosunu kaldrrmak· 
la, Amerika beynelmilel normal 
hukuk ıartlarına dönüyor. Altın 
Ve nakil imkanı bulabilirse, Al
manya dahi büyük Amerikan en
düstriıinin yardımından İstifade 
edebilir. Fakat şurası var ki ıilah 
anıbargosımu kaldırmağı dütü· 
nen amerikalılar, kanunun tadi-
f\"<1- - 1 ~ .o .J--1.•.& U.OJJC-

MUHAMMED ZAH!R 
Afganistan Kıralı 

Majeste Muhammet Zahir 
Afganistan Krralı 

Ki.bil 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

bana göndermek Jutfunda bulunduğu
nuz nazikane telgraftan dolayı majes
teltrine hararetle teşekkür eder ve 
gerek şahsi saadetleri, ve gerek Atga
nistanın refahı hakkındaki samimi te· 
mennilerimi kabul buyurmalarını rica 
ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Ekselans Reisicümhur 
Ankara 

Türk milli bayramı münasebetiyle, 
vatanınızın saadet ve refahı hakkın
daki hararetli temennilerimi arzcdc-
rim. 

LEOJ'OLD 
Majeste Üçüncü Leopold 

Belçikalılar Kıralı 
Brüksel 

Cümhuriyetin yıldönümü münasc· 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 
. . 
JNGILTERE VE FRANSA 

Amerika'ya 3000 kadar 
tayyare sipariş etti 

Ambargonun kaldırılması kanunu 
R uzvelt tarafından imza edildi 
Nevyork, 4 a.a. - Nevyork Hcrald'ın öğrendiğine g3re, 

fransız ve ingiliz ajanları amerikan tayyare imaHitçılariyle 175 
milyon dolarlık bir mukavele yapmışlardır. 

Bazı kaynaklara göre sipariş edilen tayyare adedi 2500 ila 
3000 dir. 

Sipari§ler bir milyar doları ~ 

Paris, 4 a.a . .!~tıf Pariziyen guc- )İmaldekİ bilaraf dey\ellef 
tcsinin' Ncvyork muhabirine göre, b' f 1 f 
mütt•flkl@r ta•_..ndan Amcrikaya ya- fr OP an 1 YiPIYOf 
pılmış olan harp levazımı siparişleri Kopcnhag, 4 a.a. - Belçika, !svcç, 
daha şimdiden bir milyar doları bul- Norveç, Danimarka ve Holanda hü
muştur. kümctlcri murahhasları, bitaraflıkla • 
Bitaraflık kanunu müzakereleri rına müteallik teknik meseleleri gö • 
Vaşington, 4 a.a. - Dün öğleden rüşmck üzere, gelecek pazartesi, bu-

(Sonu 5 incı sayfada) rada bir toplantı yapacaklardır. 

rının İstifade edebileceği kanaa· 
tinde idiler. Esasen her iki mec· 
liste tadilin aleyhinde bulunan· 
lar,sadece harbin devamına mi· 
ni olmak fikrini ileri sürmüşler, 
tadil lehrnde bulunanlar ise garp 
demokrasilerinin mücadelesine 
Yardım etmek temayülünde bu. 
lunduklarmı saklamamışlardır. 
Öyle ki tadil, Avrupa' daki har
bin sebep ve mesuliyetleri hak· 
kında bir hüküm mahiyeti almış· 
tır. Ayan ve mebusan meclisleri· 
nin kararı, bu bakımdan, mütte· 
fiklere karşı maddi bir yardım ol
duğu kadar manevi bir müzaha
ret de teşkil ediyor. Bir fransız 
gazetesi diyor ki: "Birleşik Dev· 
letler harp dışında kalmak için 
ellerinden geleni yapacaklardır. 
Fakat, Mösyö Ruzvelt'in dediği 
ıı:ibi, bu siyasi bitaraflık, vicdan
larm bitaraflığını istilzam etmez. 
Bitaraflıklarından ayrılmaksızın. 
Birletik Devletler vanlış ve''" 
doı:trunun nerede olduvun•ı J-.;J_ 
tııektedirler. Muhabhetl"lri de
tııokrasilerle beraberdir." 

Müzakerele,.. müsbet netice vermiyecek mi ;> 

Bitaraflık kanununun Habe~is
tan harbi sırasında kabulü ve bir 
aralık İspanya harbine teşmil e
di!ınesi de Amerikım demokras;
•inin siyasi temayüllerini göste
r· · tr birer hareket olmıı~tu. 
l Tadil kararına varılmış olm"-k 
n;ıiltere ve Fransa'da ne kad~r 

llıelllnıın!yet uyandırmıısa, Al
~anya' da o kadar infiale sebep 
h ınuştur. Çünkü bu karar, bil-

aaaa bir makine ve materye( 
Ilı" Uc~delesi olan 1939 harbinde. 
"~aaen aon derece inkişaf etmiş 
0 ·aıı Büyük Britanya ve fransı7 
P·."düstri•'ne amerikan endüstri 
an· ' •n ve ham madde ka!"Dakları· 
nın katılmasını temin ediyor. 
• E' !;er iki taraf beton zırhları İ

Sınde duracaklar, ve boı bir in
~an zayiatı harbinden çekinmek
l ~ d:!vam edeceklerse, hava ha 
kı::.1 ~::retini k9.zanmak ve mem!e· 
·etl•r'n ı.:ı· 'h 1 f ~ · na .. :;rat cı. az arını ve 

2
aaliyetlerini fe!ce uğratmak la

d'!:' ııelecektir. Bizzat alma:n en· 
l.lltri,ai ile ona yardım edebile-

Finlandiya Başvekili de kızıl 
filo amiralı da ''her ihtimale 

karşı hazıriz ! ,, diyorlar! 
"· 

Helsinki tahliye ediliyor 

Hükumet bir bGyanname 

ile halkı sükunete ve 

disipline davet ediyor 
Helsinki, 4 a.a. - Günün hadiseleri dolayısiylc hü· 

kümct radyoda bir beyanname neşrederek halkı süku
nete ve disipline davet eylemiştir. 

Finlandiya'nın motörlü topları 

Sulh zamanında olduğu gibi harp zamanında da alı. 
nacak pasif korunma tedbirleri halka hatırlatılmakta, 
ve şehirlerde kalanlara gruplar halinde birleşmeleri 

ve her ihtimale karşı yiyecek ve giyecek tedarik et
meleri tavsiye olunmaktadır. 

cek olanların endüstrisi, bu nu
susta, amerikan yardımına karşı 
mücadelede bulunmak zaruretin
dedirler. 

Herhalde cihanın en büyük sa. 
nayicisi olan Birleşik Devletler
den harp vasıtaları tedarik et
mek fırsatını veren bu tadil, har
bin mukadderatı üzeri·nde büyük 
tesir gösteren amillerden biri ol
µıak kuvetindedir. 

1 

I ntihabat tehir edildi 

Ç.. .
1 

p , 1 Umumi vaziyet dolayısiylc bu sene 
orçı a rıs te 1 yapılması mukarrer intihabat öbür sc-

-vııdra, 4 a.a. - Amirallıkça bildi- neye bırakılmıştır. 
rııdiğine göre ingiliz bahriye nazırı Finlandiya Başvekilinin sözleri 
Çörçil perşembe günü Paris'c gitmiş Hclsinki, 4 a.a. - Finlandiya Baş
vc müttefikler tarafından alınan bah- vekili Kajander bu akşam radyoda 
ri tedbirler hakkında fransız bahriye söylediği bir nutukta demiştir ki: 
nazırı ile görüşmüştür. u_ Bizim bitaraflık azmimiz Sev .. 

Çörçil dün Daladiyc ile de bir mü- yctlcrin mutalcbatını mütemadiyen 
lakat yapmış ve fransız donanma ku- artırmaları için bir basamak olamaz. 
mandam Darlan ve bahriye nazırı Kabul cdcmiycccğimiz bir şey varsa 
Kampin§i ile xemek yemiştir. [Sonu 5. inci sayfada) 

Maksadı ltalya'yı 
Almanya'nın yanı baş!ndG 

arbe ikna etme ! 
Londra, 4 a.a. - Deyli Herald gazetesinin siyasi muharririne 

göre, alman mareşalı Göring önümüzdeki hafta Roma'ya giderek 
İtalyayı bitaraflık siyasetinden vaz geçirmeğe ve Almanya'nın rı· 
nında harbe girmeğe iknaa çalrşacaktır. 

M areıal Göring 

Bundan 25 sene evci Fon Bulow'un 
mümasil bir vazifede muvaffakiyct· 
sizliğe uğradığını hatırlatan bu gaze .. 
tt diror ki: 

Göring. iyile mcğe yüz tutan Fran• 
sız . İtalyan münasebetlerini bozmıya 
u~ra~acaktır. Tunus ve Cibuti etra
fında yeniden mü~külilt çıkararak 
İ•alya ile müttefikler arasındaki mli· 
n~sebatı boımıya tevessül edecektir. 

Göring'in bir ba§ka vazifesi 
Göri c.g'in diğer bir vazifesi de Al· 

man - Sovyet anlaşmasını !talyara 
tasvip 'ttirmek ve Alman - İtalyan 
a'1laşmasının esası olan antikom!n
tern paktiylc bunlar telif edilir oldu· 
ğunu kabul ettirmek ve bu suretle de 
rusların Balkanlardaki faaliyetine 
karşı İta'yanın kayıtsızlığını temin 
eylemektir. 

Umumi bir ıiyaıi taarruz karşısın
da bulunuyoruz. Bu taarruz bitarafla
rı Almanra yanında harbe sokmaktan 
ziyade onları Almanyaya muzahir bi
taraf kılmak suretiyle İngiltere ve 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Milli Şef'imizin nutku 
etrafında Fransız radyo 

• • 
aıansının neşrıyatı 

İngiltere ve 
görüş birliğini 

Ajans Türkiye, Fransa 
anlahyor arasındaki 

Paris, 4 a.a. - Radyo ajansı bildl· ı harpten nefret ediyor, fakat fcliikct 
riyor: korkusiylc istik11llcrini feda edemi • 

"Bugün olduğu gibi yarın da mcm- ycccklcri gibi taa'ıhütlcrini de bir 
lckctimizi harp sahası haricinde tut- paçavra gibi telakki edemezler. 
mağı samimt surette arzu ediyoruz, 19 teşrinieveldc imza edi1en muahe
şu şartla ki, bu hal emniyetimizin tch- denin gayesi Avrupa'da bir emniyet 
likcyc düşmesine ve taahhütlerimizin mıntakası tesis ve Balkanlarda buzu • 
ihlaline sebep olmamalıdır!' run idamesidir. 

Türkiye rcisicümhuru !amet İnönü- Ncvillc Chamberlain bunu geçen • 
nün B. M. Meclisinin 6 ıncı devresi • ]erde Avam kamarasında söylemişti. 
nin küşadı münasebetiyle söylediği İsmet !nönü de 1 teşrinisanidc tekrar 
nutkun bu esas cümlesi, Türkiye, İn- etmiştir. İyi niyet sahibi olan hiç bir 
giltcrc ve Fransa'yı birleştiren görüş devlet adamı bu sözleri şüphe ile kar· 
beraberliğinin sıkılığını parlak bir şılayamıyacaktır. 
surette göstermektedir. Üç millet (Sonu 5. inci sayfada) 

Dünkü maçta Muhafız Gücü Galata.s:,,ayı 3-0 ~ --·····;,.:..i:. Yı...1<3n· 
daki resimde Galatasaray kalecisinin bir kurtarı§ını gö. Ü) ..)iswıuz. 
Maça. ait tafailiıt dördüncü sa,vfaııuzdadır. 

-
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İktisadi ba~isler 

Amerikadaki silah 
ambargosunun kalkmasının 
ınuhtemel iktisadi tesirleri 

ULUS 

1 lnhlsarlar idaresinin 
/ yeni teıkllit 

kanun projesi 

C. H. P. Yeniıehir 
Ocaoı kongresi 

Dün aaat 15 den 17 ye kadar süreni 
C. H. P. Yeni .. hlr Ocafı konırcıi çok 
hararetli olmut: Parti, memleket ve 
tehir itleri etrafında dilekler ve dil
ıünceler ileri sürülmüıtür. İdare he-

İnhiıarlar umum mildilrlüğilnün yetinin bir yıllık faaliyet raporu tak
yeni tetkilit kanun projeli mütalea- dirle Irarıılanmııtır. Partililer araaın
lan alınmak flzere VekAletlere gönde- da daha sık tanıtma ve kaynqma im
rilmittir. Projeye ıöre hukuk milfa· kanları bulunması etrafında beş arka· 

H. A. KUYUCAK virllği, umum muhaaebe, lnıaat, leva- dq temenni de bulunmuılardır. 

5 -11. 1939 

A tatürk'ün ölüm 

yı ldönümü ihtifôli 
10 ikinc:iteırin cuma günü, Büyijk Atatürk'ün ölümünün üzeriıK ... 

tana bir yıl sec;mit olacak. O ıün, büyük matemin ilk yıldönümüdu . 
Ebedi ve kahraman AtatGrk'ün, faniler araamdan uzaklııpnasi::ı 

ıönGllerimi•de açılan derin 1ara kapanmamıı, acımız dinmemitti11 
Atatürk'ıüa seçen uzun bir~· içinde türk milleti her fırsat ve mün' 
aebetle onan büyiik aclmı anmq, tek ve toplu olarak onun m&ne,..J hu 
zurunda eğilerek teaelliıini aranuıtır. Vefalı türil milleti, var olduk 

Sllih ambargosununu kaldırılması 
Amerika bırleşık devletleri için yal· 
nız ıiyası değil belki mühim bir ikti
adi hadise olacaktır. Çünkü alınacak 
kararın Amerika'nın sanayii ve iş 

zım ve mübayaa, memurine nakliye lşari rey teklifi red edilerek nizam-
fıte senato tarafından kabul edil • ve evrak gibi yardımcı ıerviıler u- namenin hakkıle tatbıkı iıtenmiı ve yaratıcıaını unutnuyacak ve acıımı dindiremiyecektir. 

dikten ıonra kongrenin müşterek ko- mum mildilrlilğe bağlanmakta idare yapılan haff intihapta eaki idare heye Her yeni inkılip hamlesinde onun 
miıyonuna havale olunan ve esas iti- kısım mildürlUğil kaldırılmaktadır. tinden C. Merkez Bankaıı muhaaebe adı türk milletinin bayrağıdır. Onsuz 
bariyle ıillh ambargohunu kaldıran Umum müdürlUk mühim itlerle met· MildilrU Abidin Erker, Türk Hava Ku doldurduğumuz yıl içinde, milletimiz 
kanunun müzakeresi bu mütehalif fi- gul olmuını ve murakabe vuifeaini rumu Ankara merkezi relıi Süreyya bu imanla dolu ve onun aziz arkadaşı 
kirlerin telifi meseleıidir. Bu sebep- hakkiyle yapılabilmesini temin için iki Ulğür, tüccardan Cemil Gülcen ve bq Milli Şefin arkasında olduğunu isbat 

yük hizmetleri hakkında kısa bir hita 
bede bulunulacak ve Miııt Şef İnönU 
nün beyannamesi okunarak merasim 
nihayet verilecektir. 

hacmi üzerinde mühim teıirleri görü
leceğinde flİphe yoktur. Bu hidisenin 
mahiyetini takdir için ise biraz geri
ye dogru gitmek icap eder. 

Avrupa'daki büyük harp dünyanın 
her tarafında ve bilhaua Amerilra'da 
teıirini göstermektedir. 1914 harbinde 
de böyle olmuı, Amerika, bilfiil har· 
be girmeden çok evci Avrupa'daki 
mücadelenin tcairleri altında kalma
la başlamıştı. Ozaman Amerika heni.b 
Avrupa'ya borçlu olan bir memleket
ti. Buraya buyük miktarlarda ingiliz 
ve franıız ıermayesi yatırılmııtı. Bi· 
naenaleyh Av{upa'da harp batlar bat
lamu muhariplerin ilk yaptıkları it· 
lerden biri ellerinde bulunan ameri· 
kan eaham ve tahvilatını satarak altın 
tedarik etmek olmuttu. Bu hareket, 
tabii, borsaları alt üst etmit ve umu
mi tetevvilşe yol açmııtı. 

Avrupa devletleri bu suretle teda • 
rik ettikleri altınları da kullandıktan 
eonra Amerika'dan borç para bulma· 
la çalıpnıılar ve eveti huıuıi ıerma
ye piyasasından ve Amerika harbe 
&irdikten sonra da, doğrudan doğruya 
&lberilran hükümetinden iıtikrazlar 

aktetmitlerdi. Gerek harp eınasında 
ve gerek harbi takip eden bir kaç ıe
nede Amerika hükümeti küçüklil bil· 
yüklü on ıckiz devlete on milyar do
lardan fazla ikraz etmit bulunuyordu. 

Amerikan hükümeti bu paraları, ta
bi!, vergilerden tedarik edemiyor, da
hili iıtikrazlar aktederek bu istikraz
lar basılını müttefikleri devletlerin 
emrine tahsis ediyordu. Bilhassa, Hü
riyet İstikrazı ve Zafer İstikrazı nam
lariyle yapılan bu istikrazlar Amerika 
dahilinde büyük bir enfllayona sebep 
oldu. Çünkü .. borç et istikraz tahvili 
al" propagandası neticesi halk u bir 
para ile çok miktarda tahvi~ a.lıyor ve 
mütebakisini bankalardan ııtıkraz e· 
diyordu. Bu iıe banka krediıinin art· 
muına ve cnflbyona yol açıyor ve 
sıeticede, Amerika altın mikyaaından 
ayrılmamıı olmalına r~ıme~, bu 
memlekette de fiyatlar yilkaelıyordu. 

ledir ki tadil taraftarları, muhariple- tane umum müdür muavinliği ibdaı 0 • ka vazifeler derhude etmeaile ayrılan etmiştir. Atatilrk'ün dünyaya bat eğ- 111. Matbuat: 
rin Amerika'dan yapacakları mübaya- lunmaktadır. Gene projeye göre İl· iki arkadat yerine de Bayan Hasene d~.ren. tahaiye~i, tilrk m~lletinin ıı~ 10 ikincfteırin 939 gilnü bütUn ttır 
at için "Caıh and Carry" sistemini tanbul fabrikalrında ayrı ayrı mevcut Nalin Gön(Ürle Ziraat Vekaleti net· gonlilnde daıma ~n ihtıramlı yerıni matbuatı bq sayfalarını siyah çerç 
tavsiye etmektedirler. Bunu "Peşin tamir atelyeleri Cibali tUtiln fabrika· riyat Müdürü Nuıret K<Symen ıeçil • muhafaza edevcektır. Onu unutmıya· ve içine alacaklar ve Atatürk'ün haya 
para ver malı al'' ıeklinde ifade ede- ıında birlettirilmekte ve bir atelye mitlerdir. cak, al bayrv~ga. ~rıl~ tabu~unun ba- ve eserlerini canlandıran. ölümtlnü 
biliriz. haline getirilmektedir. Tütün kısmı- şında verdigımız tözü ebedıyete ka. mucip olduğu büyük teeuürü ifad 

Müttefikler bu peıin parayı naaıl na bağlı ziraat ve ziraat fen tubeleri dar tutmakta devam edeceğiz. eden ve Kemalizmin ilelebet yatıya 
vereceklerdir? Her ıeyden evci Ame- tütün ve ziraat fen ıubesi namı altın· Halkevı"nde muhasebe Atatürk'ün eaeri olan Cümhuriyet cağı hakkında yazılar yazacaklardu. 

· d' "k da birlettirilmektedir. Halk Partiıi, onun birı"nci ölum"' yıl· rika"dan bır istikraz, ıim ılı mevzu- K 
bahiı değildir. Bunun haricinde akla mm müdürlerine bağlı ıube mu· d 1 • b 1 dönümünde bir ihtifal programı ha- iV. Radyoda: 

t amelelerinin takip ve intacı kııım erS eri QC ıyor 1 t H lk 1 • • k 1 başlıca üç menba geliyor: (1) ngil- ~ zır amıt ır. a ev erının, me tep e- 10 ikincitetrin g3g gilnll Tilrkl 
tere ve Fransa bankaları hesabına a· müdürlerinin 1&lihiyet ve meıuliyeti- . rin ,matbuatın ve radyonun büyük A- rad oıu aabah n i atında ·am :a~ 
merikan bankalarında mahfuz altın- ne bırakılmakta, merkezde bir me- Ank•H Halk•vı B•ıı•nlılınd•n: tatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak yo· be r . d qr: ~ . aJ 

m~ırin komiıyonu tetkil edilmekte, Bu ayın yirminci puarteai aktamın lunda vazife aldıgvı bugünde hep on- r erın en ıonra ( zız yurttqlar: 
lar. (2) ingiliz ve fransızlann elinde k bugan Ebedi Şef AtatDrk'an 61Dma 
bulunan amerikan eaham ve tahvilitı. mer H ve tatrada lnzıbat komiıyon • dan itibaren Halkevlnde puarteai, çar dan bahsedilecek ve Milli Şefimizin li "lk ld • 

tarı tetkll edilmektedir. Teftit tubeıi tımba ve perıembe aktımları olmak 2 ı. ıı. 938 tarihinde tilrk milletine n n 1 yı önamadar. TarJcJye ~ad. 
(3) yeniden Amerika'ya sevkolunacak müdürlüğil, reislik haline getirilmek- üzere haftada üç gece saat 19 dan 20 hitaben neırettiii beyanname okuna- yo~u, o güln bu ~ayak acı dolaywyfe 
altınlar. te, ta,ralardaki müstakil mUdilrlilkler ye kadar muhasebe dersleri verilecek- caktır. Mı!ll Şef n_.iJniJ nan bilyil~ tOrk mıl· 

Gerek lngiltere'de ve gerek Fran- b°'şmüdürlük unvanını almaktadır. tir. Bu derslere devam etmek isteyen- p di letı;ıe yaptıgı beyannarmyı okuyacak 
sa'da harbin bidayetindenberi çıkan Yanşan ve Çankırı tuzlaları Çam- ler ayın on betine kadar Halkevi Sek- rogramı aynen neıre yoruz : ve mill~tln bu bOyitk elemine katıl• 
mali korunma kanunları vatanda,ları altı tuzlası gibi merkeez bağlanmakta reterliğine gelip isimlerini yazdırma- Ebedi Şel Atatiirllün ölümünün tak tizımen ıusacalrtır.) diyecek ve 
hariçte sahip bulundukları, altınları dır. Proje ile kadrolarda değiıiklik larını dileriz. yılclönümii miinaebetiyle yapıla- beyannameyi okuyacaktır. . 
ve dövizleri ve esham ve tahvilatı ih- icra veya ihdu ve ilga yapılması için Öile ve ~ nqriyatuı~ we_ ıe-
bar mecburiyetiyle mükellef tutmut- umum müdürlüğe aalahiyet verilmek· cak ihtilal hakkında program ne yalnız. AJ&lll haberl~~nı ~~liy~· 
tur. Çilnkil bilhaua son bir kaç tene- tedir. Projeye bağlı muvakkat mad· İzınir limanında 1. Halkevinde: cek ve a1ans haberlerını muteakıp 
de Amerika para piyuuına yatını- deye göre memurların yeni bareme in· (Sayın yurttaflar: Bugün Ebedi Şef 
mat mühim franaız ve inmliz aerma- t"b k t" ·ı · ı.ı J 1 kt r • A) Ebedt Şef Atatilrk'Un ölüm günü Atatürk'ün iJllJmünün ilk yıld6n0mii-•· ı a e ırı mest fuy e o aca 1 . f aı· et . d 'f d 'k" . 
yeıi mevcuttur. Bu ıuretle ihbar olu· "Memura verilecek derece 0 tarih· a IJ v~ aaatıne teaa ü e en 10 ı ıncıte~ • dür. Tilrkiye radyosu tlirlc milletini11 
nan alacaklar icabında devlete devro- te aldığı ücretin tekabül ettiği dere • rın 939 cuma gtlnil aaat 9.05 te bUtUn bu bQyilk elemine katılarak tizime11 
lunacak ve devlet tarafından da mü- ce ve aynen tekabül etmediği takdir. İzmir, 4 a.a. - İlkteırin ayı içinde Halkevlerinde, Halkevi olmıyan yer - susuyor.) l<Szil ile netriyatını tatil e-
bayaat için kullanılacaktır. İngiltere de en yakın derecedir. Memurun 8 lmıir limanına 105514 ton hacminde lerde Parti merkezlerinde bir ihtifal decektir. Ve bugünkü konupnalar 
imparatorlutuna dahil cenubt Afrika temmuz 1939 tarihindeki ücreti en 198 vapur gelmittir. Bunların 157 ıi toplantm yapılacaktır. muhtelif yabancı dillerle tekrarlana· 
altın madenleri büyük bir gayretle it- yakın derece Ucretinden iıter fazla, türk, beıi amerikan, dördü ingiliz, B) Bu toplantıyı, Halkevi olan yer- caktır. 
letı·ımekte ve iıtihaal olunan altınlar · t k 1 t f" d" · k yedisi İtalyan ve altısı yunan bandı - lerde Halkevi Reiıterl, otmıyan yer-

ıs er no san o sun er ı e ıncıye a· . d 1 d p ti R l 1 · •---· 
1 
... __ Not• 

Londra'da ••tılmaktadır. Amerika'dan d 8 939 t "h" d k" .. . ralıdır. Dığerleri e muhtelif memle- er e ar e s erı ... uoım ve ~• • _ ar tenunuz arı ın e ı ucretı - k 
1 

d eklerdir 
mübayaat batlayınca bu altınlardan nin verilmeıine devam edilir. Fazlalık et ere mensuptur. e ~c Bu to ·Jantı umumi in olmakla :Radyo bugOnldl sabah netrlJ"8h· 
bir kısmının oraya gönderileceği mu- takdirinde aradaki fark bütçe tasarru· be )b bilhp h" ç k bad nı, ihtifal kıeau 9.0Se gelecek lflkilde 

•1r1r· 1 b'll İ 'lt f d · ı ra er assa 0 te ar ve ua a- tanzim edecektir hakkak tela ı o una ı r. ngı ere un an teavıye o unur. 

111 
A v k" b"" "k ilik" ba t .,. 

ve Franaa hülriimetleri altın tedariki Memurun 8 temmuz 939 tarihinde- A 1 en uyu m ıye mem~ru. ! a ----
"k 1 11 t d k' ·· t" ··t k. "k· d · t olmak üzere ukert makam amırlerıy-için dahitt lstı ru ara muracaa e e· ı ucre ı mu ea ıp ı ı erccenın am • • • . . B 

ceklerdir. ortasına tesadüf ederse yukarıki de - ı~( ;ı~ le devaır reıılerı, Partı v~ Halkevı ursan 1 n 
Hüllaa, ambarıonun lrallanuı htdi· rece en yakın derece itibar olunur. 8 ~.~ menıupları, r~1m~ ve huıuı~ teıek~ül 

ıeler için ıiyul ~ lrapa,..ak n temmus 931 tarihindeki llcntiyle ıe- ___ lcrin mümeaıllerı davet edıle~tktır. 
iktiaadt ve mali yeni bir safha açmıt çirdiği müddet tahsil vaziyetine göre J)) Top1andan ~dn münuip ma. ,· m a r p 1 An 1 
olacaktır. Amerika iktiudiyatının bu iki veya üç seneye balii olan memur· h~lline Atatürk'ün bir büttü, yoba U 

il 1 b dd hükümı · d · · d bır fotoğrafı konacak ve bu köte Ttlrk 
Yeni ufhadakl muhtemel üalllame ar, uma e en aıresın e P . ba kl . 1 • ,_

1 1 · hal d"ld"i" d d b" kar Yurtl 1... dü d bulufl ve artı yra •ny c v• !:'!:",.. ... " 'D ...... 4 • a. - Sehlrclllk mllteıı... 
blltiln bitaraf memleketlerde hemen ıt e 1 ı .ı erece en ır yu 1 1 Hafi ft 8 U süslenecektir. Tam o aaatte vazifeli ıııı profeaör Proat buraya gelnnı ~c: 
ayni mahiyette hiıaedileceğindeıi ay- d.ereceye terfıe ve bu derecenin ilcre- kılınacak bir at, Atatürk'ün o gün, o Bunanın imar pllnı itleri üzerinde 
rıca tetkike pyudır. tıne hak kazanır.,, Y8 JlllDUrllİ ~İ saatte öldüğünü kıea ve veciz bir ifa- al&kadarlarla temasa bqlamııtır. 

Aleni teıekkür 
Birdenbire sancılanarak talebesin

den olduğu lımetpqa enstitüsünden 
derhal N Umune hutaneaine lraldın
lan kızım Sevim Anbal'ın apandiait 
ameliyatını yapan ve bizi büyük bir 
ıttıraptan kurtaran Nümune hastane
sinde operat8r Dr. Baha Oıkay, Şef 
Doktor Korkut, asistan Ruhi Derman 
ve ıertabip muavini Halit Zıya Ko
çak ile eervia bqhemıireıi Emine 
Bilgi ve ae"lı hemıircai Rukiye Ben
liye minnet ve ıWuanlarımızı arzede-
rim. 

Celil Davut Arıbal 

Halkevi Bqkanlıiından 

EDEBİ KON FERANS 
Şair Behçet Kemal 
Çatlar tarafından 

7. 11. 11Jf lkinciteırin alı gana 
.at 17,JO da 

Diln tchrimizde hava aabahleyin ka
palı, ıonraları çok bulutlu geçmiı. 
rüzglr garpten saniyede S metre ka
dar hızla eamiıtir. Günün en yüksek 
sıcaklığı 14 dereceye kadar yükselmiı 
tlr. Yurdda Karadeniz kıyılariyle Ko
caeli ve orta Anadolu bölgelerinde ha
va kapalı ve yer yer yağmurlu, Eğe'de 
bulutlu, diler yerlerde kapalı geçmlt
tir. 24 aut içindeki yalıtlann metre· 
murabbalarına bıraktıkları ıu miktar
ları latanbul ve Zonguldakta 15, Si
nopta 11, Gerzede 9, Tekirdağında 6, 
Çarumda 3, diğer Y•i•ı ıören yerler

de ile anlatarak hazır bulunanları a • Prof etar; vali, belediye reiai, Yİ· 
yakta bet dakika aayıı ıuemaaına da- l&yet ve belediye mtlhendialeriyle 
vet edecektir. tehrin muhtelif yerlerlnl gezmekte 

E) Bundan aonra bir hatip Ata- ve Bursa'nın umumi "VDiyetiııi bir 
türk'ün hayatı, memleket ve millet defa daha ıazden geçirmektedir. 
için yaptığı büyük hizmetler hakkın- Buna'nın imar plinının tanzimi ve 
da bir hitabede bulunacak ve bunu tatbiki iti Proıt ile bir mukaveıe.. 
müteakip Millt Şef İnönil'nün Ata- ye ballanmıttır. 
türk hakkındaki beyannamesi okuna· ----
rak toplantıya ton verilecektir. 

F) Toplantı bu ıuretle tona erdik
ten aonra, varaa AtatUrk'Un heykeli 
veya büstü olan meydana topluca gi· 
dilerek bir çelenk konacak ve merui
me nihayet verilecektir. 

Milli kostümlü balo 

de 1·2 kilogram araıındadır. 
Rüzgirlar Trakya, Kocaeli ve Ka- il. Mekteplerde: 

Amerika'da 1914 harbinin batlangı· 
cında it hacminin gcniılcdi&inl göre
rek eevinenler, harpten muayyen 
grupların büyük kirlar temin em:ıes~
sıe rağmen Amerika'nın harpten ıktı· 
aden pek kirlı çıkmadıiını ıördüler. 
Eveti harp ıanayiiinin ıüratle lnkip· 
fı ve Avrupa devletlerine yapılan ik· 
razlar ...... emlekette lüzuımus bir enf
llayon v·· cude getinni_t. old~ğun~n 
harp biter bitmez dahılı kon3onktur· 
de bir gerileme hisaedilmeğe baıtadı. 
1921·22, 1927·28 buhranlan biriblrlni 
takip e ti ve nihayet 1929 buhranı 
bunlarm hepıinden tiddteli olmak il· 
sere Amerika iktiaadlyatını aaratı. 
Bütün bu buhranların yalnız harpten 
ileri geldiii iddia olunamazsa da har· 
bin bunların meydana gelmeıinde en Mahmızm ufacık bir parçaıı-
ınilhim amil olduf;u da inkar edile- m kanatlı gençlik için ayırmak. 

Behçet Kemal Çatlar bu yıl 
Anadolu içinde seait bir mem• 
leket sezili 1apmı1tır. Ceaç 
tair ıncliil 1erlerin ıaaat ba
kmımdan intibaalnnı ve halk 
ıaıirleri hakkında toplamıı ol· 
duldan tiir ve malbıatı bir 
konferam halinde verecektir. 
Ve bu yerlere alt 1aSllUf olclak· 
lan yeni türlerini okuyacaklar
dır. Konferana herkeı için aer
beattir. 

radeniz kıyıları bölielerinde ıimal, 10 ikincitetrin 939 ıünü bütün mek· 
diler yerlerde garp istikametinden sa- teplerde aaat 9.05 te talebe mektebin 
niyede en çok 10 metre kadar hızla eı· münasip bir aalonunda toplanacak ve 
mittir. En yüksek ııcaklıklar Islahi· aynı ıekilde 5 dakika ayakta saygı 
yede 19, Muğlada 21, Mersinde 22, ıumnaaı yapacak; müteakiben bir mu
Bodrumda 23, lmıir, Antalya ve İı- allim tarafından Atatürk'ün hayatı, 

Çocuk Eılrgeme Kurumunun 9 bl
rincikinun cumartesi günü akpmı 
Ankara Palu ıalonlarında verecefi 
millt koıtilmlü balonun himayelerin
de vcrilmelini; Bilytlk Millt Şefimi • 
zin reflkalan Bayan tnanil'niln lut • 
fen kabul buyurdukları aevinçle ha
ber alınmııtır. 

mez. Bundan daha zevkli bir vatan 
Amerika'yı harpten zararlı çıkaran Bir fraıwz vapuru batınldı 

vazifesi diifünülebilir mi) diğer bir amil de müttefiklerine yap- _________ ____ _. kenderunda 24 derecedir. memleket ve millet için yaptığı bll- Pari1, 4 &.L - Franus Baoule ft• 

tığı mali yardımlardı. Müttefikler bu --------------------------------------------------
paraları Almanya'dan alacakları ta- 1111111111 1 1111 11111 1 1 111111111 111111 11111111111•"•1111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111~1111 1 1 11111111111 111111111111111111111111 
mirattan ödemeli dütünUyorlardı. ıaldDlclerini b•yalimizd• c•al•adı· 

FakatbirçokaebeplerleAlmanya'dan Tanzimata dair! '#;~N 1~1 IL~R rabiliri•. ~ Bu kadar kata bir dili• lıanıı• 
fazla bir ıey alamıyacaklarını anla • Evelld gllıı ( J ikinciteırin) Tan. kQltarana m•ml•k•t• tqımd iati· 
yınca Amerika'ya kar~ı tediyel~ri~i zimat'ın yOdnca yıldöniimD idi: Y•nlerl lıte Tansimatgıların bit 
de gevıettiler. Bu vazıyet Amerıka • Tanzimat; yani ıarktan ayrılmamak kısmı bunlardı. 
da aaabıyet uyandırdı. Efkirıumumi· :ıartiyle garbe ille defa y6neliıimi- gizliden ıisJiye dilrt• edilmiıtir. ıılabilit: Fakat t•tbik•tta 1anlıfları dolu 
ye, hükumetin Avrupa'dan milyarlar· zin, eskiyi elden bırakmamak azerı Bazıları İN Tanzimat'ı yerinde, Bir ıan K•miı H1 Fr•nsa •la- da olsa, ı•rh 1aklaııuk makadı· cabor~lanolar ~dlaemcaetkı oi;idnuiveu rhalılledrie dahyil!ı: yeniye ilk el uzatııımız olan Tan- vaktinde atılmıı bir adım, milstalc- retinin birkaç k4tibi ile birlikte ka- nı gQden bir gılırı bundan ya. ... 

11 u 11 a zim•t'ın. Sise 66H T•mimat 7ıld6- bel inlcıl•plarımız için 71rind• bir yıkla BoiHi,i1nd• dolqıyormuf. l al b I 
aeltmeıini bir türlü anlamıyordu. Dl· ıılmO bir te•İttea /ula, Oniv•rsi- merhale buluyorlar. Bir ar.lık, karıılarıaddi ıtJzel ne anc• •gm•l• u rqa arı uı n 

f l bo lular da A • . k i . t l ibi bl tet -•m•ral•rd•n mlteL---"• olar•k ı•rbi tanımıı v• ıarh k•adini ta-ğer tara tan avrupa ı rç • t• ıun pe yı 1•P ' 1 1 • r • Sebep ve •milleri ne oluna olma, - __,, nıtmlf bir mlllet oJard umpati ile 
merika'nın yükaek &Umrilk tarifeleri kik luatı tılfkki edilmesi lfsım- tatbikatt• taazimat ·ne urden, ,,. lr•nsızca: 11 1 abill 
k--ı. auretiyle alacalının malla 8- ı•lir. Ah d • B--6 _.., •tu 11 rs. 
'iT- .. dı yarden geç•memelr pklind• bir - • •mıı. fi' -or ne aaıar 

denmesine aet çektilini iddia ediyor- Bu bamleyi idare ıden devlet ad•- tezehOp'ten baıb bir ,.1 oJmamıı- Pytbaıoresque'diı/ 
du. Ayni zamanda Avrupa'da, Ame· mımısın, Şlnaıl tarafından 7uı/an ur. Pittoresque diyecek yerde Kimli 
rika, alacatını dirhemine kadar al • bit kuld• d• lr•adisine: Tanzimat, garbi yarım 1am.ı.1r b•yin Pytbaıoresque demesi ilzeri-
makta iarar eden in1afııı blr alacak~ B" aJaalll falın rei.t cümbuna bilenlerin garbe bayranlıkt• yanlıı nı lransızlardan birisi f6yle bir tas-
olarak tanınıyordu. Velbuıl ye yol tutanların b•rek•ti olmuftu. Da- bihte bulunmuı: 
harp bqladılı ıaman etki harbin •· DalM nelki ıan Oserinden biı a- ni l ·mı i b 
lacak davaları henilz halledllmlı de • ıır ı•g•n, yani pek 1a1rınımısda bu- ba dolrusunu iaterae •· ., •r u - Galiba Pittoresque demek isti-

luun Tamiıut baHk•ti bukında harekete karıpaların da birçolu •1· yordunusl 
ği~bargonun refl münakap ft mil• bildiltlerimi• pek biribirini tutmu. nı mak.sat ve bedelin pefiade de- K•ınil b•7, bfl•, iflıdili yanlııın 
zakerelerini bu atrihl vakıalann siya· Buıları bunu usun saman alr- lildiler. /arkında olmıyaru fU c•vabı v•r· 
11 altında ıörmek icap eder. Eald mlf, /allat usun uımndaııhti de Zaten cDmbrıriyete ıelinclye h- miı: 
cllmhurreiıi Hoover de dahil oldulu snale ,as tutmuı olan bit aııaa- dar bizde beı tOtla inkıllp hamle- - Ha Pittoreıqu., lıa Pythaıo-
halde bir çok mühim amerikalılar har· llkt•n •ara Omıvılı mllln?erl.- lerinde •1nı h•atalık 16rlJ/mlJftOr. r•ıqu•: ikisi d• ıymıoıue delil 
be müdahale töyle dunun muharipler· rinln ıarbe karıı gerililder}ni, yani Garbe h•ylaa tansimatfılard•n midir! 
le mühim ınalt ve ticari i•lere bile et· realiteyi kabul etmel•ıi banketi di- bir kısmının ı•rp vı ıarbın en fu- (Brırad• Syaoaime 7erlne qn•-
riımete taraftar değildirler. Buna ye telüti eder/er. la bilinen dili ol•n lıau,.cayı • ıoıu. hliıMsialn kııll•11ıldılını 

-n.Li b' be · t 1914 tecrl- Bir bımlarıaa •"• 4• bıı b•re- kadar bildiltlerinl aıunuıd• "frenk aalıyoıaııus.) brJı auun m ır e rıye , "- "'d'l'I'" • Hı'L•- L-·- '"'a .. .ıt•t. •-L-t L .... 
1..-: L......- dilm k •• ...:..,ıe de kıt, ell•riad• bpitaJu7on gibi bir meffep" tanılan ma"9 .. r mı ı ~sı -,. - • .., ,,, • ..... -· 
- te.ıuıu- e eme ,.. ... ~ ' • -'"' --' b-'de iki lramu k4tibiain ne bdar 

• 
T elrilıalar I 

Çolrtanb•ridir, ıörrnediğim bir 
ıazetenin son sayısı elime geçti. 
Burada ilci tefrika g6rd0m: 
1- Haccacı salim, 
2 - Hası.ti Mub•mm.t. 
Buı arkadqlarımı•, m•ierH, bis 

g6rmiyeli tefrikacı/ık sanatınd• Yıl
dız sarayı ile Sultan Aziz'd•11 kaç 
asır ıeriye ıitmiıJ•rl 

* 
Cephe oe c.1!..h..!_•.n.il 

Brib. llari• Remark'ın Jculakları 
çınlnın. Jlefbıır roıuaıaın ismi, 
J;Jlf, reaml teblil.l•ria llMtaiai t•ı· 

puru Atlantik denbinde bir alman 
denizalt111 tarafından batınlmıttır. 

İki ölU ve 11 kayıp vardır. Müret
tebattan 33 kiti bir fransıs aviloeu 
tarafından kurtarılmııtır. 

latanbul ve lmıir mmtaka 
ticaret müdürleri 

İzmir mıntalra ticaret müdürlOfil· 
ne lıtanbul mıntaka ticaret müdürü 
B. Mehmet Ali, İıtanbul mıntaka ti· • 
caret müdürlUiüne de İzmir mıntaka 
ticaret mildilril B. Avni naklen tayin 
edilmitlerdir. ----

Doğum 

Maarif Vekaleti netriyat mUdUr 
muavini B. Namık Katoğlu'nun dün 
bir erkek çocutu olmuştur. Murat is
mini alan yavruya uzun ve meaut bir 
ömOr diler, arkadaıunızı ve Bayan 
Katoilu'nu tebrik ederiz. 

idi etmektedir. 
Evellti gün gelen bir telgrafta 

BUP c•phesinde gece harekatı ya
pılmadılı bildiriliyordu. 

Iıık s6ndürme yüzünden cephe 
ıerilerlade de pelc harekat olmuyor. 
Şu hald• cephe ve cephe gerisi bl• 
tiblriae benzedi deseni••/ 

T. 1. 1DOluaıilere mOsaharet fikrindedir. .Uü bulrılMll labuacılar taraluııdu lUmll beli" ıu bik47e~uuen -...a· .. , 

---------~~.:__-=----------~---------------------------------------------------------------~------------------------~----------------------------------------
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[~ış. POLiTIKA ·ı 
İtalya• Yunanistan 

D 0 N Y A ,, H A B ''.E R L E R İ · 
1 • ı • . • - • . '),. . 

Cümhuriyet bayramında 

İtalya ile Yunanistan arasında 
teati edilen mektuplar, gittikçe SA• 

rnirniletmekte olan iki devlet kar
~ılıklı münasebetlerinde yeni ve ıulh 
~arnına memnuniyetle telakki edi-
ecek olan bir merhaledir. Bu mü
~~s~~etl~rin sulh ve mesalemet için 

UYUK hır tehlike manzarası arzet· 
liği zaman çok geride değildir. A· 
Yaba bu mıınzara aldatıcı mıydı? 
d'0 ksa hakiki bir tehlikeye itııret e-

1Yor da ondan sonra enternasyonal 
'\'aziyetteki yeni istihale kar4ısında 
tnı bugünkü cereyanı aldı? Bugün 
artık buralarını arattınnak için lü· 
2 urn yoktur. Ancak şunu hatrrla
~ak lazımdır ki İtalyan gazeteleri, 
. l'havutluk'un işgalinden sonra 

cıddi korku tevlit edecek yazılar 
ra2rnıtlardı. ltalya'nm, Arnavut
l uk'u bir sıçrama tahtası olarak kul-
a.nacF ~ı hakkındaki ne;riyat, hadi
~elerin bugün takip etmeğe bat!adı
gı tnesut cereyanla bir tezat lc§kil 
etınektedir. Yunanistan ltalya'ya 
iÖre arlık cesedi yere serilecek bir 
düıınan değil, eli sıkılacak bir dost· 
t~.,. Filhakfüa iki devlet, teati et· 
ti~Jeri mektuplarla münasebetJeri
bı, 1928 senesi eylülünde imzalanan 
~~stluk muknvclesinin çerçevesi 
•çınde tanzim ctmeğe karar vermi§ 
bulunuyor' .r. Bunun ıümul ve ma • 
basını anlamak için 1928 eylül mu· 
lca\'elesini hatırlamak ktıfidir: Ve
bizelos'la Musolini araamda imza
lanan bu mukavelenin ilk dört mad
desiyle Yunanistan ve İtalya, statü
koYU mu haf aza etmeği, içlerinden 
hiri üçüncü bir devletin taarruzuna 
\li!'a.dığı takdirde diğeri bitaraf kal
~aYI ve her ikisini de alakadar e· 
deıı meselelerde biribiriyle istişare 
ebtıeği karııhkh olarak taahhüt e
diyorlardı. Beşinci maddeden on 
dokuzuncu maddeye kadar olan hü· 
kümler, aralarında çıkacak olan ih-

tilaflann hakeme havalesi hakkında 
idi. Bundan sonraki bet madde ha· 
le.emle halledilemiyen ihtilaflann 
~•ilini temin içindi. Bundan sonraki 
llç nıadde de mukavelenin Milletler 
Cemiyeti umumi katipliğince tescil 
edileceği tefsirde anlatmazhk çık· 
tığa takdirde Lahey mahkemesine gi 
dileceği ve nihayet mukavelenin en 
kıaa. bir zamanda tasdik edileceii 
haltkmda idi. 

1928 eylül mukavelesi, ltalyan • 
Y\Uıan münasebetlerinde mesut bir 
~e•ir açtı ve bu mukaveleyi Türkiye 
ıle İta1va ,.,.. __ ..l_ - 1 - L ••• • ' --

ka\'ele takip etti. 1928 senesinin ao· 
bUııa doğru hariciye müstetan 
C.raııdi'nin Ankara'ya yaptığı ziya
ret, Türk • İtalyan münasebetlerinin 

~a.kviyeaine pek ziyade yardımı olan 
doıtiuk tezahürüne vesile teıkil et• 
ti. Bundan sonradır ki Türk· Yunan 
~Unasebetleri düzeldi. Ve Balkan -
;rda sulhun temeli olan 1930 Türk-

Unan anla§maamm yapdmaıma 
~.lır açdmıt oldu. Balkan antanta 

•le bu temel üzerine kurulmuttur. 

Eğer İtalya ile Yunanistan ara
~ll\da.ki münasebetler bundan sonra 
.ejenere olmuşsa, bunun mesuliye • 
~· •ulh ve sükun içinde çalışmaktan 
"tka hiç bir emeli olmıyan yunan 

~?lrıtuınuza ait değildir. halya'nın 
oır lh l . t' 1 lı •u ve mesa emet cemıye ı o an 

lllk.n misakına kartı aldığı muha· 
·~ \'aziyet, Balkanlarda çevrilme-
•ırı . M l' ., rı· e salııılan entrıkalar, uso ını -
l' ırı eski Roma imparatorluğunu ih
~ il için giri§eceği te§ebbüsler hak
ı 'llda ikide bir ileri sürdüğü tehdit
.,,e.,, llalkanların Almanya ile İtalya 
~.a••nda nüfuz mıntakalarma taksi· 
t 

1 hakkındaki rivayetler, Yunanis· 
i~~d--· ve yalnız Yunaniatan'da d_e • 
~Y, hutün Balkanlarda haklı endışe 
"e •~dırdı. O derece ki geçen mart 
rıı l'lısan aylarında bütün yakm şark 
e"ib?11eketleri bir harbin arifesinde 
l()tı ı iÖrünüyordu. Almanya'nın Po· 
hit.r~'Ya kar§ı giriıtiği tecavüzle 
iıti)~ le ltalya'nın da farkta geni~ 
bir ~ t.etebbüsüne giriıeceği yakın 
~u l ~mal gibi görünüyordu. Fakat 
de"~()lıni, bir defa daha büyük bir 
A.t.._ et adamı olduğunu iabat etti: 
kaçr:tlya, ile iı birliği yapmaktan 
tırd arak harbin sahasını darlat· 
ll'a ~-,hundan sonra da Yunanista-

ıtıın . d b" . 1 lrılllc: .. at telkın e ecek ır Jeıt o · 
Yarı 'U~ere, yunan hududundan ital
l 928 aakerlerini geri çekti. Şimdi de 
İçirı •enesindcki doatluğun iad~i 
)' lttı t~tebbüs yapmıı bulunuyor. 

l\nıat 'I 1 d k' .. llaaeb e.n a talya arasın a ı mu· 
lla.lk etlerin samimileımesi, bütün 
hia.i arı Yarımadasında bir rahatlık 
•ık1 /l\l"atacaktır. Yunanistan'& en 
'"İl\ bstlulda bağh olan biz türkle
karı l unu bilhassa memnuniyetle 
le "~kn.dı~ırnızı aöyJemeğe lüzum bi-

lur. 

Garp cephesinde 

Simdi sade hava 
'faaliyeti olmaktadır 

Paris, 4 a.a. - 4 Teşrinisani sabah 
tebliği : 

Cephenin muhtelif yerlerinde dev
ri ye faaliyeti kaydedilmiştir. 

Akıam tebliği 
Paris, 4 a.a. - 4-11-93~ akşam teb

liği : 
Bugün Meselle ile Sarre arasında 

her iki tarafın hafif keşif kolları fa. 
aliyeti olmuştur. 

Alman tebliği 
Berlin, 4 a.a. - Alman umumi ka

rargahı bildiriyor : 
Garbde, dünkü gibi mevı;ii topcu 

ve keşif kolları faaliyeti olmuştur. 

il ava muharebeleri 
Faris, 4 a.a. - Askeri vaziyet hak

kında Havaı ajansı §U haberi verme~
tedir : 

Dünkü gün bütün faaliyet hemen 
hemen havaya inhisar etmiştir. 

Alman keşif tayyareleri gerek hat
larımız üzerinde gerek cepheden çok 
uzaktaki gerilerimizde uçuşlara te • 
şcbbüs etm!şlerdir. On iki tayyarelik 
bir duşman hava kuveti şiddetli hava 
dafi toplarının mütemerkiz ateşi kar-

şısında gayet yükseklerden uçarak 
Forbach üzerine gelerek tarassutlarda 
bulunmuştur. Fakat cephe civarında 
gizlenmiş tayyare meydanlarından kal 
l>:an traıısız avcuları gôzukur gozük -
mez hemen uzaklaşmıştır. 

Furbach üzerindeki bu mühim ke -
şif uçuşu son günlerde bu mmtakada 
alnıanların gösterdiği faaliyetle bir
leştirilebilir. Evelisı giın Forbach u
zun menzilli alman a{;ır topçu.;u tara· 
fından bombardım:ın edilmiştir. 21 o
büs du§miış ve mühim hasar yapmış
tır. 

Diğer tanıftan frilnsız kumandanlı
ğına gelen malumata göre, Forb3ch'
ın şimal şarki:>inde alınan topçusu tak 
viye edilmiştir. 

Diin Alsasta alman tayyareleri ta
rafından bir sefer yapılmıştır. Co!
ınar ve Mulhouse üzerind! uç:ın tay
yareler fransız avcıları tarafından 

takıp edilmış ve ounı.ır Rhının ote 
tarafına çekilmiştir. Ancıı.k bir kı:.ç 
aiınan tayraresi yükselerek fransız 
toprakl::ırı üzerinde ilerlemelerine 
devam ederek Dourgone istikametin -
de uçmuşlardır. 

Almanfa~1n müsndere edip Rus limanma götürdüğü 

City Of Flint Amerikan 
mürettebata iade edildi 

Gemi bir Norveç lin1anına demir attı 
ve Alman mürettebat tevkif edildi 
Vaşington, 4 a.a. - Amerika Birleşik Devletlerinin Norveç 

elçisinden gece geç vakit hariciye nezaretine aşağıdaki telgraf 
gelmiştir : . . . . . 

"City Of Flint amerikan mürettebatına ıade edılm!Stır. A
merikan bayraiı veniden szemiv,. c .. ı..;ı ... ırş- tJulunmaktadır." 

Amerika'nın Bergen konıoloıunun 1 
raporuna göre, City of Flint gemisi
nin alman mürettebatı kumandanı, 

Tromsö'den itibaren Norveç kara su
larından istifade etmek müsaadesini 
istihsal etmittir. City of Flint, refa
katinde 10 harp gemisi olduğu halde, 
cuma gunu öğleden sonra Hauge
sund'a varmış ve amerikan mürette
batından birinin hasta olduğunu ve 
bunun karaya çıkarılması lüzumu bu
lunduğunu ileri sürerek limana gir
meği talebetmiştir. Norveç amirallık 
dairesinin gemiye gönderdiği doktor, 
amerikalı bahriyelinin geminin lima
na girip demir atmasını icabettirecek 
derecede hasta olmadığını müşahede 
etmiştir. Fakat gemi, her şeye rağ -
men limanda demir atmıştır. Bunun 
üzerine Norveç makamları da, enter
nasyonal hukuk mucibince, malum 
kararı almıştır. 

Norveç Amirallık 
daire•inin tebliği 

Oslo, 4 a.a. - Norveç amirallık da
iresi aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Birleıik Amerika 
ve Sovyet Rusya 

Vaşington, 4 a.a. - Mac Cormack, 
mebusan meclisinde Amerikanın Mos
kova büyük elçisinin Molotof'un nut
ku üzerine geri çağrılmasını istemişti. 

Reisicümhur Ruzvelt bu mesele 
hakkında gazetecilere yaptığı beya
natta "Çirkin bir harekete aynı çirkin 
bir tarzda mukabele edilmez'' demiş
tir. 

Bulgaristan - İtalya 
ticaret mübadelesi 

Sofya, 4 aa. - Bulgaristan ile 1 -
talya arasında ticaret muahedeleri ve 
tesviye tarzları hususunda son en -
ternasyonal vaziyet dolayısiyle hadis 
olan müşkülatı izale eden bir mütem
mim protokol bugün Başvekil Köse
ivanof ile İtalya elçisi tarafından im
zalanmıştır. 

Slovakya' da 
Macar aleydarı 

nümayişler 

3 ikinciteşrini 4 ikinciteşrine bağ
lıyan gece geç vakit, amerikan City 
of Flint vapuru, Tromsö'den itibaren 
sahili takip edc:rek Norveç karasula
rından istifade milsaadesini almıştır. 
City of Flint, yanında 10 Norveç 
harp gemisi olduğu halde, cuma gü
nü öğleden sonra Haugesund'a gel
mit ve milıaadesiz demirlemiştir. 
Geminin Norveç limanını ziyaret için 
makul sebep mevcut değildi. Norveç 
makamları, bunun üzerine, geminin 
serbest bırakılmasına ve gemiyi mU
sadere etmiş olan alman mürettebatın 
mevkuf tutulmasına karar vermiş~ir. 

Gemi Gla•kov' a geliyor 
Londra, 4 a.a. - "City Of Flint" 

vapurunun çaq~amba ~ünü Glaskov'a 
gelmesi beklenmektedır. 

Almanya prote.to ediyor 
Oslo 4 a.a. - Amerikan City Of 

Filint ~apuru bugün !Jimal istik~~e
t. nde Hengesun'dan hareket etmıştır. 
ı Berlin'dcn resmen bildirildiğine 

göre Oslo'daki alman elçis~ bdu vapdur 
hakkındaki hattıhareketlerın en o
layı Norveç makamatı nezdinde pro
testoya memur edilmiştir. 

Budapeşte, 4 a.a. - Bratislava'da 
mühim karışıklıklar vuku bulmuştur. 
Halk macar partisinin binasına gir
miş ve her şeyi tahrip etmi§tir. Macar 
gazete idarehanelerinin camları kırıl
mıştır. Bu karışıklıklar, Ribbentrop 
ile Ciano arasında yapılan anlaşma 
mucibince çok küçük bir çek arazisi
nin Macaristana verildiği günün yıl
clönümü münasebetiyle vuku bulmuş· 
tur. 

Kont T eleki hasta 

Sovyet • Litvanya hududu 
A. Ş. ESMER 

F 
:a:ı~nsa - Yugoslavya ticareti 

goııı1,, raa, 4 a.a. - Fransa ile Yu -
ltı~2a,_Y• arasında pek yakında ticaret 

t\Crcl · 
erı başlıyacaktır. 

Moskova. 4 .ı.a. - Yüksek sovyet 
meclisi riyaset bürosu, sovyet • Lit
vanya hududunun kati surette tahti
ti hakkında 27 eylülde i~~lanan 
munzam protokolu imza etmittır. 

Budapcşte, 4 a.a. - Başvekil Kont 
Teleki, doğumunun 60 ıncı yıldönü -
münü kutlamak üzere Budapeşteden 
ayrılarak mülhakata gitmiştir Bu -
gün Budapeşteye dönmüş ve rahat • 
sız olduğundan yatmıştır. 

Akşam neşrolunan resmt rapor 
başvekilin bir kaç gün yatması llzım 
geldiğini kaydeylemektedir. 

Hollanda' da\ 
müdafaa 

Yabancı devlet reislerinden 

tedbirleri 

İnönü' ne 
telgrafları 

gelen tebrik 
ve cevapları 

(Başı ı inci sayfada) ı 

betiyle göndermek lutfunda bulun-
Amstcrdam, 4 _a.a. - Hc_>la.n· dukları telgraftan dolayı majesteleri

<:n'ya §arkt~n vakı olacak hır ~5" 1 ne hararetle teşekkür eder ve şahsi 
tila hı:ırek~tıne karfı memleketın saadetleri ve Belçikanın refahı hak
ba,Jıcn mudııfna va:ntası olan su kındaki samimi temennilerimin kabu
hattı bugün Holanda gazetelerin· lünü rica ederim. 
de resimlerle tebarüz ettirilmek· İSMET İNÖNÜ 
tedir. 

Bu ne~riyat bir te~rinisanide 
b:lzı noktalnrclıı ilan olunan örfi 
id:ı.relerle allı.kadardır ve her 
hnlde mcJhuz müstevliye lmrşr 
bir il.tar mnhiyetindet:ir. 

fran$" 
mt~>lercıı ekonomik 

~ 

ahyorlar 
P~ris. 4 <ı.a. - Framıız kabine-sinin 

dünkü toplantısında. İngiltere VI! 

Fr?nsa tarafındon müştereken ittihaz 

edilecek ekonomik ted~irlerin tatbi -
katına miiteallik meselelerin mUza -
kere edildiği ö~renilmişt!r. 

Sclahiyettar mahfiller, umumi harp 

te de olduğu gibi, bunun yabancı mcm 

leketlerle yopılacnk ticari mübad~ -

leler sahasında işbirliği teminine ma
tuf olduğunu kaydetmektedirler. 

Yugoslavya' da 
muhaceret 

yasal< edildi 
Belgrad : 4 a.a. - D. N. B. : 
Bir emirname ile bugün Yugoslavya 

dan muhaceret yasak edilrni§tir. 
Bu cümleden olarak hiç bir Yugos 

Ekıelana ismet İnönü 
Reiıicümhur 

Ankara 

Türk milli bayramı, ekselansınıza 

en samimi tebriklerimi ve Türltiyenin 
devamlı refahı hakkındaki en iyi te
mennilerimi arzetmek fırsat ve ~ere
fini vermektedir. 

FARUK 

Majeste Birinci Faruk 
Mısır Kıralı 

Kahire 

Cümhuriyetin yıldöniimü münase
betıyle bana gondcrmek lutfunda bu
lundukl;ırı nazik telgraflardan dolayı, 
en hararetli teşekkürlerimin ve şahsi 
saadetleriyle Mısır milletinin devam
lı refahı hakkındaki samimi temenni
lcrimin kabuliınü majestelerinden ri
ca ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Ekselans ismet lnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Memleketinizin milli bayramının 

yıldöniımü olan bugünde, samimi teb
riklerimi ve türk milletinin sulh ve 
saadetinin devamı hakkındaki en ıyı 
temennilerimi ekselansınıza büyük 
bir zevk duyarak arzederim. 

FRANKLİN D. ROOSVELT 

Ekaelnna Franklin Rooıevlt 
Amerika Birleıik Devletleri 

Reisi 
\Vashington 

Türk milli bayramı münasebetiyle 
ekselanslannın gönderdiği tebrikler
den ve temennilerden ziyadesiyle mü
tehassis olarak, en hararetli teşekkür
lerimin ve §ahsi saadetleriyle Dirle
§ik Devletlerin sulh ve refahı hakkın
daki samimi temennilerimi kabul et

lav tahasına pasaport verilmediği gi- melerini rica eylerim. 
bi vize de verilmemektedir: Hatta ec· İSMET İN ÖNÜ 
nebi memlekette oturup da muvakka

ten Yugoslavya'ya gelmiş olan yugos
lav devlet adamları bile gidememekte
dir. 

Bulgaristan ve 
mültef ikler 

Londra: 4 a.a. - Timesin Sof ya mu 
habiri Zora gazetesinin bir başmakale
sini mevzuu bahis ederek diyor ki: 

Alman propagandası Bulgaristanda 
büyük bir faaliyet göstermektedir. Fa
kat bulgar efkarı umumiycsi Rusyaya 
olan ananevi muhabbetine rağmen 
müttefiklerin idealine büyük bir te
veccüh göstermektedir. Bulgaristan -
da Reuter ve Havas'ın haberlerine 
D. N. B. nin heberlerinden ziyade rağ· 
bet edilmektedir. 

İngiltere 
ve Japonya 
Tokyo, 4 a.a. - Tokyo Asahi Shim

burn gazetesinin Londra muhabiri İn
giliz Başvekili Çemberleyn'in bir mü
lakatını neşretmektedir: 

Çemberleyn demiştir ki: 
"-Eğer Japonya lngilterenin Çin

deki ahdi haklarını ve menfaatlerini 
tanırsa İngiltere de J aponyaya karşı 
olan hattı hareketini değiştirecektir. 
Hatta lngilterenin merkezi Çin hü
kümetini de tanıması muhtemeldir. 

Teşekkür 
Yeğenim Mümine Ersin'in doğum 

zamanında yüksek himmetleri sepke
den ve ihtısas ve hazakati müsellem 
olan Ankara doğumevi başhekimi 
Bay Zekai Tahirin göstermiş olduk
ları alaka ve teveccühten dolayı ken
dilerine açık teşekkürlerimin iblağı -
na gazetenizin vasıta olmasını rica e
derim. 

Sivas Mebum 
&f engube Gürleyik 

Ekselans B. ismet lnönü 
Türkiye Reiıicümhuru 

Ankara 

Türk milli bayramı münasebetiyle, 
en hararetli tebriklerimi ve Fransaya 
dostluğunun bu derece kıymetli bir 
rehinesini vermİ§ bulunan memleke
tinizin refahı ile şahsi saadetleri hak
kındaki en samimi temennilerimi ek
selansınıza arzetmek benim için bir 
zevktir. 

ALBERT LEBRUN 

Ekselans B. Albert Lebrun 
Fransa Reisicümhuru 

Paris 

Türk milli bayramı münasebetiyle 
göndermek lutfunda bulundukları bu 
derece nazik telgraflarından dolayı en 
hararetli teşekkürlerimin ve şahsi sa
adetleri ile asil, vefakar ve dost fran
sız milletinin refahı hakkındaki sa
mimi temennilerimin kabulünü ekse
lanslarından rica ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Ekselans B. İsmet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Milli bayram münasebetiyle. ekse

lansınıza şahsi saadetleriyle dost ve 
müttefik asil türk milletinin refahı 

hakkındaki en samimi temennilerimi 
arzederim. 

Kıral 

GEORGES 

Majeate ikinci Georgeı 
Elenler Kıralı 

Atina 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

göndermek lutfunda bulundukları te· 
mennilerden ziyade mütehassis ola
rak, en hararetli teşekkürlerimin ve 
şahsi saadetleriyle dost ve müttefik 
asil elen milletinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimin kabulünü ma
jestelerinden rica ederim 

İSMET İNÖNÜ 
Ekselana ismet lnönü 

Ankara 
En samimi tebriklerimle şahsi sa

adetleri ve türk milletitıin refahı hak· 
kındaki en kalbi temennilerimi ekse
lansınıza bildirmek için türk milli 
bayramını büyük bir memnuniyetle 
bir f ıraat bilirim. 

Naib 
ABDÜLlLAH 

Altes Ruvayal Naib Prens 
Abdül İlah 

Batdat 

Temenni ve tebriklerinden dolayı 
Ruvayaliniz~ hararetle te~ekkür edt-r 
ve şahsi saadetleri ile Irak milletin;n 
refahı hakkındaki en samimi teme.1· 
nilerimi arzederim. 

İSMET 1NöNU 

Tü~kiye Rei&icümhuru 
Ankara 

Cümhuriyetin il~nının yıJdönümü 
gününde, ekseHin11nıza en hararetli 
tebriklerimi ve şahsi sadetleri ile mil
letin refahı hakkındaki samimi te
mennilerimi arzederim. 

HİROİTO 
Majeste Hiroito 

Japon İmparatoru ı 
ToıWd 

Türk milli bayramı münaachetiylc 
göndermek liitfunda bulundukları te
mennilerden çok mütehassis olarak, 
hararetli teşekkürlerimin ve phai sa· 
adetleri ile milletlerinin refahı hak
kındaki samimi temennilerimin kabu
lünü majestelerinden rica ederim. 

1SMET 1NONU 

Eluelans B. lımıet İnönü 
Türkiye Reisicümhwra 

Ankara 

Cümhurivetin ilfinının yıldönümü 
olan bugünde, samimi tebriklerimi ve 
Türkiye'nin refahı ve şahsi saadetleri 
hakkınca Litvanya milleti ile birlik -
te izhar ettiğimiz en iyi temennilerin 
kabulünü ekscUinslarından rica ede-
rim. 

ANTANASSMETONA 
Litvanya Reisicilmhuru 

Ekselans B. Antanaa Smetona 
Litvanya Rei&icümhuru 

Kaunaı 

Ekselanslarının göndermek IUt
funda bulundukları tebrik ve temen· 
nilerden ziyadesiyle mütehassis ola
rak, en hararetli teşekkürlerimin ve 
şahsi saadetleri ile Litvanya'nın refa
hı hakkındaki en samimi temennileri
min kabulünü ekselanslarından rica 
ederim. 

İSMET lNöNO 

Ekselnns ismet lnönü 
Türkiye Reisicümhura 

Ankara 
Türkiye Cümhuriyetinin ilanınırı 

16 ıncı yıldönümü münasebetiyle, 
Meksika milletinin ve hükümctinin 
hararetli tebrikleri ile şahsi saadetle
ri ve memleketlerinin refahı hakkın
daki temennilerimi kabul etmenizi 
eksel5nsınızdan rica ederim. 

LAZARİ CARDENAS 

EltselS.ns Lazııri Cardenas 
Meksika Rcisicümhuru 

Mexico 
Türk milli bayramı miimısebetiyle 

göndermek lutfunda bulundukları na
zik telgraftan ziyadesiyle mütehassis 
olarak, ekselanslarına ve Meksika hü
kümetine en samimi teşekkürlerimi 
ve meksika milletinin refahı hakkın
daki en iyi temennilerimi arzcderim. 

İSMET İNÖNÜ 

Dahiliye Vekilimizin 
Kayseri' de tetkikleri 
Kayseri, 4 a.a. - Tetkik seyahati

ne çıkmış olan Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak bu sabah buraya gelmiştir. 
Valimi..: ve vil5.yet erkanı tarafından 
karşılanmıştır. Dahiliye Vekilimizin 
muvarnlatıııdnıı sonra kaza kaymakam 
larının da hazır bulundukları bir top
lantıd3 vil5yetin idari işleriyle alaka
dar olmuş. izahat almıştır. 

Faik Öztrak saat ı 7 de halk, mües
sesat, birlikler ve teşekküller mümes
sillerini kabul etmiştir. 

!? ~ 
j Yakında yeni ve çok güzel 
l Lir romam tefrikaya 

başlıyoruz 

Arfisf hayali 
( T onio Kröger ) 

- Yazan: -

Thomas Mann 
1929 Nobe/ mükatatmı 
kazanan büyük edip 
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Galatasaray Milli küme 
maçları birincisi oldu 

Yumruklu 
hakkında 

maçın 

karar 

1 1 

neticesi 
veri idi 

Bugünkü 
kosular 

.::> 

A t yarışlarının al tıncı sı bugün saat 
tam 14,30 da şehir ipodromunda yapı

lacaktır. Bugünkü koşularda üç tane 
handikap oluşu yarış meraklılarına 

hayli heyecanlı dakikalar ya§atacak
tır. Aynı zamand a yarışa girecek at· 
Jar da fazladır. Hasılı bu hafta yarış· 
lar çok güzel olacaktır zannındayız. 

Birinci ko§u : (Orman çiltliği 
koşum) 

Oç yaşındaki yerli yarım kan ingi

AITTtıOIOlCllJI s 7 7 s s PO PO PO 

Kulüplerin 
puvan vaziyetleri 

Maç Ga. Be. M:ı. At. Ye. Pu. 
Muhııfı:rgücü 4 3 ı o 17 6 il 
As. Fa. Gücü 4 2 1 1 12 10 9 
Galatasaray 5 2 O 3 12 17 9 
Gcnçlerbirliği 3 2 1 O 8 1 S 
Demirspor 4 1 2 1 10 10 8 
Har biye 4 2 O 2 12 9 8 
Masltespor 4 1 1 2 8 9 7 
Birlikspor 3 1 O 2 3 8 5 
Giineş 3 O O 3 5 17 3 ı 

NOT - Bazı kuluplerin nizamsı ... şekil
de takım çıkardıkları süy.e,.ıncktcdir. Bu 
haber alakalı makamlar tara fından da te
yit olunmaktadır. Fakat biz p!lvan cetve
lini nizamsız takım çıkaran kulüp:erın hiık· 
men yenilmiş olduklarıııın resmen ilanı t • 
rihine kadar sahalardaki fili netice:ere go 
re yapmakta devam edecer.i1:. 

Mümasil hadiseler ıun 
.:> 

f edbirler ahndı 
liz erkek ve dişi taylara mahsus han
dikaptır. İkramiyesi 400 lira mesafesi 
1800 metredir. Bu koşuya yedi tay ·~~~~--

Geçen sene yapılan milli küme maçlarının sonunda, bizza t spor· 
cular ve spor hareketlerini yakınd,,n takip ed enler arasında, milli kü
me müııabnkalarının D em irspor veya G a la tasaraya verilmes i husu· 
aunda u zun münakaşalar cereyan etmişt i . Alakalı makam , biribirine zıt 
fikirlerin ve u su ller in ileri siirüldüğii bu m eseled e büyiik bir hfününi
yet gÖ&tercrek puvnları beraberlik arzedcn ik i kulübün ik i maç daha 

kaydedilmiştir. 
İbni Radyo (S. Halim), 60, Yılmaz 

(R. Kahyaoğlu) 60, Nirvana (F. L. K. 
Osman) 54, Berceste (S. Halim) 54, 
Tunca (M. Atli) 51, Cesur (İ. Başkur) 
47, Suna (II. Eray) 44. 

Bu yarış epeyi karışıktır. İbni Rad
yapmııla.nnr kararlaştırdı. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü· 
n ün sporun esas biınyesine uygun bu 
kararı mı:.alesef daha ilk maçta bir 
sporcu tarafından hakeme vurulan bir 
ymrukla tatbik yerini bulamadı. Neti
ce malum! . Bir tarafta boykot, diğer 
tarafta mahkeme kapısı, bu lıeklenil
miyen ve arzu edilmiyen hareketin 
neticelerini temizlemeğe çalıştı ve 

çalışıyor. 
Bugün beden terbiyesi umum mü

dürlüğünün bölgelere yaptığı bir ta
mimi elde etmiş bulunuyoruz. Umum 
m üdürlük 1938 - 1939 senesi milli kü
m e maçlarının birincisini kati suret -
te tayin eden son hükmünü bu ta· 
mimle teşkilatına tebliğ etmektedir. 
U mum müdürlük aynı zamanda spor
cularımıza gelecek hadiseleri önleyici 
t edbirleri bildirmektedir. 

Bu çok ehcmiyetli ve d ikkate şayan 
t amimi, umumi efkarı birçok nokta
lardan tatmin edici m ahiyette gördü
ğümüz için aynen sütunlarımıza alı-
y oruz : 

ı - 1938-1939 yılı Milli Küme müsabaka 
larına bu yıla ait talimatname mucibince 
İ stanbuldan dört, Ankaradan iki ve 1z -
mirden iki olmak üzere sekiz kulübün İŞ· 
t irak ettirileceği ve iki devre halinde ya. 
pılacak olan bu mtisabakalar sonunda mez
k<lr talimatnamenin altıncı maddesine tev
fikan Milli Kume §ampiyonunun puvan he· 
ıabiyle ve musavat halinde de gol avaraj 
usulünun tatbiki suretiyle t ayin edileceği 
sarahatle yazılmış bulunmaktadır .. 

2 - Bu talimatname esaslan dairesin.de 
yapılan milli kumc müsabakaları netice -
ainde kulüplerimiz a~ağıda yazılı sayıları 
almıı;lardır : 

Galatasay (35) 
Demirspor (35) 
Ankaraı;\icU (33) 
Beşiktaş (32) 
Fencrbahı;• (30) 
Vefa (22) 
Doganspor (2 1) 
Ateşspor (17) 
Yukarıdaki puvanlarm t etkikinden de 

ınlaıılacağı üzere Galatasaray ve Demir· 
spor takımlarımız aynı sayı derecesini al: 
mış olduklarından şampiyonun, gol avaraJ 
usulıinun latbiki suretiyle tayini icap et -
mi&tır. 

yo milllavi kilo ile rakiplerini her za

tetkik heyetinin raporuna istinaden h - man vutduğu için bugünkü taşıdığı 
leci>e gayrı kabil itiraz olmak uzere fut- ağır l:ölo dolayısiyle şansının hafifle· 
bol musabakalarına iştirak ettırilme:nek cezası verılmiştir. dığ i zannedilirse de ahır aı kadaşı o-

8 - 1' utbol maclarında hakemin tebli - la.1 Bcı ceste'nin 54 kilo gibi a~ağı yu· 
ı:ine itaat edilmedlginden maçın tatil~ icap karı müsait bir kilo ile koşması her 
eden vaziyetlere aşagıdaki şekilde h:ıre -
ket edilecektir : ikisinin de şansını artırmaktadır. Bu-

l - Bir taraf oyuncusu mukabil takım na mukabil hiç bir zaman İbni R ad
oyuncularından birine tekme atar, yum • yodan ao:airı kıratta olmı'-·an Yılmaz 
ruk vurur. kufre:lerse futbol kaidelerine "' " J 
göre hakemce Uizım gelen ceza verılir. ela GO kilo ile ve yalnız koşmaktadı r. 

Sahadan çıkmasını kendisine teblil: eıli· Bu yılmazın şansını biraz düşürmek
ten oyuncu bu itaatı d:nlcmezse oyun dur-
durulacak ve takım kaptanına bu oyuncu- tedir. Bu vaziyete nazaran Sait H ali-
nun sahadan çıkarılması teblig edilecek min atlarını birinci Yılmazı da bu ko
takım kaptanı da çıkarmazsa oyun tatil şunun favorisi addetmek hata olmaz 
ettirilerek hakemin vereceği rapor üzeri-
ne bu takım atakadar heyetçe hükmen ye- ı zannındayız. 
nilmiş s:ıyılacaktır. 

2 - S1hadan çıkarılması liizım gelen /hinci koşu: ( Dumlup:nar 
~yuncu ~akı~ın kaptanı ise birinci deh koı:usu) 
ıhtarı muteakıp çıkmazsa maç durdurulup ;ı; 
ikinci defa ihtar yapılacak gene itaat et- İki yaşındaki yerli haliskan ingiliz 
mcyip itiraz vaki olursa üçüncü ihtara tu-
zum kalmadan maç ta til eı!Hecck ve gol erkek ve dişi taylara mahsustur. İkra-
vaziyeti ne olursa olsun hakemin raporu miyesi 1500 lira mesafesi 1400 metre
üzerine mezkur takım alakadar heyet ta- dir. Bu koşuya da yedi tay kaydedil· 
rafınd:.n macr kııybetmiş addedilecektir. 

Fena harek etler cezasız miştir. 
kalmıyacak Abime pour eux (S. Halim). Lige-

3 - Ru vaziyetler h:ıkemlerce raporda toar (F. Atlı), Mart I. (F. Atlı), Mis 
sarih olarak zikredilecek ve lüzum r.öriı· (Nihal Atlı), Gonca (A. Atman), Gür
lürse genel direktörlük tarafından ihtarı ayak (S. Başlangıç), Sibel (F. Atlı) . 
dinlemiyen oyuncu ve oyuncunun mensup 
oldugu takım ve takımın mcnsı•p oldu{:u Bu yarışın günün en heyecanlı ya· 
kulüp hakkında ayrıca cezai kararlar ve - rışı olacağı muhakka:ttır. İkramiyesi-
rilccektir. nin fazla ve yarışa iştir~k edecek tay-

Genel direktörlükce verilen kararlar 
gayri kabili itirazdır. Gerek ferden ve gc- ların biribirinden güzel oluşu bu he-
r~k ~~hil~~nce vaki olacak itirazların hiç yec:ını bir kat daha artıracaktır. Şim-
bır hu~mu olmryacaktır d " e kadar rrösterdin i kuvvet ve men-
Demırspor - Galatasaray maçında zuhur ıy t> "' 

eden muessif hadise dolayısıyle 18-5-939 sup oldu~ıı ahırın şöhreti dolayısiyle 
gunlü ve ~7:.) sayılı ta'?1imdeki esaslı nok-ı A hime pour eux ilk cvcla na~rı dik
taların alakadarlarca bır def.a daha okun- kat i celbeden bi r ta"·dlr bundan sonra 
masının faydalı olacagı duşunuleı ek aı,a- J ' • gıya çıkarılmıştır. şansı fazla olanlar 1s•anbuldakı 590 

(Her ve:.ileden istifade eduek anlatmak liranın kahramanı Mart I. ile son id
iste~ik kı', spo:dan gaye b.e~eni \'e ruhu manlarında nazarı dikkati celbeden 
terbıye etmektır. Sporcu. sınırlerıııc, kıı - • • 
fasrna. iradesine kumanda edcbılen ad.ım Sıbel'dır zannınrlayız. Goncanın da 
demektir. Spor, kötulükleri önleyicı ve gı- plase olması ihtimali vard•r. 
derici bir terbiye vasıtasıdır. Bu yiızden 
kötii/Uk doğmaz ve doğmamalıdır. Srıor Ü 
yapanlar centılmen , itidaline sahip ve so - çiincii ho.,u : 
ğuk kanlı olurlar. Sporcular, hakim, şere-
fe, izzetinefse hiirnıet ederler, buyuklerı- Bu koşuya gelinciye kadar kazanç· 
ni sayarlar, Jıuçüklerini severler, akran ta· lan yekunu 3000 lirayı geçmemiş olan 
nırlar. dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya-

Onların davası tektir. 
Kendilerini yurt muc!afaasınıı hazır13 • rım kan ingiliı: at ve kısraklara m ah-

md:, bu dava memleket davasıdır. /.f emle- sustur. İkramiyesi 450 lira mesafesi 
ket davasrnda ise ayrılık, gayrılık, kavga, 2600 metredir. Bu koşuya beş yarım
zıddiyet. ve munafcret yoktur. El ve emel birliği vardır. kan kaydedilmiştir. 

Sporcular kardeştir .• Onlara düşen iş iç- Olga (M. Çelebi), Nazlı (A. İnegöl) 

Bugünkü n1açlar 
BuP.:un Muhafızgücü snhasında lik maç

larıııa devam edilccck~ir. Bugünkü miısaba
kaların pro-ramı şut:ur : 
Harbıye İdman Yurdu - Gencılcrbirliği 

B. takımları, saat 9.30. 
hakem Nadir Çilesıı. 
Demirspor - Guneş 

A tJkımları, saat 11,20, 
Hakem: Ziya Uı:an: 

Ankaragücu - Birliks;ı>or 
B. takımları saat 13.10 

Hakem: Muzaffer Ertuğ 
Mzskespor - Genclerb:r:i&i 

A takımları saat 15 
Hakem: K ecdet Ozgüç 

Dün mu haf ızgü,ii 
G. Saray; 3 - O yendi 

Dün Muhafızgüciı s-hasır.da az bir se -
yirci kaı:ıo:ılıgı onundc lik maçlarına de
vam edildı. 

Ilk maçı lJemirsporla Maskespor B ta -
kımlan yaptılar. Aral:ınnda cskı dc.,cr.ı 
futbolcular da bulunan taıumlcırm bu ma
ç ı musavi şerait altında ve miıtevazın bır 
şekilde devam etti. Neticecie ıkı dev.e e 
de mtisbet bir varlık gosteremeden takıııı 
!ar 0-0 berabere olarak ırnhadan cckıld. -
!er. · 

lkinci karşılaşma .Muhaft)(gucü • Gal.ı· 
tasaray ar ... smd:ı idi. 

B. Onıcrın JAlaresinde baş:ıyaıı oyunun 
ilk ve miıhim bir kısmı d.lha zıyade Gala
tasarayın tesiri altında idö. Faı<at. y .. \. ş 
yavaş kendini toplanuya l;:ışlıyan Muh.ı
fız, üalatas~ray b· ~kısmı bert:ıraf ederek 
mukabil hucumlara başladı. Muhafız aı.:m
cılarının Galatasaray kalesi için çoı< t ... h
likeli olan hiıcumları, Lugun cidden şa .1ı: 
lı bir oyun oynıyaıı Ga . .ıtasH:ıy ka ıcc ı .. ı 
~a~afından muvaffakıyetle aur~uru !mat ta 
ıdı. 

İlk devre bu sure•lc iki tar:ıfı-ı !ö:Jrfet· 
tııii buyilk g yrcl r3tm<:n ı;ı:;o """' a \ • 
lkınci haftaym başladı, ı .. :ırıan ruz arı 

da arkasına aıan Mu!ıahz d.ıha ılk d kı • 
karla yaptıgı sıkı bir iniş e ve Rı .. nnın a
yaf,iyle birinci golıi ynprnıya muvaffak 
oldu. 

Yaptığı bu golden sonra daha serbest 
oyn:ımıya başlıyan Muhafız, krsa fası~a • 
larla ve gene Rızanın ayl'ıı;iyle iki sayı 
daha yaparak gol adedini üçe çıkar(lı. 

Galatasay, ilk devredeki mııvaffakıyctl: 
oyununa rağmen bu devredeki gevşenı.:
sin<lerı <lolayı diic;ar oldıığu hu maglubi -
yelten kurtulmak icin çok çalıştı ise de 
gol yapmıya muvaffa~ cı!atr..adı ve maç da 
bu neticeyi sonuna kz.dar muhafaza ede
rek 3-0 Muhfızgücünün lehine neticelen -
di. 

Coğrafya ledrisahnda 

Atatürk pulları 

TÜRKİYE POSTALARI 

KEMAL ATATÜRK 
1880·1938 

5 - 11 - 1939 

RADYO J 
TÜRKİYE 

Radyo Dıfüzyon Posta/art 
',I'ÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyoc;u 

-Dalga uzunluğu-
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

ANKARA 

PAZAH: 5.11.1939 
1 ?,30 Program, ve mcmlc:.et saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberlerı. 
12.50 Türk muzigi: muzıkli yurt pano• 

ran.ası. Oı<uy:ınlar: Ankara radyo
su küme oıtuyucuları. Uç kemençe. 
t.ır.bur ve saz refakatiyle. İdare e
den: Mesı.t Cemil. 

13.30-14.30 Muzik (kuçuk orkestra - ıef: 
Neciµ Aı.;kın). 

l - Kari Dlumc: Guncşde (vals). 
2 - Frıınz Lehar: Eva opereti.eden pot
puri. 
3 - Bruno Hartmann: Parlak güneş t • 
şıjjıııda dans ( cntcrmcı:zo ). 
4 - J. Strauss: Dinamid~n Esrarengiz 
vals). 
5 - IJans Schnetider: Meşhur Röfrcn'
lcrden potpuri. 
6 - l~udolf Nützlader : Hayda bana bir 
ha'lia çal. 
7 - J. Str:ıuss: Ritter Pasman komili: 
operasının bale .. i. 

Çerçeve 9XI2 Sm. resim 26X-11 mm. 
koyu çivitli 

18.00 l'rogram. 

1 
18,05 Memleket saat ayan. ajans ve m .. 

tcoroloji haber.eri. 
Hl 15 t. .. .ı: ı ! : ( ra..lyo c:ız orkestrası) , 
H.{)O Çu ... uıt !ö:ıat i . 

2.5 Kr. koyu ye.sil 
J Kr. açık çividi 
S K r. kahve rengi 
6 Kr. bron 
7.5 Kr. koyu kırmızı 
8 Kr. zeytuni yeşil. 

12.5 Kr. koyu mavi 
17.S Kr. Karmen 

P.T.T. Umum Müdürlii;ü tarafınJan E
bedi Şefimiz Atattirk'ün ö ıunuiniın birin-

19.30 'ı'urk nıuzı .ı (fasıl hc>·eti) . 
~0 . 30 Konu ;ma (turt tarihı ) . 
20,<15 Turk ınuzigi çalanlar: Vecihe, Re

şat Erer, Huşen Kam, Cevdet Ko
z:ın. 

I - O ... uyan: Sadi Hoşses. 
1 - Evic; peşrevi. 
2 - Dede • eviç şarkı: (Bülbül asa ns
zi şeb). 
2 - Sd. Pınar • e~·iç §arkı: (göz ya1-
larıııı2 ). 
4 - Z.:ki Rif - Ferahnak şarkı: (küçük· 
siln goncalar acmış). 
5 - Halk tıirl.~su: Alimin kaşları ka· 
ra. Koşkiım var . 
11 - Okııy:m: Semahat Özdenscs. 
l - Sadettin Kaynak - hic.~z aşiran şar
kı: (Açıldı gün). 
2 - Hamdi Tof:ay - garip hicu: ııarkı : 
($u daglar ulu dlğlar). 
3 - .... - Suzinak şarkı: (Ben gülııcnl 
a~kındıı). 
4 - UJi Ahmet - kareıgar şarkı: (Na. 
zirin yok senin). 
il l - Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1 - Dede - ferahfeza şarkı: (El benim 
iciıı seni sarmış). 
2 - •.••• • uşşak şarkı: (Salıp ıcvda
lara ziılfiın). 
3 - .••• - uşşak türkü: (Sabah olswı 
ben bu yerden r;ideyim) 
4 -.- .••• - uşşak türkü: (Ali dağıdır 
dnı:l:ınn hası). 

21.30 Müzik (dans müziği - Pi.). 
22.00 Menı:ı;ket saat ay:ırı, ve ajanı ba

bctlerı. 
Ajans spor servisi. 
Jlllii ıik (cazbant - Pl.). 
Yarınki program. 
Kapanış. 

Bi·~·lJ':o~~AFY A ] 

Hukuku esasıye 
Yazan: Osman Nuri Uman, Cümhuriyot 

Merkez Bankası Hukuk Müşaviri. Bir 
cilt: 300 sayfa. 

B u eser klasik bir hukuku esasiye 
kitabındaki bütün bahisler alınmış, 
Teşk i Hi.tı esasiyemizin tarihçesi , amil
leri ve h ü kümleri üzerinde durulmuş, 
bolşevizme, faşizme, nasyonal • sos
yalizme temas edilmiş, kitabın sonuna 
teşkilfitı esasiyemizin seyir ve teka
m ülün ü gös teren siyasi ve teşrii vesi
kalarla bütün tadilleri muhtevi bir 
teşkilatı esasiye kanunu konulmu~tur. 

3 - Ancak bazı gazetelerin hükmen 
maı:lup aleyhine gol kayıt etmeleri, ba -
zrlarının etmemeleri dolayısiyle ve bu hu
ı;usta fıkırlerin ayrılmış olması sebebiyle 
neticenin filen sahada halledilmesi hak • 
krndaki teknik muşaverc heyeti ile hakem 
komitesinin mutalealarını tasvip ederek iki 
mac; yapılmasını muvafık bulmuştum. 

4 - Birinci maı;ta vaki olan müessif 
hadl:ıe üzerine vaziyet hakkında beyne! -
mılel Futbol federasyonunun mutaleasını 
ve bu arada gol avarajı ve hükmen mağlup 
aleyhine ayrıca puvan kaydedilip edilmi -
yeccğini de sordum. 

ten gelen en ozlü duygularla sevişmek ve Mahmure (S. Temel), Barkın (C. Ap
tam bır barış haliude yaşamaktır. Unutmamalıyız ki gençlerimue ve iyi ayık), Al Ceylan (F. Atlıoğlu). 
huylıırı telkin etmekte idarecilerimizın Bu yarışta ilk nazarı dikkati celbe
bıiyük hissesi vardır. Asabına h5kım ofa- den Al Ceylan ise de müsavi kilo ile 
mıyarak her hangi bir te!>ir altında saha -

ci yıldôrıiimiınde (10-11-939) satışa çrka -

H 1 
• ı " t' ı rılmak üıere sekiz kıymette nıe::muu 62 a ay vı au~ ımız kurnş tutan b ir seri pulla 100 kuruş kıy-

' V 1 ~~~:1ııde~·e~~~ b~~~~r°m~~~~~tirilnıektc olc!u -

P. T. T. memurluk imtihanında 
kazananların tay inleri 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdiirliiğünde açık bulunan memuri
yetler için açılan müsabaka imtiha· 
nında kazananlar belli olmuştur. İm
tihanda kazananlar, umum müdürlU
ğtin münlıallerine tedricen tayin olu

nacaklardır. 

5 - F'ifadan selen cevapta her milli 
federasyor•Jn kendi tarafından vazettigi 
hıikumler dairesinde muamele ifası lazım 
tcldigi yazrh olup hükmen mağlüp aley -
hlne ayrıca menfi gol kaydc.dileccginc da
ir bir kayıt zikredi lmemiştir. buna naza -
ran bizce kabul edilmiş puvan ve gol ava
raj s.stemi ile meselenin halli mümkün 
oı:nu:J buiunuyor. Bu sistem de şudur : 

Kazı:nanıı. 3 puvan ve kazandı~ı. y~diği 
~o" er kaydedilir. 

Berabere 2 puvan ve kazandığı ve ye • 
diği goller kaydedilir. 

Kaybedene 1 puvan ve kazandığı, yedi· 
l i goller kaydedilir. 

Hükmen kazanmış sayılana 3 puvan ve 
7-5-938 tarih ve (405) numaralı tamim mu· 
c ibince de ayrıca lehine üç gol yazılır. 
Hiıkmen kaybedene O puvan ayrıca a • 

l eyhine gol yazılmaz. 
Puvanlar mfüıavi olursa kazandı[\ı gol· 

l erin yed iği iollcrc taksimin<len çıkan ha
r ici kısme~le"c göre hüküm vcrılir. 

Ga:ataıaray birinci 
6 - Buna nazaran : 
Aynı derecede puvan alan Galatasaray -

Demırspor takımlarının gol avaraj vazi • 
yetlerı : 

Attığı Yediği Harici 
Puvan gol gol kısmet 

Galatasaray (35) (43) ..- (19) - 2,26 
Demirspor (35) (35) + (16) - 2.1a 

7 - Bu halde Galatasaray 1938 - 1939 
yıh milli kume birincisi itibar edilerek 
milli kume kupasını kazanmıştır. Vaziyet 
milphcm bulunurken karar verilmiş olar 
iki oyun hususi maç olarak kabul cdilmıı 
bunlardan birincisi malüm oldugu veçhi· 
le neticelenmiş ve aynca ikinci hususi ma
çın yapılmasından sarfınazar edilmiştir. 

Bırinci hususi maçın neticesine gelince: 
A ) Demirspor kalecisinin maç hakemine 

yumruk vurmasından maç tatil edilmiş ve 
maç hakkında beynelmilel federasyon bu 
hususta her federasyonca vazolunacak hü
kumlcre ıstinaden mesut heyetlerce karar 
verilcbilece&ini bildirmiştir. Mesul heye
t in kararının hususi hükum olması lazım 
gelcceiini soylcmiştir. 

13-2-1939 tarih ve (34) numaralı emirle 
ceza verme hakkı heyetlerinin liiviylc 
beden terbiyesi kurumunun 6 mcr madde
sine istinaden cencl direktörlüğe ahnmıı 
ve maçın cereyanını yakından ıtörmck ü -
ı:cre aureti mahausada gi)nderilmit olan 

/arda v::ıka çıkarabilecek şahıslara t:ıkrm- koştuklarını nazarı itibare alarak M ah 
/arda yer verilt,memesı bıı fenalıJ:Ja rı on· mure ve Olgayı şanslı görüyoruz. B as-

y · · .. h. . Jllo'-un tııbı adedi 10;) b'n , serinin 200 hin 
enı vazıyete gore tas ıh eclılen ı ii ı . ı. er b:ıkımdan cidden çok kı>·met:i 

Jiyebı lmenin en kolay }•otudur. Ve bu da k lı f · w 
idarecilerimizin yedi ıktıd::ırındadır. En ının u kadar mesa eyı tutmıyacag ı 
doğru hareket bu gibılerin hunerlerine iddia edilmektedir. Mamafih plase o
bakmıyarak aramızda bulundurmamak tut- ]ur zannındayız. 

harta ve atlaslar tedarik edilinciye ol~ ... bu p11l•ar dıı J.'ııar . 15 inci yıl ve harf 
kadar kullanı lacak olan eski Türkiy e lnkıl;lı ı scri le;.imizi t~lıed~n . ısviçre'~le 

h t 1 
·1 k " lt'. I d . 1 Cc.,.ı rvoı s er ınuc:ıs eı;eı;ı nc sı 1,arış ed;lmı~

ar a arı ı e es ı at dS ar a llatay vı- :ir. 
mamak ve barındırmamak11r. Vekayı kii -
çük ve ferdi cezalarıu kifayet ctmedif;ini /) d k 

!ayetinin muallimlerce milli hudut Sabırc;ı lı ' 1.! bt'1.lencn hu pulların \'tık • 
içerisinde gösterilmesi aJ;.kalıla::a t i n~le >·c ştırilcceı;i limit ve talımin edıl-gcisterdiği içindir ki şiddetle hareket Jü • Ör üncü oşu : 

zumunu tamamen duymuş bulunuyoruz. O 
Bundan boylc içlerindeki kötülerı ayıkla· Ç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
madan sahaya takım çıkarmak yıizunden ingiliz at ve kısraklara mahsus hand:
bu kabil Iıadiselerin aynı kulüpte tt'kcr - kaptır. ikramiyesi 275 lira mesafes i 
rurü gcirülursc böyle bir kıılıib ·ın \':ıcudu-

b
.ld" ·ı . . ı ·ıı e •. teılır. 
ı ırı mıştır. 

l ! .:: ;~1J· ~ : r.1 ti! pulları 

nun faydadan ziyade zararı olacağı fişi • 2400 metredir. Bu koşuya 11 halisken 
kar olduı;urıdan beden terbiyesi kanunu - kaydedilmiştir. 

Ha :a Kurumuna \'!'! ' ( -,., 
1 "'· :J ••• 

nun IJ. ncü maddesine istinaden kulübün feshine tcsebbiıs edeceğim.. Komisarj (B. Işıl) 69, Tomru ( A . Haber aldığımıza göre, Zing 31 şirke-
Genel direktörlükçe verilmiş emirlerin Çırpan) 67, Öztemir (A. Atman) 60, I ti Ayancık İşletmesi İdare hcyeti, 1 

ve yapılmış tebliglerin yerine getirilip gc· T (K T ) 5S B (S h k tlrilmediğinin büyük bir dikkatle ve ınun- aşpınar · ezer ' atray · ava oruma bugiıne kadar yaptıgı 56 
tazam bir surette takip edilmekte olduğu- Temel) 57, }(aranfil ( A . A tman) 56, bin liralık yardıma i lf.veten lmndan 
nu ve lıunl11ra aykırı hareket eden fert Sifkap (F. Agan) 53, Kaya (F. Atl ı ) sonra şirketin işleyeceği kere.;tenin 
takım ve bunların mensup oldukları ku - ~ O ş lüp

1
erin yukarıdaki tamimde yazılı altlu • 52, Yatagan (F. L. K. . sınan) 5:!, •p· beher metre mikabınc1::ın da 20 kuruş 

ıl:u vechilc icabrnda en ai\ ır bir surette ce- ka ('f. Çırpan) !:O, Parısta (Satat Ha- tehcrrürlc hulunm;ı.yı k~rar a!t:na rı l -
z~lan~ırı~!f1~1 arında tereddü~. ed:lm•yece~i- to) 45. mış ve keyfiyeti Hava Kurumuna bil-
n n goz onunde tutulması luzııınımun bol- 1 • , w • • • 

c:tc!l ize b.,§:lı kuluplerin idare heyetleriyle Bu Koşunun da çoıı: karışık oldugu tlırmıştır. 
birlikte bölge~iz~e t~rtip olunacak b ir 1 aşikardır. Favorıyi bulup çıkarmak j Tiırk Hava Kurumu G en el m ... 

1
t".:i 

~~~ı:~at~d:n:~:~m~~ :~~c~~~c ştf~h~~ac:;c t hayli miişküldür. Mamafih Reisiciim- Zingal ş~rketi İşletme idaresinin milli 
zahına ve bu toplantı hakkında bize de ma hur koşusunun kahramanı Eatray'ın havacılıgımıza karşı gösterdiği hu yar 
ınmat v.e~ilmesine emir ve müsa:ıdelcrini diğerlerine nispeten hafif kilo taşıma dımdan dolayı şirkete murassa tayya-
arzedcrım. d 1 · 1 f 1 d B d d 1 · · Genel Direkt.ör sı o ayısıy e şansı az a ır. un an re ma a yası vermıştır. 

Tümı:cncral sonra Taşpıncı.r ve Yataganı tavsiye 
CEMiL TAN ER etmek ve son zamanlardaki koşularına 

----
Hususi türk mektepler ine 

imtiha nla girecekler 

da bir muvaffakiyet gösteremiyen Ka 
ranfili de eski şöhretine nazaran şans· 
lı addetmek mecburiyetindeyiz. 

Maarif V ekaleti, muadeleti tanınmış Be§inci koşu: 
mekt eplerle resmi ve hususi meslek 
mekteplerinden naklen gelen tal elıc- Üç yaşındaki halis kan arap erkek 
lerden ve hususi tahsil gördüğünden ve dişi taylara mahsus handikaptı r. 
bahisle Hr mektebe alınmalarını isti· İkramiyesi 300 lira mesafesi 1600 met
yenlerden muadeleti tanınmış hususi redir. Bu koşuya altı tay kaydedi lmiş
türk mekteplerine alınmalarına mü- tir. 
saade edilen talebelerin girecekleri Bora (R. Baykal) 60, Örnek (Y. 
sınıfların imtihan la t esbiti ve imt i- Güçlü) 59, D inç ( M . Dincel) 53, Me
hanlannın resmi m ekteplerde yapıl - r iç (H. Öncü) 52, Önal (M. Ba t ur) 46, 
maaı Maari f Vekaletince kararlaştırıl l Ş. Yıldız (Z. A y d emir) 44. 
mııtır. • Bu koıuda ö rnek ye Mcr i_ç dilerle· 

Hatayda mebus ıe;imi 

Antakya: 4 a.a. - Yarın burada me
bu s seçimi yapılacaktır. Cumhuriyet 
H alk Partisinden bu seçim için, 5 ye
rine 12 namzed gösterilmesi bütün Ila 
tayd a derin bir memnuniyet husule ge 
tirmiştir. 

rinden ıanslıdı r. Diğerlerinin bir ~y 
yapacağını zannetmiyoruz. Bu hafta 
çifte bahis iki t aned ir . 

Birinci ve ikinci koşular ile dör dün 
~ ye beJinci koıular aruındadır. 

6 Kr. Brön 
8 Kr. Zeytu:ı i ye~il 

12 Kr. Karmen 
12.5 Kr. Koyu mavi 

Bü:>ük vatanperver şairimiz Namık Ke· 
mnl'in öliımünan ellinci yıldcmimiı vesıle· 
ı;;iyle bu ay sonunda satışa çıka:-ılacak 4 
kıymette mecmuu 38.5 kuruş tutan s erinin 
de t:ıbı işi b:ur.ek üzeredir. Tabı adedi 
100 bin olan bu seri de Courvoiıier'ye ıi • 
pariı edilmiot ir. 

Kolleksiyonlara ~ üier btaeak 
bu seri de ,aj)JJWJL41cla ıwrınıııvektedir. 

ı;. s. 

Zeytincilik kursları 
İzmir, 4 a.a. - Bornovadaki zey· 

tincilik istasyonunda salamura yeıiJ 
ve siyah zeytinlerin konserve yapılma 
ları için kurslar a'.iılmasına karar ve

rilmiştir. 
Diğer taraftan vilayet Çeşme kaza· 

sı dahilindeki çiftçilere asma çubuk· 
ları tevziine karar vermiş ve bu asma 
çubuklarını sipariş etmiştir. 

Her~<esin beklediği fil im 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

ARKA SOKAK 
14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

Mefhu r (Le Puritain ) ro
mımmdan yapılan büyük fil im. 

Artist ler : 
P IERRE FRESNA Y 

VJVIAN ROMANCE 
JEAN LOUIS BARRAULT 

yepyeni dünya havadisleri 

koltuklarınızı evciden tutunuz. 

12,15 ucuz m~tinesinde 
Son defa iki fi!im birde!l 

DAMGALI KADINLAR ve 
GOZELESIRE 

Th 2193 



5. ıı -1939 

İNGİLTERE VE FRANSA 

Amerika'ya 3000 kadar 
tayyare sipariş etti 

Ambargonun kaldırılması kanunu 
Ruzvelt tarafından imza edildi 

(Başı 1 inci sayfada) j Almanlar ne diyorlar? 

u !.. us 

Göring 
Roma ya 
gidiyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

Fransa'yı tecrit eylemektir 

Helsinki 
ahliye 

ediliyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

o da bitaraf olan memleketimizin hür
riyetinden vaz geçmektir. Biı: Skandi-

Balkanlar navya memleketleriyle tarihi ve harsi 
Şimdilik Almanya büyük bitaraf bin senelik bağlarla bağlı bulunuyo

devletlerle meşgul olmakta, Rusya ise ruz. 

sonra, top1anan ayan ve mebusan . 
nıuhtelit encümeni bitaraflık kanu - ı Londra, 4 a.a. - Amerıkada am • 
nunun kati metni~i. hükümet 1ehine bargonun ka1dırılmasına .dair verilen 
olarak büyük bir ekseriyetle kabul et- karard~? bahsed~n . Berlın radyosu 
nıiş ve bunun üzerine her iki meclis bunun harpten ıstıfade eden yahu • 
kısa celseler aktederek bu metni tas- dilerin çevirdiği bir entrika" dan baş
vip eylemiştir. ka bir şey olmadığını söylemekte -

diri er. 

küçük dev1etlerle uğraşmaktadır. Rus il Hangö civarında ruslara bir üs ver
ya Finlandiyaya yaptığı talepler mü- memiz Finlandiyanın emniyeti için 
nasebetiyle lsveç'e de İngiltere'ye tehlike teşkil eder. Halbuki Lenin
karşı fazla sempati göstermesi yolun- grad'ın müdafaasına hiç de lüzum 
da kapa1ı ihtarlarda bulunuyor. Ro- yoktur. Dünya efkarı umumiyesi teh· 
manya yeniden tehdit edilmiye baş- didin hangi taraftan geldiğini muha
lanmıştır, o derecede ki, bu mem1e- keme edecektir. Herhalde bu, Finlan
ketin Ankara büyük elçisi Bükreş'i diya ve tsveç tarafından gelmemekte
ziyaret ettikten sonra alelacele tekrar dir. Bulgarların likri Ruzvelt yeni bitaraflık 

kanununu imzaladı 
Vaşington, 4 a.a. - Reisicümhur 

Ruzvelt bugün saat 12 de ambargoyu 
kaldıran yeni bitaraflık kanununu im
zalamıştır. Bu imza gazetelere, Ruz· 
'Velt'in bu meselede oynadığı birinci 
derecedeki rolü tebarüz ettirmiye ve
sile olmaktadır. 

Sofya, 4 a.a. - Bulgar efkarı umu
miyesi Amerikada silah ambargosu -
nun kaldırılmasını Amerikanın de -
mokrasiler lehine artan sempatisine 
bir delil olarak karşılamaktadır. 

Ankara'ya dönmüştür. Ve Romanya'- Daima muslihane bir tesviye tarzı
ya bir taarruz vukuunda Türkiye'nin nı ümit ediyoruz. Fakat icabında her 
alacağı tedbirleri Ankara hükümetiy- zamandan ziyade müttehit bulunan 
le ~üzakere ed~cektir. Bulgaristan Ü· I Finlandiya milleti her türlü ihtimale 
zer:nde de ta~yık yapılmaktadır. Rus-

1 
karşı koymaya azmetmiştir. 

ya ıle Bulgarıstan arasında yapılmak- Baltık Kızıl filosu kumandanının 
Mir gazetesi diyor ki : 

Amerika'ya göre lıarp ıalıası 

Vaıington, 4 a.a. - Hariciye nazırı 
liull, bahriye, adliye, maliye, ticaret 
~e harbiye nezareti erkanını toplıya
rak bitaraflık kanunu ile alakadar ol· 
nıak üzere harp sahası hakkında Rei
sicümhurun israr edeceği emirnameyi 
hazırlamıya başlamıştır. 

"Ambargonun kaldırılması Ameri
kanın bugünkü ihtilafta açıkça de
mokrasileri iltizam ettiğini gösterir.,, 

ta olan hava münakalfıtı müzakereleri .. l · 
d h · d'd k d · · . soz erı a a şım ı en ara enız sahıllerınde Moskova, 4 a.a. - "Havas" Donan
bir "sivil" hava üssünün tesisini der-

ma kumandanı Mologin bugün radyo
piş eylemektedir. Belki de yakında da söylediği bir nutukta demiştir ki: 
öğrenilecektir ki, Rusya mesela Ode· .. _ Baltık kızıl filosu her ihtimale 

Harp sahasının Manş deniziyle şi· 
tnal denizini de ihtiva edecek surette 
tesbit edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Mebusan meclisinde kanun, 172 re· 
ye karşı 243 reyle tasvip edilmiştir. 
?ı reylik büyük ekseriyet, bir çok 
mebusların son dakikada bu kanunun 
kabulüne mani olmak bahsinde her 
türlü ümitleri keserek idare ile bir
lik teşkil etmi olduklarını göster
ınektedfr. 

Mebusan ~clisinde reyler şu su· 
retle tecelli ctmi§tir: 

Yeni bitaraflık kanununun lehin -
de: 222 demokrat, 19 cümhnriyetçi, 
19 i§Çi, 19 çiftçi. 

Yeni bitaraflık kanununun aleyhin
de rey verenler: 141 cümhuriyetçi, 2 
terakkiperver, 29 demokrat. 

~yan ve mebuıan mecliıi 
tatil yaptı 

Milli ~ef'imizin nutku 
etrafındaki neıriyal 

(Başı 1 inci sayfada) 

Londra, Paris ve Ankara hükümet
leri, barışı her milletin hukukuna 
mutlak surette riayet edilmesi sure . 
tiyle tekrar tesis etmek veya koru • 
mak bahsinde ayni ülkü ile muttasıf
tırlar. 

İsmet İnönü'nün tebarüz ettirdiği 
gibi, bu ülkü her memleket için ken
di hususi bünyesine, coğrafi vaziyeti
ne ve imkanlarına göre muhtelif ted
birleri istilzam etmekte olması pek 
tabii bir şeydir ve bu noktainazara 
Londra ve Paris'te tamamen iştirak e
dilmektedir. 
Diğer taraftan üç devlet arasındaki 

teşriki mesainin bunlardan her biri • 
nin diğer devletlerle olan dostane ve 
normal münasebetlerine · zarar vere • 
cek mahiyett olmadığına şüphe yok • 
tur. Bu münasebetlerden biri - ki 

NevyOTk. 4 a. a. - Bitaraflık kanu şüphesiz bu anda en mühimidir _ 
:'Jıunun tadilatını tasvip eden ayan ve 
""'•""'··~-- ---ıı-ı,. t&:Anu~ıııae nor-
mal içt\maına başlamak üzere dün da-
ğılmııtır. 

5 mebus ve 6 ayan azasından mürek
kep olan muhtelit encümen ayan mec
lisince kabul edilen metinde üç de
ğişiklik yapmıştır: 

l. - Bitaraf gemileri, büyük Okya
nus ve Hind okyanusu sahilleriyle 35 
derece §imal arzının altında bulunan 
Amerika kıtasına silah ve cephane 
nıüstesna olmak üzere her türlü eşya 
taşımalarına şimdiki kanunda müsaa
de edilmektedir. Bu eşya, Amerika'
dan sevkediln:eden evel tasarruf se -
netlerinin alıcı namına tanzimine lü -
zum görülmemektedir. 

2. - Amerikan kablo ve telefon 
kumpanyalarının muharip memleket
lerle hesabı cari usulünü ibka etme
lerine yeni kanunda müsaade edil • 
Xllektedir. 

3. - Bitaraflık kanunu, reisicüm • 
hur tarafından imza edildiği tarihten 
itibaren amerikan gemilerinin tasar -
ruf senetleri bir ecnebi namına tan -
zixn edilmiyen eşyayı nakletmelerine 
kanun müsaade etmemektedir. 

Ruzveltin beyanatı ve bitaraf 
mıntaka 

Vaıington, 4 a.a. - Ruzvelt, mat
~~ta beyanatta bulunarak demiştir 

t~la= .ovy•~wnüna•eb t1eridir ve 

Fransa ile İngiltere, Türkiye'nin 
Sovyet Rusya ile mevcut ve iki mem
leket istifadeli olan dostluk mü
nasebetlerinin idamesi hususundaki 
endişesini tamamen teslim ve takdir 
etmektedirler. 

Bu dostluk sağlam temellere daya -
nıyor ve Türkiye reisicümhuru türk 
hükümetinin Moskova'da türk • sov
yet münasebetlerinde yeni ve mesut 
bir merha1e teşkil edebilecek bir an
laşmaya varmak için son haftalar zar
fında hiç bir gayretten çekinmemiJ 
olduğunu bilhassa hatırlatmak iste· 
miştir. 

Muvaffakiyet bir an için pek yakın 
gibi görünmüştü. Bu muvaffakiyet el
de edilememişse de müzakereler iki 
memleketin anlaşma arzu ve azmini 
bo7.mamıştır ki esas nokta buradadır. 

Bu talikin mühim sebepleri Molo • 
tof'un nutkunda aydınlatılmıştır. 

B. Molotof diyor ki: 

Sovyetler birliğinin bidayetteki 
maksadı Türkiye ile Karadeniz ve bo
ğaılara münhasır bir müzaharet paktı 
idi. Fakat Sovyetler birliği Almanya
ya karşı olan dostluk politikası muci
bince, Türkiye'ye Karadeniz devlet • 
leri müstesna olmak üzere Boğazların 
bütün devletlerin harp gemilerine ka
patılmasını teklif etmiştir. 

Bu suretle - zira bizzat Molotof bu 
"- Amerika kıtası, etrafında bitataf hususta mutabıktır - münakaşa gö • 

k bir mıntaka teı;isine dair Panama türmez bir surette anlaşılıyorki, Tür
k onferansı tarafından ittihaz edilen kiye başvekili son nutkunda Mosko-

arar meriyete girmiştir." va'daki müzakerelerin bu defa netice-
b E:nıin bir menbadan alınan bir ha- lenmemesinin Saracoğlu - Molotof a-

cre göre amerikan harp gemileri xn rasındaki görüşmeler esnasında türk • 
t·~z~Cır mıntakada yani şimali At1an- sovyet münasebetlerinin ananevi çer-

dı ıle büyük Okyanusun şimalinde 
C'Vf' çevesine yabancı müta1ebatın ortaya 

1_ , ıye gezmektedir. Cenubi Ameri- ·· 11" ld Al;a n çıkmasından muteve ıt o uğunu ih-
s h· ı~ bitaraf mıntakasında Atlantik sas etmekle hata işlememiştir. 
b~ 1.1.1 Brezilya, Uruguay, Arjantin, 

k
UYuk Okyanus sahili de Şili ve E- Molotof'un Almanya'nın arzusunu 
Uatö tatmin ettikten sonra, vaziyeti Anka· 

d. r tarafından kontrol edilmekte-
ır. ra'ya izah edebildiğini zannetmeğe 
liari · . h. imkan vardır. Her halde, iki memle • b· cıye nezaretı bu kararın ıç 

hır ~cçhile Amerika kıtasındaki cüm· ket arasındaki müzakereler hakkında 
UrıyetJ .. d b' . . b. . • 1. · ","olotof'un kullandığı lisanın İsmet i .. r en ırının ce ır ıstıma ını ı''1 

ntac ede · - . . .. 1 • • D İnönü·nünkinden C'saslı bir surette ri ınıyecegını soy emıştır. ev 
k:dc:ı gemileri sadece bitaraf mınta· farklı olmamasına ve Molotof'un 
A .. _dolaşarak burada gördüklerini "Türkiye. ile fikir teatisinin karşılık· 

lll~r•lta huküınetlerine haber vere· Jı noktaınazarların aydınlanmasına 
Ctklerdir." geniş bir surette hizmet etmiş olma· 

nı::n~cdiJd;ğ~ne göre bu mıntakada 1 sından" dolayı fevkalade memnuniyet 
ali arıp devletlere ait gemilerin fa. göstermiş oır:ıası.n~ ba~.ılır.sa •• s.ovyet 

Yettc bulundukları görülecek olur· ı hariciye komıserının Turkıye nın a • 
sa bu gemilerin mensup oldukları zimli hattı hareketinden dolayı fazla 
~nıleket nezdinde diplomatik teşeb· muğber olmadığı a§ağı yukarı muhak·, 

slcrac bulunulacaktır. kak gibidir. 

sa'yı bir taarru7.a karşı müdafaa için 
şiddetli tedbirler almak ihtiyacını 
hissedecek ve buna hakkı olacaktır. 

Japonya üzerinde dikkat 
Almanya, Balkan devletleriyle 

müttefikler arasında mukarenete ma
ni olmak bakımından Rusyanın bu si
yasetini tasvip etmektedir. 

Diğer büyük bitaraf devletlerden 
Amerikayı Rusya ve Almanya ümit. 
siz telakki ediyorlar, fakat bütün gay
ret ve dikkatlerini Japonyaya çevir
mişlerdir. Almanya, uzak şarkta İn
giltereye karşı müşterek bir harp yap 
mak üzere Rusya'yı Almanya ile ba
rışa davet eylemektedir. Bunun için 
de Rusya'nın Çin'i Japonya'ya karşı 
sebepsiz olarak taarruz etmiş olmakla 
ittiham eylemesi kafidir. Rusya'nın 
bunu yapması da pek muhtemeldir. 
Ancak şüpheli olan bir cihet varsa o 
da, Japonya'nın Almanya tarafından 
yapıldığı gibi, Rusyaya tavizlerde 
bulunmağa muvafakat gösterecektir. 

Royter teyit ediyor 
Roma, 4 a.a. - Royterin siyasi ma

hafilden öğrendiğine göre Mareıal 
Göring önümüzdeki hafta Roma'ya 
gelecektir. 

Re•mi mahfillerde malumat yok 
Berlin, 4 a.a. - Resmi mahfillerde 

Göring'in yakında Roma'yı ziyaret e
deceğine dair mallımat mevcut değil
dir. 

Bir alman gazetuinin I talyanın 
ve •ovyetlerin vaziyetine dair 

yazdıkları 
Berlin, 4 a.a. - Frankforttt Zei· 

tung gazetesi diyor ki : 
Paris ve Londra'nın giriştiği dip

lomatik harp bilhassa Almanya ile 
mü§terek menfaatleri bulunan bu mü~ 
terek menfaatleri bir takım paktlarda 
ifade etmiş olan iki memlekete karşı 
tevcih edilmiştir. 

Garp devletlerine şunu kati olarak 
söyliyebiliriz ki, Sovyet Rusya ile 
Faşist İtalya'yı Almanyadan ayırmak 
için sarfettikleri gayretler boşunadır. 
Paris ve Londra belki de ümitlerini 
Rusya ile İtalya'nın Almanya yanın
da silahla harp etmedikleri hususun
na istinat ettirmektedir. Fakat garp 
devletleri unutuyorlar ki Almanya 
böyle müsellah bir yardım istememiş
tir ve esasen böyle bir yardıma ihti· 
yacı da yoktur. 

Faşist İtalya nasıl söylemişse Mo
lotof da son nutkunda kuvetti bir Al· 
manya·nın Avrupa ortasında zarurt 
olduğunu söylemi§tir. Bundan başka 
Molotof garp devletlerinin bütün dün 
ya zenginliklerini kendileri için isti
yen kapitalist siyasetlerine de şid· 
detle hücum eylemiştir. 

İşte harbin daha ilk günUnden iti· 
baren faşist İtalya da böyle bir pro
gramla hareket etmektedir. 

karşı hazır bulunuyor. Hükümet emir 
verir vermez, Sovyet Rusyanın dü~

manlarına karşı her nereden gelirse 
gelsin harbe atılacağız ... 
Helıinki'nin tahliyesinden sonra 

Helsinki, 4 a.a. - Finlandiya hü • 
kümet merkezinin tahliyesi ü--:-ine 
bugünlerde şehrin normal nüfusunun 
ancak yüzde 10 u Helsinkide kalacak
tır. 

T allin • H elıinki münakalah 
Tallinn, 4 a.a. - Tallinn • Helsin

ki arasındaki münakalat üç günden -
beri durmuştur. 

Finlandiya Hariciye Naz.ırının 
beyanatı 

Helsinki, 4 a.a. - Fenlandiya hari
ciye nazırı B. Errko, dün akşam Fen· 
Iandiya gazetecilerine aşağıdaki be
yanatta bulunmu~tur: 

"Pravda" gazetesinde intişar eden 
makaledeki hücumlar, bir ikinciteş

rinde söylemiş olduğum nutkun yan
lış tercemesi üzerine müessestir. 

Maliye nazırı Tanner ve diğer Fin
landiya delegesi B. Paasikivi dün 
akşam BB. Molotof ve Potemkin ta· 
rafından kabul edilmişler ve Finlan
diya'n n noktainazarını sovyet dele
gelerine bildirmi§lerdir. Finlandiya 
delegeleri, Sovyetlerin taleplerinin 
üçte ikisini kabul etmişlerdir. Kabul 
edilmiyen kısım, Finlandiya'nın ce
nubi garbisinde Sovyetlere bir deniz 
üssü verilmesidir. Bu talebi reddedi
şimize sebep, şimal memleketlerinin 
ve Finlandiya'nın bitaraflığının ida· 
mesidir. 

Müzakereler, evelkilerden daha 
dostane bir hava içinde geçmiştir. 
Fa.kat pek muhtemel olarak B. Sta
lin'in bu görüşmede bulunmayışı do
layısiyle ikinci görüşmenin tarihi 
tespit edilmemiştir. Bundan dolayı 
müzakerelerin devamı şekli üzerinde 
bir şey söyliyemem. 

Finlandiya, Sovyetler birliğiyle 

dostane ve dürüst münasebetler ida· 
me arzusundadır. Finlandiya'nın va
ziyeti, bugünkü güçlükler karşısın

da naziktir. Fakat Finlandiya, Sov -
yetler birliğine karşı htianUniyetini 
göstermek baMinde mümkün olan bü
tün bürhanları vermiştir." 

Finlandiyanın tekliflerine Ruıya 
cevap vermedi 

Kopenhag, 4 a.a. - Politiken ga· 
zetesinin Helsinki muhabirinin bil -
dirdiğine göre sabahın saat 3.30 una 
kadar Moskova hükilineti, Finlandi -
yanın tekliflerine kaf!ı henüz ceva -
hını bildirmemişti. 

Dün gece Kremlin sarayından Pa -
sakivi telefonla aranarak ehemiyet • 
leri ikinci derecede ~lan bazı nokta -
lar hakkında ttfsilat verilmesi isten
miştir. 

Pasakiviye telefon edildiği esna -
da Kremlinde bir kabine meclisi ak • 
dedilmiş bulunuyordu. 

Muhabir, resmi fin mahfillerinde 
asabiyet ve bedbinlik gösterildiğini 
ilfı.ve etmektedir. 

Skandinavya' da ü.mitaizlik 

Her iki tarafça da kuvetli esas o
lan şey, komşu devletin büyüklüğü ve 
refahını temin etmek ve Avrupa'nın 
diğer memleketlerine muslihane ha· 
yatı ancak kuvetli ve galip bir Alman
yanın mümkün kılabileceği hususun -
da beslenen kanaattir. 

Fransa'da komünistler 
gene faaliyete geçmişler 

Paris, 4 a.a. - Temps gazetesi, 
komünistler tarafından halk arasında 
yapılan tahrikattan bahsetmektedir. 
Bu gazete, komünistlerin risa1e ve ta· 
mim dağıtmakta büyük bir faaliyet 
gösterdiklerini yazmakta ve düşmanın 
lehine o1arak bu suretle sulh propa
gandası yapıll:"lasına karşı müsamaha 
gösteri1memesi lazım geldiğini il!ve 
eylemektedir. 

Berne, 4 a.a. - Skandinavya memle 
ketleri efkan umumiyesi, rus - Fin -
landiya müzakerelerinin neticesi hak· 
kında çok bedbin olmakta devam e • 
diyorlar. Maamafih iki tarafın kar • 
şılıklı tavizlerle anlaşılabileceği ü -
midinde bulunmasından büsbütün 
vazgeçilmek istenilmiyor. 

Fakat, Bassler Nachrichtenin Stok
holm muhabirine göre bu ümid bir 
ipliğe bağlıdır. Sovyet hariciye ko -
miserliğinde Finlandiya murahhas • 
l~rı ile sovyet ricali arasında yapılan 
bır saatlik görüşmeden sonra Fin • 
landiya murahhasları hükümetleriyle 
temas etmek ve yeni talimat lüzumu
nu .hissetmişlerdir. Müteakiben gece
leyın ruslarla finlandiyalılar bir kaç 
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An k a ·: cc r ti ü .. ·· 

K..ıılübür& açılma merasiminde bulunanlardan bir gru;:s 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası, 1 ten sonra kulübün ilerde azasına te
postane cadde.si üzerindeki binasının min edebileceği istifadeleri anlatmış
üst katını "Ticaret Kulübü" haline ge 1 tır. 
tirmiş ve kulüp dün saat 17 de birçok 
güzide davetlilerin huzuriyle açılmış
tır. Bu münasebetle Ticaret Odası bir 
çay ziyafeti vermiş, davetlilerini zen
gin bir büfede ağırlamıştır. 

Ticaret ve Sanayi Odası umumi ka· 
tibi B. Celal Akyürek açılış mtinase .. 
betiyle yaptığı konuşmada kulübün 
teşekkül gayesini izah etmiş: bu mem 
leketin ticaret alemi mensuplarını bi
ribirine yakından tanıttırarak bu su
retle memleketin iktısadi ve içtimai 
hayatını inkişaf ettirmek, iktısadi 

konferanslar tertip etmek emeliyle 
vücuda getirilmiş olduğunu söyledik-

Ticaret kulübilnün daimi, muvakkat 
ve fahri olmak üzere üç türlü azası 

bulunmaktadır ve nizamnamede, An
kara Ticaret ve Sanayi Odası sicilin
de laakal dördüncü sınıfa kadar ka
yıtlı bulunan her tacirin, Ankarada 
bulunan mali ve iktısadi müesseseler 
ileri gelelerinin kulübe aza kaydolu
nabilecekleri tasrih olunmaktadır. 

Daimi azalar da, kulübe ödiyecekle
ri aidat nispetinde dört sınıfa avrıl· 

mışlardır. 

Ankara ticaret kulilbüf'•. gayesine 
vusul yolunda muvaffak.yetler te
menni ederiz. 

Elen gazeteleri 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtttllll 

Yunan. İtalyan dost uk 
tezahürünü belirtiyo lor 

-ı Atina, 4 a.a. - Atina ajansı bildl-

H a 1 kevi n de ki çay 1 riyor: 
.. . Gazeteler İtalya ile Yunanistan •· 

. Dun akşam An~ar~ Halkev~.kı~et· rasında teati edilen mektuplar hak -
1ı başkanının verımlı teşebbuslerı ve kında uzun uzadıya tefsiratta bulu
Halk dersa.nel~ri ko~itesinin ~e çalıg- nuyorlar. 
malan netıcesı yenı sezonun .ılk t?p· Athinika Nea gazetesi, yunan mil
l~ntısı olar~k ~~kara muallımlerıne !etinin büyük italyan milleti ile sa
bır çay verılmı§tır. Geç vakte kadar mimi bir surette teşriki mesai eyle
devam eden bu toplantı çok samimi meği daima pek ziyade ve samimi su
bir hava içinde geçmiş ve bu vesile ile rette arzu eylemiş olduğunu ve buna 
muallimler biribirleriyle de konuş- binaen gimdi iki memleket arasındaki 
mak fırsatını bulmuşlardır. Güzide münasebetlerin Duçe ile Metaksas'ın 
zümrenin teşkil ettiği bu toplantıda müşterek gayretleri sayesinde tarsi
bazı mebuslarımızla adı geçen birçok nini gönnekle büyük bir memnuniyet 
zevat da hazır bulunmuşlardır. hissetmekte bulunduğunu yazıyor ve 

İşittiğimize göre halkımızı her za· diyor ki: 
man her cihetten düşüner:ı Halkevi bu Bu vaziyet doğu Akdenizi'nde ve 
toplantılarını sık sık yapmıya karar Balkanlarda barışın idame ve tahki
vermiştir. minde alakadar olan bütün memleket-

İzmir ve havalisinde gene 
sarsmhlaı oldu 

İzmir, 4 a.a. - Dün öğleden sonra 
İzmirde hafif bir yer sarsıntısı duyul
muştur. Evelki gece yarısından sonra 
Dikili'de 7 saniye devam eden sarsın
tı Bergama kazaları ile civar nahiye 
ve köylerde de hissedilmiştir. Bu zel
zele şiddetli gürültülerle karışıktı. 

Almanya' da yahudiler 

Polonya'ya sevkediliyor 
Kopenhag, 4 a.a. - Politiken gaze

tesinin Bertin muhabirine nazaran 
bugünlerde ihtimal pazartesiye Al -
manyadaki bütün yahudilerin Polon
yada ayrılan ve merkezi Lublin olan 
mıntakaya kütle halinde sevkleri baş
lıyacaktır. 

saat süren yeni bir müzakere yapmış
lardır. 

Ru•ya' nın cevabı 
Moskova : 4 a.a. - Finlandiya mu 

rahhasları bu akşam saat 18 de Krem
line gitmişlerdir. 
Molotofun Finlandiya mukabil teklif 

terine Rusyanın cevabını tevdi edece
ği zannedilmektedir. 

Müzakereler bir ıaat ıürdü 
Moskova: 4 a.a. - Finlandiya ve 

Sovyet murahhasları arasındaki müza
kereler bir saat sürmüştür. Bu müza
kerelerde Stalin de hazır bulunmuş -
tur. 

Müzakerelerin mahiyeti 
Mosko\•a: 4 a.a. - Bugün Finlandi

yalı !arla Sovyetler rüesası arasında 

yapılan konuşmalar hakkında bir şey 
biliniyorsa da, bu konuşmalarda Stali
nin de hazır bulunması, neticeye doğ
ru yaklıııo:ıl rlığ•m gösteıir. 

Bugünkü temaslardan sonra Finlan
diya heyeti. Helsinkiye bir rapor gön· 
dermiştir. Finlandiya hükumeti bu ra
por üzerine heye~e talimat gönderecek 
tir. 

Yeni mm.qkatın yarın ak§am vukuıı 
muhtemeldir. 

leri memnun etmelidir. 

Asirmatos gaı:etetii, yunan milleti
nin bu yeni dostluk tezahürünü se -
vinçle karşıladığını kaydediyor ve 
diyor ki: 

"Bu tezahürün samimi barış arzu
sundan mülhem olduğu muhakkak -
tır." 

Etnos gazetesi Duçenin barış le -
hindeki uzun gayretlerini kaydederek 
Arnavutluk hududundaki askeri ku • 
vetlerin karşılıklı olarak uzaklaştı -
rılmasının bunun müspet bir delili 
olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

E1en milleti, iki memleket arasın 
da karşılıklı itimat havası yaratan bu 
işten dolayı derin bir sevinç duymak
tadır ve İtalya ile Yunanistan bu su
retle müsmir teşriki mesailerine de
vam edebileceklerdir. 

Vradini gazetesi, iki memleket mU
nasebatındaki samimiyetin, menbaını 
müşterek medeniyetlerinde bulan ve 
kuvetini barış dahilindeki menfaatle· 
rinin benzerliğinden alan karşılıklı 
anlayış esasına dayandığını bildiri • 
yor. 

Estia gazetesi diyor ki: 
Bütün yunan efkarıumumiyesi iki 

memleket arasında yaratılan samimi 
havadan dolayı B. Metaksas'ın mek
tubundaki sevince iştirak etmektedir. 

Tipos gazetesi de şu satırları yazı
yor: 

İki mernle}cet hükümeti tarafından 
yapılan bu kati hareket bütün ital
yanların ve bütün yunanlıların arzu 
ve iradelerinin sözle değil filiyat;a 
tatbiki demektir. Bu icraat yalnız iki 
memleket arasında değil, daha umumi 
olarak Avrupa'nın bu bölgesinde ba
rışı tarsine kuvetle hadim olmakta· 
dır. 

Diğer gazeteler de buna benzer 
tcfsiratta bulunuyorlar. 

Köycülük kolunun gezileri 

Halkevi köycüler komitesinin her 
hafta müteaddit köyler için gezme ve 
kö~lülerin ihtiyaçlarının temini mak
s~dıyle tertip ettiği gezilerden birin· 
cısi dün yapı1mış ve köycüler Fethiye 
ve İnci köylerine gitmi§lerdir. 
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Ağn dağının uzalrtan göriiniişü 

Ebedi kış d~yarı olan 5170 

Ağrıya çıkış 
Biraz ~vel terliyerelı 

rengarenk çiçekler arasın
da ilerliyorduk. Simdi kar 

I;dır, (Hususi) -
lğdır'ın yakıcı biı 
gti.nu çıkış kafile .. ıy
le konak y.:rine gi· 
diyoruz. Atlarmııı 
dar yayla yo unur 
yokuşlarma tırma . 
mrken arkan·ız:da A· 
ras va<i.sı ( Sılrıncli 
Ova) Sovyet vı: lra . 
toprakları citt•k ·e 
a çalıyor. Sa. ve r,o
hırnuzda y.ılııız bü . 

tipilerı" İçinde kıvranıyo • 
ruz. Biraz öteıle buz ı;ıbı 
bir bulut bizi sarıyor. Zir-

veye çıktıif.rmıı:: zaman ko
lumuzdaki ölçü 5.1 iO ra.kı
mmı KÖ~teriyorılu. 

yük ve kiı u!t Ağn· 
lar; ve sadece onlar 
}"Ukseliyor. lfrr da • 
k ka rüzgi.lr.ıırın g t· 
t ı-:ce so~uclu(;unu an
lıyor, göt;sümiızü bu 
temiz bava ile dol
au uyor-duk. 

Dağcılar 5170 rakımlı tepede 

Konak yerinde bir 
tıraftan cadırl:ırımı· 

11 kurarken buı. ıdbi 
nıeşhuı "Bub1t" su
yundan dınlene, din
lene ve k:ma, kana 
içiyoruz. 

Bu çok durgun ve 
sıcak ağustos gilnün
de büyıik bir- merale 
"ı: heyecanla konak 
yerinden Mıh tepe
ye doğru har-eket et
tik. Çıkış kafilesi 
gayet neşeli. Heniız 

Ağrı'da bit istirahat anı 

zorluk ve yorgunluk ba~ göstermec.liği i
çin bazx aceleciler tırmanacaklan yüksek
ligi pek hesap edeme:liklerinden olacak a
deta koııarcasına bir tırmanış yapıyorlar ... 

ULUS 

Romanya da 

Rus ekalliyeline 
verilen müsaade 

Bükreş, 4 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Dahiliye nazırı Ottesco, rus ekal
liyetinin cemaat halinde teşkilatlan
masına ve kültürel, ekonomik ve sos
yal hayatını kendine göre inkişaf et
tirerek diğer ekalliyetlerin haiz ol
duğu hukuktan istifade etmesine mü
saade etmiştir. 

Rus ekalliyeti milli rönes.ans cep· 
hesi çerçevesi dahilinde harekete de
vam edecektir. 

Vilnoda alınan 
tedbirler 

Kaunas, 4 a.a. - Vilno mıntakası 
komiseri halk nezdinde bulunan bü • 
tün silahların derhal teslim edilmesi
ni, radyo aletlerinin kontrol edilece
ğini, ecnebi memleketlere ait bayrak
ların çekilmesi yasak olduğunu ve 
devletin emniyetine muzir haberlerin 
i,aa edilmemesini bildirmiştir. Bu ta
limata mugayir hareket edenler, gid • 
detle cezalandırılacaklardır. 

·~ 

Amerikan· kara sularmda 
Alman lehtelbahiri yok 

Berlin, 4 a.a. - Amerikan karasu· 
lannda bir alman tahtelbahirinin "Co
ulmore" ismindeki ingiliz şilebini 
torpillediğine dair verilen haber Uz:e· 
rine bildirilen tarihte bu mıntakada 
hiç bir alman tahtelbahiri bulunma
dığı resmen bildirilmektedir. 

Macar ve Yugoslav 

köylerindeki Almanlar 
Budapeştc, 4 a.a. - Royter ajansı 

muhabirinin öğrendiğine göre nazi a· 
janları macar ve yugoslav köylerinde 
yaşıyan alınanlara kendilerinin Al· 
manyaya sevkedileccklerine dair dola 
şan haberleri nasılsız olduğuna dair 
teminat vermektedirler. 

Ajanlar, haberlerin bir anlaşmazlık 

yüzünden çıktığım, bu mıntakalarda
ki alınanların Almanyaya dönmeleri
nin katiyen mevzuubahis olmadığını 
ilave eylemektedirler. 

ltalya ile İsviçre 

orasında anlaşma 

tmtihanları yapılacak 
sorgu hakim vekilleri 
Adliye Vekaleti, sorgu hakim ve

killeri arasında yapılacak olan sorgu 
hakimliği imtihanının gününü tesbit 
etmiştir. İmtihan, bu ayın 24 ünde 
hukuk fakültesinde yapılacaktır. İm· 
tihana, Nallıhan sorgu hakim vekili 
BB. Süleyman Nazif, Arıkan, Ayaş • 
tan Necip Şenel, Beypazarından Ha
lit Atalay, Ilgından İrfan Öğmen, Zi
leden İsmail Edip Baran, Aydından 
Hilmi Toköz, Balyadan Nedim Erdal, 
Gönandan Cemalettin Tarım, Söğüt

ten Ali Gürses, Boludan İbrahim Et
hem Gönenç, Orhangazi'den Hüseyin 
Refik Baygül, Gemlikten Abdülse
met Erkur, Karacabeyden Nuri Gö
nenç, Bergamadan İlmi Bilgiç, Cebe
libereketten Yusuf Kenan Yalvaçoğ
lu, Islahiyeden Reşit Tekiner, Dört· 
yoldan Mehmet Kaflı, Bayramiçten İs 
mail Hakkı Karanlık, Alacadan Cevat 
Bara, Osmancıktan Şerefettin Bilgen, 
Çivrilden Ramiz Doğan, Uzunköprü
den Hikmet Suner, Elazığdan Mah· 
mut Nedim Akalın, Ergani madenin
den Ali Sacit, Erzincandan Adem Gü
neli, Hınıstan Mustafa Çelik, Sivrihi
sardan M. Kemalettin Barukciyak, 
Eğirdirden Abdullah Tevfik Öz, Tor 
halıdan Süleyman İzzet Güvenir, Pos
hoftan İbrahim Yüksek, Tosyadan Sıt 
kı Baysal, !ncesudan Mehmet Salim 
Dinçer, Vizeden Sait Özüdoğru, Kır
şehirden Münir Güvenç, Avanostan 
Azmi Temel, Kandıradan Ahmet Az
mi Tunçay, Seydişehirden Kamil Ya
sa, Cihanbeyliden Reşit Akif Erdem, 
Kozandan Ali Nehriyargıcı, Kütahya
dan Şefik Turhan, Gedizden Bekir 
HulQsi İnci, Malatyadan İlmi Aksan, 
Pötürgeden Mehmet Hamdi Aybey, 
Muğladan Cemal Açal, Milastan Ab· 
dullah Omay, Nevşehirden Muhittin 
Arslan, Bafradan Osman Servet, Şar
kışladan Rüştü Pekergin, Yıldızelin
den Abidin Gönenç, Anamordan Ali 
Haydar Erelmalı, Şebinkarahisardan 
Abdurrahman Sözer, Kuyuluhisardan 
Şevki Dumlu, Hayreboludan Hakkı 
Sezen, Malkaradan Faik Özkal, Nik
sardan Hulusi Aydın, Maçkadan Mur 
taza Necmettin Doğru, Vakfıkebirden 
Şevki Karadayı, Ofdan Mehmet Ke
mal Üstün, Vandan Zülfikar Ural, 
Yozgattan Esat Şehirlioğlu olmak Ü· 
zere altmış sorgu hakim vekili gele
cektir. 

...... • tt ••••••• ,,, 

Evimize gelecek fitre ze.rfla
nnr boş çevirmek, Türkgenç-
lerini kanatsız, Kızı1ay'ı ilacsız 
ve sargısız, kimsesiz yavruları 
sütsüz bırakmak demektir. 

v •••••• ıo 
•• ,, •• y 

flı Fitre, bizi, yılda bir defa, şah
ı sımızdan başkalarını düşünme
f ğe çağıran fırsattır. Bu davete 
i samimi bir alaka göstermeliyiz. ......................................................... Uzakta ağır bir tül altında Iğdır ova -

ıı ve Aras vadisi bu sıcak a~ustos günü
min yakıcı güneşine bütün canlılığım ver
miş gibi hareketsizdi. 

Yosunlu kayalar arasında yürüyor, par
c;a, parça ta~larla gecilmez ve yürünme.ı: 
bir halde bulun.an ı;ırtlarda bol bol keklik 
sesleri duyuyor, kartalların heybetli uçu15-
larını seyrederek yükseliyoruz. Eu vahııi 
kayalar ar-asında yaz güneşinden yanmTş 
yüzlerimize bahar tazeli~ıyle bakan na
dide ve sayısız ı;eşidde çiçek kolleksiyon
lan göniıllerimize gizli bir neşe ve şevk 
veriyor- ve torgunluğu o kadar anlamıyo
ruz. 

Berne: 4 a.a. - İsviçre ile İtalya a
rasında bugün bir anlaşma imzalan • 
mıştır. ' 

Bu anlaşmaya nazaran İsviçreden 
giden ve İsviçreye gelecek olan her 
eşya İtalya topraklarında azami kolay 

. lıklara mazhar olacaktır. 

Ankara Borsası 
4 İkinci teşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Mola yerlerincle e'ikiyalar ve büyük ha
reket devrinden çadır kazıkları, mermi 
kovanlarına hemen sık, &ık rastlıyoruz. 
"4.400" rakımh Mıh tepeye 3 s::ıatte var
dık. Ve az sonra ayakta zorla durıılnbilen 
iğreti, sarp ve dik yollardan en agır eşya 
ve malzemeler de Mıh tepeye gelmİ$lerdi. 
Mıh tepe<le bu mcvıı!mde kıs ortaların

daki kam•;ılayıcı rüzgarlar es"yordu. Ve 
her taraftı:. insan t.ulagında hüzünliı bir 
musiki na{:mı:-ıi yaratan berrak kar sula
rının akışı"lll \"e liriginl' doyum olmuyoc
du. Burarla çatlırlnr1111ı.ı:ın kanklarını ca
k:ıcak bir yer rani to;>rak zemin bul:ıma. 
dık. Ağır ve dl'mirli kaya parçalanna bağ
l:ldık. Kürklerimize sarılıp, yattığımız za
man viıcuduınu:.::a batan taşlaıa aldırmıyor
duk. 
Havanın i:ti olaca~mı müirlcleyen bu

lutsuz, s~ki"l bu abustos sabahı saat altıda 
bütün çıkış kafılcı;i terrnoslardaki çay ve 

Alrı'DJn falpn kayaları 

Ağrı'da buz tutmuş bir şelile 

.lılamurl:ırdan içerek karlı ve buzlu ba. 
yırlua doğru hareket etmiş bulunuyordu. 
A~rı kilometrelerce aşağıda bulunan etek
lerden ta zirveye kadar pek çok yerlerin
de üst. üste yığılım~ kaya parçaları halin
de. Mıh tepeden yukansı yani 800 metre
lik kısım ayrıca tamamen karlı ve buzlu
dıır. Ar:tzi nnnıası ve tehlıi<esi hemen heı 
adımda kaqımrza çık.yor. Karl:ırın Ci~~til· 
ğü yerler yüzlerce kilometrelik uçurum
lar-dan ve çukurlardan ibaret. Her an de
ğişen hava haı;~~ı i1e ins;ınhrı •ıfalr ka..,ıt 
r~rcala=ı gil.i svııra .. ıırcek ş• 1aetli rüz
garlar ... 

4.800 rakımından sonra arazi güçlükleri 
daha çok arttı. Şimdi taşlar araıında yoıun 
ve ıslaklıklar yerine acayip şekiller al
mrş buzlar görüyoruz. Kay:ılarda donmuş 
şelaleler, buz sütunları ve buz mahmuz. 
lan dahi bir sanatkar elinden çıkmış gi
bi. 

5.000 rakımında kükürtlü mıntakaya gir
dik, bu anda hiç beklemediğimiz hafif bir 
bulut tabakası etrafımızı sardı. Kükürt 
kokusu ve yerdeki sarı; sarı kükürtlü ta,. 
lar ve sis ıs millik bir meyil ayrıca soğuk 
ve yor-gunluk pek şakaya alınır şeyler ol
mamakla beraber hepimiz neşeli idik. 
Yükseldikçe ve ara sıra geriye baktığımız 
zaman bulutların ek yerinden Mıh tepey: 
dürbünün tersinden bakıyor- gibi görüyor
duk. Çok uzaklarda dumanlar ve sisler a
rasında uvada gümüşten bir şerit uzanr
yor-du. Bu Aras nebiri idi. Koca, koca te
peler ve tırmanm:ıkla bitiremediğimiz yo. 
kuşlu bu yükıeliıimiz altında dümdüz ol
muşlardı. Başımızın üstünde her istika
mette ııçu§an kat, kat bulut parçalan ya-

İrlanda tethiıçileri 

Londra. 4 a.a. - Bu sabah West- -

End'in 7 muhtelif posta kutusunda 

yangın çıkmıştır. "Ctiınhuriyetçi İr
landa ordusu" na karşı sempatisi olan
lar tarafından bu yangınların çıkarıl
dığı zannedilmektedir. 

Almanya'nın 
harp plônı 

Almanya'nın bu hl}jpte kullan
makta olduğu ve ilende kullana
cağı taktiği anlamak için general 
Ludendorf'un 

1 
\. 

Topyekun Harp 
eserini okuyunuz 

Her kitapçıda bulunur , 

Açılış Kapanış 

Lonara 5.24 5.24 
Nevyork 130.025 130.025 
Pariı 2.96875 2.96875 
Milino 6.675 6.675 
Cenevre 29.315 29.315 
Amsterdam 69.7725 69.7725 
Beri in 
Brüksel 21.7425 21.7425 
Ati na 0,97 0.97 
Sof ya 1.5875 1.5875 
Prag 
Madrid 13.1825 13.1825 
Varıova 
Budape,te 23.28875 23.Z8875 
Bilkreş 0.935 0.935 
Belgrad 2.495 2.495 
Yokohama 30.74-5 30.745 
Stokholm 31.19 31.19 
Moakova 

ESHAM VE TAHViLAT 

C. Merkez 
Bankası 106.25 106.25 

(Peşin ) 

ViLAYETLER 

İnşaat mü na kasası 
Kütahya Askeri Garnizonu Satın 

rış ediyorlardı. Saat 11.20 de zirveye çık· \lma Komisyonu B. S. K.: 
tığımız zaman ruhumuzu büyük ferabhk· A - Kütahya tayyare garnizonunda 
lar, biiriıdü. Önümüzde 400 metre kadar 36599 lira 51 kuruş muhammen bedelli 
kar-dan bit düzlük ve ufak, ufak yalnıı mabeme deposu, ve 19983 lira 25 kuru~ 
buzdan veya buzlu tepeler uzanıyor. Der- .nuhammen bedelli bir garaj yaptırıla -
bal en yüksek tepede karların altında kı· ~aktır. 
lan ATATÜRK'ün ve İsmet İnönü'nün B - Eksiltme kapalı zad µsuliyle ola-
büstlerini çıkardık. Ebedi ve Milli Şefle- aktır. 
rin manevi huzurlarmda gür sesle İstiklii.I C - Eksiltmesi 17-11-1939 cuma gUnli 
marşımızı haykırdık. malzeme deposu saat 11 de ve garajın e!<-

Aıirı doruğunda bayrak direğini sağlam· siltmesi saat 15 de Kütahya merkez ko • 
lııdık. Ve şanlı bayr-ağımızı merasimle çek· mutanhğındaki satın alma komisyonunda 
tik. Güçli.ikle teneffüs ederek karlı tepe· yapdacaktxr. 
!eri gaziyornz. Kolumuzdaki ölçü 5.170 D - Malzeme deposunun muvakkat te
rakxmınt gösteriyor ve daha ileri gitmt- minatx (2744) liradır. Garajın muvakkat 
yor. Barometre tazyiki 410 sıcaklık 3 ile teminatı (1500) liradır. 
2 ırasında değişiyor-. Arasıra buz gibi bu- E - Şartname, keşif ve planlarını gör
lutlar içinde kalıyoruz ve biribirimizi gö- rnek lstiyenler her gün komisyona müra
r-emez oluyoruz. Artık sonsuz zirveden i- :ııat edebilirler. 
niyoruz - Re~at F - Eksiltmeye iıtirak edecekler kanu· 

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

5 - 11 - 193~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

-------------,_ 
----------= -= --Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanıız: Tasarruf hesaplarında = 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile app. Si 
------ -daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: := --- 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira = ---

4 " 500 " 2.000 ,, = ----
4 " 250 il 1.000 " = ---

40 .. 100 " 4.000 ,. 25 ---- 100 " 50 " 5.000 " = ---· 120 " 40 " 4.800 .. = - -- 160 ,, 20 ,, 3.200 " = ------------
DiKKAT: Hesaplarmda.ki paralar bir sene içinde 50 li· § 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 :E 
fazlasiyle verilecektir. -

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart n 2 
1 Haziran tarihlerinde çe.kilecektir. :E ----"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

nun. icap ettirdiği vesaik mevcut ohna.k \mühendisine ihtiyaç vardır. 
şartıyle (Malzeme deposuna alt teklıf Tali 1 1 . 
mektuplarını saat on.da, garaja ait teklif P 0 an arın ~esı~alarıyle birlllo-
mektuplarını saat on dörtte) makbuz mu· te Erzurum beledıyesıne mür~ e-t-
kabilinde komisyona vereceklerdir. meleri ilan olunur. 15652 

(5549) 15498 

Bir makinist aranıyor 
Yozgat Belediyeııinden ı 
Elektrik santralındaki lokomobili 

işletmek için bir makiniste ihtiyacı· 
mız vardır. Şehri 100 lira ücret verile
cektir. Taliplerin vesaikle birlikte be· 
lediyemize müracaatları ilan olunur. 

15615 

Toprak tesviyesi 
Zonguldak Beden Terbiyeai Böl· 

geai Batkanlığmdan : 
Eksiltme ianı 
1 - Zonguldak maden okulu önün

deki sahada tesis edilecek olan tehir 
stadına ait 23260 metre murabbalık ve 
20277 lira 43 kuruşluk ilk keşifli top
rak tesviyesi açık pazarlıkla eksiltme
ğe konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1520 lira 80 
kuruştur. 

3 - İstekliler muvakkat teminat ve
ya banka mektubu ile kanuni vesaiki 
mtizayede gününden bir gün eveline 
kadar bölge başkanlığına vermeleri ve 
ya göndermeleri postadaki gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. 

4 - Eksiltme Zonguldak vilayet ko
nağında beden terbiyesi bölge başkan
lığında 10 ikinci teşrin cuma günü sa
at 15 de yapılacaktır. 

5 - Şartnameler bölge ba§kanlığın-
dadır. (5724) 15650 

Posta nakliyat. 
Bitlia P. T. T. Müdürlüğünden: 

Bitlis D. bakır arası posta sürücülil· 
ğü yazın otomobille iki günde ve kışın 
hayvanla altı günde kat, yaz: ve kış 
Garzan Beşiri Sınan ve Bismil üzeri 
sefer yapmak üzere şartname ve mu
kavelenamesi hükümleri dahilinde 939 
940 bir senelik 939 940 941 942 senele
ri için ayrıca üç senelik olarak beher 
aylığı 1500 lira muhammen bedelli ve 
kapalı zarf usuliyle 3.11.1939 cuma gü 
nünden itibaren beş gün müddetle ye· 
niden eksiltmeye konulmuştur. 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mi.
kimliğinden :---~~~-

Ankaranm Çocuk ıarayı cadde.inde Y11m 
lu sokak numara 5 hanede mukim Ankar& 
belediye riyaseti aleyhine açmış oldatu -
nıız 287 lira 45 kurll{I alacak d&vasuu ta
kip etmediğinizden Ankara belediye riyue 
ti vekili avukat Hüseyin Fevzi tarafm • 
dan takip edilmekte olduğu ve adresini• 
meçhul olduğundan bu divanın yapılmak• 
ta olan dur-uşmasında usulün 141 inci mad
desi mucibince ve yirmi gün müddetle ill
nen tebliğat yapılmasına mahkemece karar 
verilmiı; ve duruşması da 5-12-939 salı gü
nü saat 9.5 ga bıraktlmııı olduğımdan mez• 
kftr günde bizzat mahkemede hazır bulun
madığınız veya bir vekil göndcrmediii -
niz takdirde mahkemeye gıyabınızda ba -
kdacağı teblig makamma kaim olmak ü
zere ilin olunur-. 4165 

İstanbul Asliye Yedinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

Avukat Suat Tahsin Türk'ün; Ba

kırköy hat boyu 28 numaralı evde mu

kim madenci Rahmi Köymen aleyhi· 

ne açtığı alacak davasında; müddei

aleyhe usul dairesinde gönderilen da

va arzuhal suretinin nı.übaşiri tarafın

dan arzuhalde gösterilen adresinde 

bulunamadığı ve işbu adresi terk ede

rek Sirkecide Samsun - Çorum ote

linde ikamet ettiği ve bilahare 16. 10. 

939 tarihinde de ismi geçen otelden 

ayrılarak Ankaraya gittiği ve fakat 

Ankaradaki adresi malum olmadığı 

tebliğ ilmühaberi arkasına şerh veri· 

lerek iade edilmiş ve davacının il~nen 

tebliğat icrasını natık talebi üzerine 

keyfiyeti bir kerede Mübaşiri tarafın

dan mezkür otelden aranıb tahkik e • 

dilmesi luzumuna karar verilmiş isede 

ahiren yapılan tahkikatda müdeialey

hin 15- Ey~ül -939 tarihinde Samsun

Çorum oteline gelib 17-10-939 tarihin

de oteli terk ederek bir semti meçhule 

gittiği otel sahibinin tasdikine atfen 

mübaşiri tarafından bildirilmiş ve su

retle dava arzuhali sureti bilatebliğ 

iade kılınmış dmakla davacının talebi 

ne binaen H. U. M. kanununun 141 

inci maddesi mucibince ve ilan tarihin

den itibaren 144 cü madde hükmüne 

tevfikan 15 gün zarfnda cevab veril -

mek üzere dava arzuhal suretinin ilS

nen tebliğine ve arzuhal suretinin mah 

Elektrik mütendisi aramyor keme divanhanesine talikine ve uanın 

İhalesi 17.11.1939 günü saat on beşte 
Bitlis P. T. T. müdürlüğü binasında 
komisyon huiuriyle yapılacaktır. Bir 
senelik için muvakkat teminat 1350 üç 
senelik için 2700 lira olup kati teminat 
iki mislidir. Taliplerin evrakı müsbi
te ve teminatlariyle yevmi mezkfırda 
fazla izahat almak istiyenlerin de da
ha eve! komisyona müracaatları ilan 
olunur. (5725) 15651 

Erzurum Belediyesinden t İstanbul ve Ankarada intişar eden ga~ 
Şehir tenviratını idare etmek üzere I zetelerden birile neşrine karar veril

crai ti kanuni e i haiz bir el t i · v • • ~ 
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~ÜMROK VE lNHlSARLAR V. 

Bira Jİiesi kapsülü ahna<ak 
inhisarlar U M""d"" ı··~-dtın : mum u ur ugun-

h" I - Şartname ve nümunesi muci
i~n~e 2/ X/939 tarihinde kapalı zarfla 
•irı.a ~ olunamıyan 10 milyon adet bira 
ıı ııesı kaps··1.. "d si)t u u yem en pazarlıkla ek-

l ıneye konmuştur. 
adcı· - Muhammen bedeli, beher bin 
ırıu tı 260 kuruş hesabiyle 26.000 lira 
ı~;kkat teminatı 1950 liradır. 

gu. . - Pazarlık 16/ XI/ 939 perşembe 
nu ıı ha saat 14 te Kabataşta Levazım ve 

You Yaat Şubesindeki Alım Komis-
~nda yapılacaktır. 

Şt b :- Şartnemeler her gün Levazım 
B 1 esı veznesinden ve İzmir, Ankara 
ka~~Udürlüklerinden 130 kuruş mu-

tlınde alınabilir. 
ed~ - İsteklilerin pazarlık içit) tayın 

a 1 en gün ve saatte o/0 7,5 güvenme 
~ ralariyle birlikte yukarda adı geçen 
("~ınlsyona gelmeleri ilan olunur. 

693"/5474) 15441 

Aleminyüm kapsül ahnacak 

kında nazar! ve ameli malQmat ), 
6- Hukuk : İdare hukuku ( idart 

kaza dahildir ), ceza hukuku ( esaslar, 
ve memurinin vazifeden mütevellit 
suçları ), ceza muhakemeleri usulün -
den esasa müteallik hükümler, 

Hukuku medeniye ( borçlar kanu -
nu üzerinde umumi malumat, kanunu 
medeniden ahvali şahsiye, emvali gay
ri menkule ve mirasa müteallik hüküm 
ler ), Ticaret hukuku ( ~irketlere mü
teallik hükümler ve umumi malCımat. 

7- Türkiyenin tabii ve iktisadi coğ 
rafyası ve tarihi hakkında malumat. 

8- Ecnebi lisanı ( Fransızca, Al -
manca ve ingilizceden biri ). 
İmtihan neticesinde Müfettiş Mua

vinliğine · alınanlar 3 sene sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupaya gön· 
derileceklerdir. (5294) 15290 

ZlRAA T VEKALETi 

Ziraat makinisti 

alınacak 
d inhisarlar Umum Müdürlüğün- Ziraat Vekaleti Zirai Kombina-

en : lar Kurwnu Müdürlüğünden : 
- Şartname ve nümunesi mucibin 1 - Kurumumuzca tatbik edilmek-

~: l0.111.000 adet aleminyum kapsül te olan köy kalkınması işlerinde istih 
Palı zarf usuliyle eksiltmeye kon- dam edilmek ve motor, ziraat maki

nıuştur. nistliği ve makine tamirciliğinden im-
li Il - Muhammen bedeli sif 33483.60 tihan edilmek•suretiyle 60-80 lira ay

ra muvakkat teminatı 2511.27 lira- lık ücretle 10 adet ziraat makinisti 
dır. alınacaktır. 
bcırr _ Eksiltmeıi 16.11.1939 perşem- 2 İsteklilerin Ankarada Yenişehir-

mevcut (738) adet muadili ( 429) met
romikap (102) desimetromikap çam 
tomruğu açık artırma ile satılığa çıka 
rılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metromikabının 
muhammen bedeli (11) lira (7) ku
ru~tur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçalarile 14-11-939 salı günü sa
at 15 de Dursunbey revir Amirliğine 
müracaatları ilan olunur. 15578 

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. 

Buğu sandığı yaphrılacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

1 - Vekalette mevcut nümuesi 
veçhile ve pazarlıkla 200 adet buğu 
sandığı yaptırılacaktır. 

2 - Bunların tutarı için on dört 
bin lira tahmin edilmiştir. 

3 - 1,050 liralık muvakkat temi
nat lazımdır. 

4 - İhale 6.11.939 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet hıfzıssıhha işleri 

dairesi reisliğinde teşekkül eden mah 
sus komisyonda yapılacaktır. 

5 - Talipler nümuneyi vekalette 

at evclinc kadar teklif mektuplarını Fın
dıklıda Komutanlık satın alma komisyo • 
nuna vermeleri. (5554) 15502 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamıf garnizonunun ikinciteşrin 939 

dan eylül 940 tarihine kadar ihtiyacı olan 
arpa miktarı aıağıdadır. Sarıkamış için 
600 ton arpa alınacaktır. Tahmin bedeli 30 
bin lira ilk teminatı 2250 liradır. Eksilt
mesi 15-11-939 çarşamba cünü saat 10 da 
mıntıka satın alma komisyonunda kapalı 
zar'lr. yapılar..al:ur. Zarflar muayyen sa -
atten bir ı;aıt evel komisyona verilmiş O· 
lacaktır. Şartname ve evııaflar kolordunun 
tekmil gırnizonlarında mevcuttur. Her 
gün göriılebilir. (5SSO) 15525 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : : 
ı - Safranbolu garnizonu ic;in 96 ton 

sığır eti kapalı zarf ile alınacaktır. 
2 - İhalesi 17.11.939 cuma ıünü saat 

15 de Safranbolu belediyesinde yapıla -
caktır. 

3 - 1'r.hmin edilen fiyatı beher kilosu 
(22) kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminatı (1584) liradır. 
S - Şartnamesi her gün Safranbolu as

keri satın alma komisyonunda görülür. 
6 - İstekliler ticaret odasına kayıtlı 

olduklarına dair vesika gostermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı veıi
kalarla, teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat evelinc ka
dar Safranbolu belediyesinde askeri satın 
alma komisyonu başkanlığına vermiş bulu-
nacaklardır. (5578) 15560 

240.000 kilo 

makarna alınacak 
gUnü saat 16 da Kabataşta levazım de meşrutiyen caddesi köşesinde zi

Vc ınübayaat şubeaindeki alım komis- rai konminalar kurumu müdürlüğüne 
Yonunda yapılacaktır. 15.11.1939 tarihine kadar müracaatları 

görebilirler. (5697) 15643 
Ankara Levazım Amirliği Satın ----------------1 Alma Komisyonundan : 

lV - Şartnemeler her gün levazım ilan olunur. (5519) 15466 
JANDARMA 1 - Komutanlığa bağlı birlikler için 

Memur ahnacak Veteriner ecza ah nacak 
240000 kilo makarnanın kapalı zarfla mü
nakasası yepılacaktrr. 

2 - Zarflar komisyona 25.11.939 cumar
tesi giini.i saat 10 da verilmiş olacaktır. 

~~besi veznesinden ve İzmir, Ankara 
k.aş müdürlüklerinden 168 kuruş mu

bilinde alınabilir. 
nı~ - Münakasaya İ!ftirak edecekler Ziraat Vekaleti Zirai Kombina- Jandarma Genel 

hürlü teklif mektuplarını kanuni lar Kurumu Müdürlüğünden : Ankara Satın Alma 
Vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası Kurumumuzda münhal 80 lira aylık dan : 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 17 ku
Komutanlrğı ruştur. İlk teminatı S060 liradır. İhalesi 

Komisyonun- ayni ciinde yapılacaktır. Jsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık sa

lllakbuzu veya banka teminat mektu- ücretli dosya memurluğu için lisenin 1 - Cins ve miktarları şartname
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını fen kısmından mezun ve İngilizceden de yazılı yetmiş dokuz çeşit veteri
aksiltme günü ihale saatinden bir sa- Türkçeye terceme yapabilecek bir me- ner ecza ve malzeme 10.11.939 cuma 
at eveJine kadar mezkGr komisyon baş mur alınacaktır. günü saat onda pazarlıkla satın alı-
kaniığına makbuz mukabilinde verme- Talipler arasında 7.11.939 tarihinde nacaktır. 
lcrj lazımdır. "8750'' (5476) 15442 saat 17 de Kurum binasında müsaba- 2 - Şartnamesi parasız olarak ko-

ka imtihanı yapılacaktır. misyondan alınabilecek bu pazarlığa 

MALiYE VEKALETi 

Maliye müf eHiJ muavinliği 

imtiham 
Maliye Teftiı Heyetinden : 

İstekliler 6.11.939 öğleye kadar a§a· girmek istiyenlerin muayyen gün ve 
ğıdaki vesikaları Kurum Müdilrlliğil- saatte yüz yirmi liralık teminat vez
ne tevdi edeceklerdir. ne makbuzu ve banka mektubu ve 

1. - Pullu ve fotoğraflı bir istida, prtnamede yazılı belgelerle birlikte 
2. - Lisenin fen kısmından mezun komisyona müracaatları. (5684) 15642 

olduklarına dair vesika, 
3. - Hüsnühal şehadetnamesi, 
4. - Sıhhat raporu, 

POLlS 
5. - Yüksek mektebe devam etmi-

35 lira maaalı MalivAco:J,u~ı.~.u- yecaiin• Oai ... lNr t-ıaaüu.am.. 
avinliği için 14 Klinunuevvel 1939 per- (5693) 15632 

Bir doçent alrnacak 
-§enbe günü müsabaka imtihanı yapı • --------------- Ankara Polis Enatitüaü Müdürlü-

lacaktır. TiCARET VEKALETİ ğünden : 
Aranan şartlar şunlardır : A) me· - 1 - Ankara Polis Enstitüsünün ay-

ınurin kanununun dördüncü madde - E I b 
1
• se d 

1
• kt 

1
• r 

1
•1 ece k da 350 Jira ucretJi doçentliğine aşağı-

Sinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 daki şartları haiz bir doçent alınacak-
l<anunusani 1939 tarihinde yaıı 30 dan tır. 
fazla olmamak, C) Mülkiye mekte - Ticaret Vekaletinden : 2 - MezkOr şartları haiz taliplerin 
hinden ( Siyasal Bilgiler Okulu), Hu 1 - Vek9.let müstahdemleri ıçın derhal Enstitü Müdürlüğüne müraca-
kuk fakliltesinden, Yüksek ticaret ve 53 erkek ve 3 kadın elbisesi pazarlıkla at etmeleri ve istidalarına vesikalarını 
iktı· sat mektebinden veya bunlara mu· diktirilecektir. da raptetmeleri ilan olunur. 
adil derecedeki ecnebi mekteplerden 2 - Bu iıe ait kumaı vekaletten ve- Şartlar: 
ınezun olmak. D) yapılacak tahkikat rilecektir. 1 - Türk olmak 
rıeticesinde karekter itibariyle MU - 3 - İtin tahmin edilen bedeli 560 2 - Fransada veya Fransa !sviçre-
fcttiş olabilecek vasıfları haiz bulun- lira olup muvakkat teminatı 42 lira- sinde tıb veya kimya - Fizik tahsil et-
dufo anlaşılmak, dır. miş bulunmak. 
İ~tihana talip olanlar 15 İkinci teş- 4 - İhale 6.11.1939 pazarteıi günü 3 - Aıkerliğini yapmış olmak. 

tin 939 tarihine kadar Ankarada Mali· saat 14 te vekAlet zat işleri ve levazım 4 - Hariçte başka bir iş almıyacağı 
Ye Vel:füeti Teftiş heyeti reisliğine mı.idürlüğünde toplanacak olan alım nı teahhüt etmek. 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 
(5704) 15645 

Pirinç allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kqmutanlığa bağlı birlikler için 

144-000 kilo pilavluk pirincin kapalı zarfla 
münakasası yapılacaktır. 

2 - ~a~flar komisyona 23.11.939 pcr
ıcmbc gunli aaat 11.30 da verilmiş olacak· 
tır. Beher kilosunun muhammen fiyatı 26 
kuruştur. İlk teminatı 2808 liradır. 1ba • 
lesi aynı günde yapılacaktır 1ıncklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutan • 
!ık satın alma komisyonuna gelmeleri 

(5705) 15646 

Sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğ; Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - ~omutanlığa bağlı birlikler için 

105000 kılo sabunun kapalı zarfla müna
kasau yapılacaktır. 

2 .. - Zarflar komisyona 24.11.939 cuma 
ırünu saat 11 de vcrilmi' olacaktır. Beher 
kiloaun~n mUhammen fiyatı 28 kuruıtur. 
İlk temınatı 2205 liradır. İhal~i ayni gün. 
de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
aaat~e Fındıklıda komutanlık aatın alma 
komısyonuna eelmeleri. (5706) 15647 

700 ton buğday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyoaundan : 
700 ton buğday pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 36400 lira ilk te
minatı 2?.3~. liradır, Pazarlığı 8-11-939 çar
P"!ba gunu aaat 10 da Lüleburgaz.da a1 • 
kcrı satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnameı;i her gün komisyonda görü-
lür. (5709) 15648 

ANKARA VALlLICI 

Parke kaldırım yaphrlla<ak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara-İstanbul yolunun lOO+ooo 
inci kilometresinde ve Peypazarı ka
zası dahilinde yapılacak parke kaldı
rım inşaatı 6.11.1939 tarihine rastlı

yan pazartesi günil saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde kapalı zarf usu
liyle ihalesi yapılmak üzere eksiltme
ye konulmuştur. 
Keşif bedeli (29422) lira (72) ku

ruştur. 

Muvakkat teminatı (2206) lira (07) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzları ile ticaret odası vesikası 
ve bu iş için vilayet makamına bir is
tida ile alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ile birlikte yukarıda sözü ge
çen günde saat 14 e kadar teklif mek
tuplarını daimi encümen reisliğine 
vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia müdürlüğünde görebilecek 
leri. ( 5389) 15340 

Jose inıası ve sınai imalat 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - K. Hamam - Gerede 
yolunun 103 f- 800 - 126 + 800 üncü kilo 
metreleri arasında yapılacak olan şose 
inşaatı ve sınai imaHit işleri mukadde
ma üç defa eksiltmeğe konulmuş iken 
talip zuhur etmemiş olmasından dola
yı her türlü ihtimal nazarı itibara a
lınmak suretiyle bu kerre şartnamede 
esaslı tidilat yapılmış ve yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul -
muştur. 

2-Eksiltme 23-11-939 tarihine rast· 
lıyan perşembe günü saat 15 de An -
kara vilayeti daimi encümenide yapı
lacaktır. 

3 - Keşif bedeli (162.054) lira (44) 
kuruştur ve muvakkat teminat (9352) 
lira (72) kuruştur. 

4 - İsteklilerin tek1if mektuplarını 
ticaret odası vesikası, teminat mek -
tup veya makbuzu ile ihale gününden 
en az beş gün evci vilayete istida ile 
müracaat ederek alacakları fenni ehli
yet vesikalariyle birlikte ikinci mad
dede zikrolunan günde saat 14 de ka
dar encümen riyasetine vermeleri la
zımdır. 

5 -Bu işe ait keıif ve §artname ve 
diğer evrak Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafia Müdürlüklerinde görülebilir. 
Veyahut Ankara Nafiasından 4 lira 06 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

(5700) 15644 

Salon kiralanacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör-

lüğünden : • 
"Atatürk bulvarı üzerindeki apartı

manlarda, jimnastik ve eakrim salonu 
olarak kullanılmaya elveritli yeri mev 
cut olup kiraya vermek istiyenlerin 
telefonla 3826 numaraya, mektupla 
Yeni§ehir İzmir caddesi No. 11 de Es
krim Federasyonu başkanlığına müra 
caatları.,, 15653 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Muila Vilayetine bağlı Ula Ka

aabası Belediyesinden : 
arzuhal ile müracaat etdeceklerdir . satım komisyonunda yapılacaktır. 5 - On sene müddetle Emniyet U· 

Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 5 - İsteklilerin 1939 senesine ait mum Müdürlüğü emrinde çalışacağı- --------------
/\) :Nüfus cüzdanının aslı veya tas • ünvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesi- na dair noterlikten musaddak teahhüt P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

1 - Nafıa vek8.letince musaddak 
fenni proje, prtname ve keşifnamesi
ne tevfikan belediyece yaptırılacak 
bir adet dizel motör ve alternetör ile 
teferruatı; tevzi ceryan tabloları ir
tibat ve santral çıkış kabloları, sı~lak 
bakır teller, izaletörler ve sair tefer
ruatı ile bıınların temel ve montajla
rından mürekkep elektrik tesisatı ka
palı zarf uıuliyle münakasaya konul
muştur. 

dikli sureti ve adresi, B) kendi el ya- kası ve muvakkat teminat makbuzla- name vermek. 
zıaı ile terclimei hal hülasast ( memu- rı ile birlikte belli gün ve saatte ko- 6 - Fransızca lisanından yapılacak 
tiyettc bulunanlar müddet ve sureti misyona müracaatları. (56i5) 15612 tahriri ve şifahi müsabaka imtihanın· 
hizınetıerine dair resmi vesika, mües· da muvaffak olmak. (5562) 15623 
''8clerde bulunanlar oradan alacakları ---------------
bonservisleri raptedeceklerdir ), C) DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık çam tomruğu 
A.alterliğini yaptığına veya tecil edil
?lıiı olduğuna dair resmi vesika, D) 
~cktep şehadetnamesi veya tasdikna-
??ıesı, E) Sağlam ve yolculuğa müte- Dursunbey Alaçam Dvlet Orman 

• 
LEVAZIM AMlRLlCl 

İnşaat ve tesisat 
haınnın olduklarına dair resmi rapor. hletmesi revir Amirliğinden: 

'l'alipler tahriri ve 'ifahi olmak ı - Dursunbey devlet orman İşlet· Ankara Levazım Amirliği Satın 
iize Alma Komisyonundan : 

re iki imtihana tabi tutulacaklar • mesi istasyon deposunda istifde mev dı • 1 - İhale gıınü tftlibi çıkmıyan Çerkez 
r. Tahriri imtihan Ankarada ve İs· cut (762) adet muadili (443) metro- köyünde yapılııcılk iki bolüklü bir pav -

tanbulda ve bunda muvaffak olanların mikP.p (613) desimetromikap çaın yon keşif cetveli ve planları dahilinde 
§İfahi imtı·hanı Ankarada yaı1ılacaktır. tomruğu arık artırma ile satılıg-a çı yaptırılacııeından tekrar kapalı zarfla i-l 'J - - halesi 11-11-939 cumartcsf saat 11 de ya-

?lıtihan programı: karılmıştır. pılacaktır. Muhammen bedeli 44577 lira -

bl•1~-;- Maliye A) Bütçe ( ihzari, tat- 2 - Tomrukların ayrıca baş kes- dır. İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. 
11:, k b k Keşif ve planlariylc şartnameleri ait ol -

• tasdik ve kontrolu ), muhasebei me pa}·ları mevcut ve a u ları so duğu şubesinden bedeli mukabilinde 1,:erl-
llfltuıniye kanunu hükümleri. B) Ver· yutmuş olup hacim kabuksuz orta ku- lebllir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
€i nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve tur üzerinden hesaplanmıştır. veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 
Vası•-

1 
· -~. ~addclerın.de ya:ı:ılı vesikalariyle ihale 

-.Iı vergiler ( sedüllü vergiler, ve· 3 - Tomruk ara aıt satış şartname gunu~d.en sekız gün evci vilayet nafıa fc:ı 
t~set Ve intik.il vergileri, istihH\k fü:c- si İstanbul. Ankara, Balıkesir orman mlidlirluklerlndcn alacaklım vesikalariyle 
tındc .. . 'd'' lü' ı · d D beraber ıhale günü ihale saatından bir sa· n alınan vergiler, Gümruk ınhı- cevirğe Mü ur i< erın e ve ursun 
•arla h 1 • l'ğ. d · ··ı b" · 

250 masa telefonu ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 250 adet masa 
teleform kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2) - Muhammen bedel (7500), mu
vakkat teminat (562,5) lira olup ek
siltmesi, 21 ikinci te§rin 039 salı gü
nü ııaat {16) da Ankara'da P. T. T. 
umum mi: :lürlül.. binaı;ır.dai<i &atın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesaiki ve tel.lifi m:.ıh
t1:vi k~pal• ı.arflarını o gün '.>aa! ( ı 5) 
kadar mezkur komsiyona verecekler
dir 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, 1stanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (5669) 15638 

2 - Eksiltmeye ait fenni şartname, 
şartname ve keşifnameler iki lira mu
kabilinde isteklilere veya adreslerine 
gönderilir. 

3 - Eksiltme 1.12.1939 cuma günü 
ıoaat 15 de Ula belediye dairesinde 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tesisatın muhammen bedeli 
(12765) lira ve muvakkat teminatı 
(957) lira 38 kuruştur. 

5 - İsteklilerin şartnamede yazılı 
belgeleri haiz olmaları lazımdır. 
. 6 - Eksiltme teklif mektupları ek 
sıltme günü ihale saatından bir saat 
evelinc kadar kabul edilir. (5i23) 

1554!) 

r, arçlar ) Türkiyedel<i va~ıtas1z bey revir amır ı ın e goru e ılır 
~e .vasıtalı vergiler, C) Maliye Veka· Tomrukların beher metromikahının 
~tı~in merkez ve vilayetler tc~kilatl. muhammen bedeli (11 )lira(70) ku - ~Auhte!if yiyecek alınacak 
y) ıstikraz nazariyeleri, tahvili dii - ruştur. 
ınun, .amortisman, Türkiye düyunu u· 4 _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat Orman Koruma Genel K. Satın Alrna Komisyonundan : 
~rnıycsi ve tarihçesi: pey akçalarile 13-11-939 pazartesi gü- Erzıkın cinsi Kilosunun 

M. Bedeli 
J{rş. San. kit - İ.k~isat : ( İstihsal, tedavfü, na nü saat 15 de Dursunbey revir amir

h i 
1
ve. ıtıbar, inkisam ve istihlak ba - liiTine müracaatları ilan olunur. 

8 Crı ) 0 15577 
3 • 

rnu - Malt ve ticari hesap. bıuıit ve 
car~leltkep faiz. iskonto, faizli hesabı 

ı er 
4-İi sah 

1 
endese : ( satıh ve hacim me-

a arı ) 
5- • 

ınuh Uıu1u defteri : ( ticari ve ıınat 
asebclcrle Devlet muhaseb:si hak 

Satılık çam tomruğu 
Duraunbey Alaçanı Devlet orman 

l§letmesi revir Amirliğinden: 
1 _ Dursunbey Devlet orman İf-

letmeıi iıtasyon deposunda istifdc 

Sade yağ 
Sığır eti 
Ekmek 
Pirinç 
Kuru fasulye 

Miktarı 
Kilo 

3000 
45000 

240000 
8000 

15000 

100 00 
28 0() 

9 50 
2S 00 
12 20 

Mu\·ılkkat Ne suretle 
Tcm:natı Eksiltmesi 

Lira Krş. 

Günü ve Saati 

225 00 Ac;ık eksiltme ıı 
945 00 Kapalı zarf 1166.11.939 de 

1710 00 .11.939 15 
ı•o 00 p'· .. 11.11.939 ıı 

.., azarlık 18 11 939 137 25 . . 11 •• 
Orman koruma genel komutanlrğmın tstanbulda s r . " 18.11.939 15 •• 

yukarı"a · "kt J b k 1 er k · e ımıyc kışlasında bulunan orm 8 k · • " cıns ve mı ırı yazı ı cıı a cm :ı:a ın hııalarrnda "Öıterll 
1

.. n oruma talımgah eratı ihtiyacı için 
ne! komutanlığı blnuındaki &atın alma komisyonu f " en u ve saatte Ankarada y · eh" d 

k 
tara ından satın alınacaktır S d . . enış ır e orman koruma ıe-
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ANKARA BELEDlYESl 

An kaz satışı 

Belediye imar Müdürlüğünden: 

Duatepede kadastronun 285 inci a
dasının 21 No. lu parselindeki hane
nin enkazı muhammen bedeli olan 
"35" ve 34 No. lu Parselindeki evin 
enkazı ise muhammen bedeli bulunan 
''70'' lira ile on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. lhalesi 11-
11-1939 tarihine müsadif cumartesi 
saat 12 de lmar Müdürlüğünde yapıla 
cağından taliplerin % 7,5 teminatla
riyle müracaatları ilan olunur. 

(5548) 15497 

! DO su saati ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 
7382 lira 50 kuruş kıymeti muham
meneli 500 adet su saati yeniden 45 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 19.12.939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (554) \.ira. 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 19.12.939 salı günü sa
at ona kadar teklif mektuplarını en
cümene vermeleri ilan olunur. 

(5596) 15559 

2 memur ohnacak 
Belediye Reialicinden : 

Su İşleri İdaresi için (75) lira üc
retli bir levazım ve bir müracaat me
muru alınacaktır. 

İstekliler arasında 8-11-939 tarihin
de saat 17 de Belediye içtima salonun
da müsabaka yapılacaktır. lstekliler 
7-11-939 öğleye kadar aşağıdaki vesi
kaları Su idaresine vermelidirler. 

1 - Pullu ve fotoğraflı bir istida 
2 - Lise mezunu olduklarına dair 

vesika 
3 - Hüsnühal şehadetnamesi 
4 - Sıhhat raporu 
5 - Yüksek mektebe devam etml

yeceğine dair bir teahhütname. 
(5619) 15568 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 -Su işleri için lüzumu olan 500 
torba yunus marka çimento pazarlık
la alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (685) lira
dır. 

3 - Teminat (102,75) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her giln encümen kalemine ve is
teklilerin de 10.11.1939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine müra 
caatları. (5676) 15639 

Akimülif ör ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için lüzumu o
lan 100 adet akimüiatör ile 30 adet 
göz kutusu ve 2000 adet lenfi ve müs
bct plaka ve 2000 adet seperatör pazar 
lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4020)lira
dır. 

3 - Teminat (603) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin d

0

e 10.11.1939 cuma günil sa
at 10,30 da belediye encümenine müra 
caatları. (5677) 15640 

Ahşap malzeme ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lan ahşap mal~emeye talip çıkmadı
ğından eksiltmesi on gün uzatılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli (1651) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (123,83) lira 
dır. 

4 - Şartname ve sairesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 10.11.1939 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encümeni 
ne müracaatları. (5678) 15641 

Umumi heyet toplantlsı 
Türk müzik birliğinin mutat 

senelik umumi toplantısı 12.11. 
1939 pazar günü Ankara Halkt . 
vi·ndc yapılacaktır. 
Sayın azanın o gün saat (10) 

da toplantıya gelmeleri rica olu
nur. 

Ruzname: t - İdare heyeti ra
poru. 2 - Hesabatın tetkiki. 3 -
ldare heyeti intihabı. 4168 
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aa ·if Cemiyetinden· 
Türk Maarif Cemiyeti E:ıya piyangosu, lkinciteşrinin 

(7) inci salı günü saat 14 de Kollej Binası Salonunda Noter ~ 
huzurunda çekilecektir. İsteyenler bulunabilir. (5626) 

15585 

10 dökümcü alınacak 
Demir ve tahta fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Adapazarında bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet döküm
cüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tercümei hal ve bir kıt'a fotoğrafla 
Deta Adapazarı adresine tahriren müracaatları. 4097 

Pazarlıkla satıhk emlôk 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas Mukadder K. Depozito 
No. Mevkii ve Nev'i 

S3S Cebeci Balkehriz mevkii, Şarkında öldürücü Hacı 
Hüseyin, garbında kalaycı İsmail, Şimalinde 

Dulgurlu zade Rifat, cenubunda Mestçi Ali bağ-

L. K. L. K. 

ları ile mahdut, yarı hisse bağ (tamamı 5555 M2.) 417.- 83,40 
541 Cebeci Taşkent sokak 1018 ada 15 parseldeki arsa

nın 540 hissede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 
543 Cebeci Taşkent sokak, 1019 ada 9 parselcleki arsa

nın 547 hissede 147 hissesi (tamamı 647 M2.) 
548 Cebeci Önerme sokak 1821 ada 23 parselde 17 ve 

18 No. lu evlerin arasında 1296 hissede 114 hisse 
arsa (tamamı 648 M2.) 

5i3 Keçiören, Bağlum yolunda Deliktaş mevkiinde 
1705 ada 3 parselde ev ile birlikte bağın 1280 his
sede 360 hissesi (tamamı 21.245 M2.) 

535.- 117.-

4U.- 8820 

lil.- 34,20 

458.- 93,60 

-, .. -
-' -- ---. -- -~tt.\"'T'•"-t"'-

• 

1940 Küçük cari hesaplar 

Satılık : 
Satıllk Otomobll - Çok yeni lriibllı: lca

palı spor 4 şi'e ile 160 kilometre yapan 
Ford otomobili lzimet dolayısiyle aatı • 
lıktır. Tel: 3322 ye miiracaat . 4100 

Satılık - Belediye civarında iyi icar 
getırir dıikkanla Atpazarında bıiyiık kah
vehane Tel No: 3363 4115 

Satılık - Hiç kullanılmamış yepyeni 
Leica fotograf makınesi 1 : 2 objektif 170 
lira 1 : 1,5 objektif 200 lira çantalariy1e 
beraber. Posta. K. 124 de miıracaat. 4122 

S;ıtı/ık Fotograf - Contax 2 (1-2 objek
tif) hiç kullanılmamış bir halde 175 liraya 
satılıktır. Telefon: 3101. 4139 

Sııtıllk - 38 model 13 beygir kuvetin
de sepetli ve az kullanılmış Herley Da • 
vitson markalı motor ı;atılıktır. Müracaat 
3480 den 25 Tarık. 4140 

Satılık ev - Cebeci a"faltında iki~er 
katlı il:ı karı;ir ev satılıktır. Tel : 1538 

5. 11 . ?939 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık ltUc;ük iUinlardan ı 
81t delı ıçın 10 Kuruş 
lkı delı ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıcın 70 Kuruş 
Dort defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı kilelik illinlırdan her de
ra~ı için 1 O kuruş alınır. M -..eli, 
10 defa neşredilecek bir ilb için 
140 kuruş alınacaktır Bir kc"1 • 
lık olmak üzere her satır, Kf:lime 
aralarındaki bovluklar müstcıına, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir ldi • 
çült illn 120 harften ibaret olma• 
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır IP:n 
beher ıe(erine ayrıca on kuruı a
lınır. 
Küçük llinların 120 harfi geçme
mesi lbımdır. Bu miktarı ıec;en 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tlibi • 
dir. 

4H8 1 

1 

Satılık - Pir adet 35 model Şevrole sa- . Kiralık oda -. Mobil:yah ve mobilyasıs 
tılıktır. J-h:kumet caddesi Emniyet ga _ lıl .Y~nında Y~nıfie~ir Iı Bankası arkası 
ra.iında J;amdi ustaya müracaat ve ynhut Selanık cadde&ı No. 5 Kat 1 de 4153 

1 Telefon No: 1939 4151 Kiralllc - Havadar ve manzaralı üst 

1 
kat beş oda bir hol, kalorifer ıncai su, 
Yenişehir Kızılırmak caddesi Uras Apt. 

1 
Kiroflk ; No: 8 Telefon: 3102 veya 3223 4154 

Kualılc daıre - Yeni~ehir Demirtepe 
Urunç soka& No. 2 1 apartmanın birinci 
katı: 4 oda. hol. b .. nyo, v.' s. her zaman 
tırulebilir. Tel: 13~6 4078 

[(ıra/ık oda - Mobilyalı ve banyolu 
bır oda ~:ıralıktır. Işıklar Cad. Ötkü sokak 
N o: 2 de birinci kat s:ıat 5 - 7 arası mü-
acant. 4079 

[{ıra/ık - 2 odalı daire: Samanpararı 
kurşunlu cami kar~ısı No: 84 Alim B. 
Ap. hııvacazı ve saıresi tamam. Kapıcıya 
~iııaca3L ~080 

Kiralık - Selanik caddc.i No. 40 hava· 
dar ü t kat 4 oda bir hizmetçi odası, fı· 
rınlı havagazı ocağı, yeni boyalı daire. 
Telefon: 3102 4155 

Kiralık daireler - Vekliletler arkası:. 
jandarma mektebi yanı, yeni inşası biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolap, banyo, :;.andık odası, mutfak ve dört 
oda, hol, hizmetçi odası. banyo, mutfak 
ve bütün konfor. Müracaat Ulusta Cemal 
Kutay, Tel: 1062. 4157 

Si5 Doğanbey M. Taşdöşeme çıkmaz sokak içinde 
22 ve 24 No. lu evlerin arasında Kadastronun 

.İ K R A 1\4 İ Y E P LA~ 1 ~ Ucuz kıra!ık dıı.ıreler - Yenişehir Ada. 
kale so' agmda (Yukscl Cad. yanında) 
No: 16 Sefik BfLKUR apartmanında 4 
otla ve geniş ualkonlu daire UCUl: kira• 

Kiralık Oda - Işıklar caddesi No: 2 
Ilıtaz apartman ikinci katta Hd oda yalnıs 
aile için kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

41€4 

160 ada 15 parselinde kayıtlı 168 M2. arsa 2.352.- 470,40 

1. - Yukarda mevkileri yazılı Emliik pazarlık usulü ile satılıktır. 
2. - Pazarlığa iştirak edecekler arasında mühür kullananların mühür

lerini noterden tasdik ettirmeleri ve pazarlık sırasında bedel, mukadder 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit 
e tmeleri lazımdır. 

3. - Pazarlık, 6-11-1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satı~ komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
ve iki vesika foto2:rafı ile Bankamız Emlak servisine müracaatları ilan olu-
nur. (5542) 15480 

MÜJDE 

Keşideler: 1 Şubt\t, 1 Mayıs, 1 Ağustoıı, 1 lkinciteşrin 
tarihlerinde ~·a.prlacnktır. 

I>.umbaralı ve kumbara.<;ız hesarı!:trırı~a r.n az elli lirası ilulıınanlar 

kııraya dahil edı/P.ceklerdir. 

!""""'"- 1940 i l<RAMiYEL !=R: ................ 1 

j 1 Adet 2000 Liralı:· = 2000. Lira l 
1 3 ,, 1000 ,, = 3000. ,, i 
1 6 ,, 500 ,, = 3000. ,, ı 
i 12 ,, 250 ,, = 3000. u 1 
1 40 ,, ıon ,, = 4000. ,, ı 
! 75 il 50 il = 3750. ,, ı 

ıktır. Ti: 3972. 3978 4081 

j Kıra/ık Apartman - Geniş 4 oda v. s. 
sal>'t 2 g"'\rclorp 1 biife tam konfor cihaz 

ı ve tesisatı. Fevkal de neıaıet lç Bakan-
ık Kızılırmak sokak 4 1'1: 6046 4086 

Kıra/ık - Dikmen yukarı Oveç 19 2 as
ralta Y':,kı.n elektrikli man:ı;ar:ılı geniş ı.iç 
~dalı kagır alt knt nıusait kira. Tel: 5031. 
~56 1. Soykan. 4095 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri No 
31 mustakil 6 oda 2 hol konforlu ev il~ 
ayrıcn 3 oda bir hol mustakil ev otuz li 
raya kırahktır. İçindekilere müracaat. 

4096 

Kirıılık Konforlu Daireler - Yenişe -
hirde Yüksel caıldesincle Mimar Kemal 
mektebi karşısında yeni yapılan apartma -
•ıın beşer odalı ve her tıiriiı modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gim saat 10 ita 18. Telefon: 2497 4109 

Aranıyor : 

Ev Aranıyor - Altı ila on büyücek o• 
dayı ııe bilcümle modern tesisatı muhtevi 
bahçeli ve garajlı bir villl kiralanacak -
tır. Kira miktarını da bildirmek suretiyle 
vaki olacak tekl iflerin Ulusta (Villa) ru-
muzuna tahriren bildirilmesi. 40S9 

Aranıyor - Lisan bilen bir satıcı lazım 
Almanca ve İngilizce bilmesi şart. Akba 
kitnpevi Tel: 3377 4091 

Tezgahtar ve kasiyer aranıyor - Çevik 
temiz bayan ve bay aranıyor. Müracaat: 
Yenişehir Atatürk Balvarı Vardar Ap. 
N o: 31133 4121 

Aranıyor - Yenişehirde 2 veya 3 odalı 
kaloriferli daire aranıyor. Tel: 2114 4147 

Kıra/ık doşcli oda - Haftada bir ban- His~e aranl)•or - Yapılmakta olan bah-
yo, çamaşır dahil, Orduevi knrtısında Fo- çeli ev hissesi alınacaktır. Bizzat Mhibi· 
to Suade muracaat. 4112 nin mektupla Y cnlttohir Yal tırık caddesi AKMAN BOZASI ÇIKTI 1 210 ,, 25 ,, = 5250. - il ı 1 

Kader Ap, D. 5 ~e müracıı. tl rı. 41S2 
• Kiralık - 3 Od:ı bir hol muşambalı ve 

........ , "·ıJ- • •.•· •, .. • •. ,... ' . ' ... 1 .. 
_; •\ L ...__:.~~ ' , 1 ' • ,,,.\,~ 

~Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

K A ş E 

Baş, Dl Ş, ağrılarını, ROMATİZMA sancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOÖUK ALGINLIÖINA karşı mi.i· 
essir ilaçtır. İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 3880 

•.. i.Cf,,,.:-~' ı -J;~ıf.r;.. ·# •• :;;, v·,.~· i•· ı...o;··· -...~ ,·,,t- • · · · ... .. · : · · · - :: · · · :ı·. ...... ~·~:. .r ... ._ ....... _l·•·~·· ... ·~--;ı:_ • _ / ,, • •. 

i ........................................................................................................ ı 

Türkiye lı Banka!ma para yatırmakla yalnız para birih
tirmiş olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. , _____________ llmil ______________ _ 

,------~ 
Baraj Lokantasında 

Her gece 

Swing, Boy' s Caz 
ve 

Mezey Revüsü nün 
fevkalade varyete programı 

DANS .......................... 
Gece otobüs vardır 

DAKTİLO KURSU 
64 üncü devresine ikinci teş-

rinin ilk haftasında başh

y2caktır. (B f R) ayda di pi oma 
verilir. Belediye sırasında Ha
nef apart. No. 4 Tel: 3714 

butı.in konforiu ehven fiyatla. Kocatepe 
Geçit Sok. Nd. 5 4113 

Kiralık - Maltepe asfalt cadde otobiis 
son durak yanında No. 19 beş oda, hol. 
banyo, su, elektrik mevcut birinci kat 1d
ralıktır. Ost kata mliracat. 4114 

Kiralık - Yenişehrin merkezinde, Ba -
kanlıklara yakın, bir buçuk iki n üç oda 
ve holliı, yerli dolaplu tam konforlu dai
reler. Müracaat Tel: 3629 4116 

Kiralık dükkan, depolar - Yenişehir, 
Meşrutiyet caddesi - Turke sokağı köşe
sindeki dükkanlardan birincisi ve arkada· 
ki depolar. Tel: 3835 - 5502 4117 

Aranıyor -İyi dikiş bilen bayanlara ih
tiyaç vardır. Atati;rk bulvarı Toygar Ap, 
6 numarada terzi Mukaddese müracaat. 

4163 

Ter:ıi i:şcisi Bayan aranıyor - Ka • 
dın terzi nezdinde çalış:ıc2-k işçi acele •·' 
ranıyor. Yeniııchir Kutlu karşısında Yeni
ce apartman 4 de müracaat. 

İş arayanlar · 

Kiralık oda - Yenişehir, Emciler cad - /ş Arıyor - Eski harf1eri iyi okuyup 
el esi 8 numaralı apartman, Daire No :6 ya makinede seri yazan bir bayan evinde ma
mı.iracaat. 4119 kinesiyle iş arıyor. 2304 Nadide. 4127 

Kiralık - Şehirde iki iyi aile nezdinde 
konforlu molıilyalı birer oda kiralıktır. 
Posta kutusu 466 ya mııracaat. 4120 

Kiralık Mobilyalı OdR - Mobilyalı gÜ· 
zel bir oda kiralıktır. Yenişehir Lor.an 
meydanı Emciler caddesi No: 73 çe mıi
racaat. 4123 

Kiralık Daire - Dört oda ve hir salon 
ve tam müştemillt 60 lira. Yeni~ehir Sı • 
hiye Vekaleti karşısında Arınan soka:. 
No. 4 Ümit apattmanı. 413S 

Kiralık Diıire - 4 oda 1 hol, ko,,forh 

iş Arıyor - Türkce, Fransızca, ln&i • 
lizce, Almanca <1tenografi muhasebe muha
berat ve tercıime yapabile:ı türk tabası 
bir ı:enç iş arıyor. Ulusta B. Hazana mü
racaat. 4128 

iş arıyor - Fratı,.ızca ve p;yano bilen 
bir alman miirebbiye çocuk bakım itleri 
aramaktadır. Yen: ehir posta kutusu 1024 
M. C. adresine muracaat. edilmesi 4133 

ZAYlLER 

üyük ambar 
ve 

istediğiniz anda taksi saati Baraj
da açılmak üzere otomobil temin 
edilir. 

• Yeni~ehir Ataç su. Özenç Apt, da dükk:ın. 

Telefon: 3941 , ............. ._.ı. Akköprü caddesinde icabında ikiye de kabili taksim 700 ton hububat ve 
saire alabilecek büyük bir ambar kiralıktır. Telefon: 2493 4167 
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_ de güzel manzaralı ve kaloriferli - : : ~ yıkların en 
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Marka moza- : ---
: maraya müracaat etmeleri. 4057 _ : leme fabrikasının Ankara satış : E Kurşun mühürlü çuval alınız : 
: - : şubesi. Dikkat: reklam fiyatla- : ; 111111111111111111111111111111111111ur 
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: Ik' · b : i ıncı t a ı : 

! i 
i VARA TiCi KÜÇÜK İNSAt~ i . . . . 
: Her genç ana babanın zevkle, : 

DANYAL TUNA f heyecanla okuyacağı kitap. i 
İ TARIK EDlP Ki tan evi i 

Kooperatif arkasında Ali Naz- i 4134 J 
mi apartman Ti: 1239 41701 " .................................................. .... 

....................................................... 1 
İ ~A İE AHTOİNETTE 
! .................................................. . 

Diş Tabibi 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6560 

İmtiyaz Sahibi 
fskenJer Artun 

Umumi Ne~riyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Miıdüril: Naşıt ULUC 

ULUS Buımevi ANKARA 

~=======================.;:!) 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Yakın maziye ait tarihi hadiseleri 
canlı11ıdıran ve içınde yaşadığımız 

beynelmilel siy;ısi vakaylı 
hatırlatan 

SAM1Ml ANLAŞMA 

Bıış Rollerde 
V ictor Francen - Gaby Morlay 

P. Richard Wilm 
Jlaveten 

TÜRK - lNGILIZ - FHANSIZ 
Ademitecavüz paktı imza merasimi 

BU FİLME MAHSUS SEANSLAR 
10 - 12 - 14 - 16 - 18 • Gece: 21 de 

!ar yanında. Tel: 3319 4136 

Kiralık daııe - Yerıişehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 4 evin 7 odad~n ibaret 
olanı muşanıb;ılı yaglı boyalı konforlu d,ai
resi kiralıktır, 4138 

Kiralık - Müstakil bir oda Sağlık ~a
kanlı~ı karşısı, Çagatay sok. No. 22 Ak • 
Kaya Apt. 4146 

Kiralık konforlu apartman dairrlcri -
2 ve 3 odalı banyolu, havagazlı. mutfaklı, 
memurin knopera•ifi arka~ında Yusur E • 
sendemir Ap. Müracaat Tel: 2454 Saaı 
7-19 41 50 

HALK SİNEMASI 
BU GECE 21 de 

ŞİMAL OTELİ 

Ba$ Rollerde 
]. Picrre Aumont - Anna Bella 

Louis jouvet 

GUNDÜZ 

ALLAHIN CENNETİ 

Tliıkce sözlü 
Mevsimin büyiık tiuk filmi 

Sen ıslar 
13 - 15 30 - 18 - Gece : 21 de 
UCUZ HALK MATİNESİ 

yalnız 10,30 dadır 

Zayi - Memurin kooperatif şirketin • 
den a'dıgım 3248 numaralı muvakkat his· 
se senedini zayi etim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. Hariciye ve
kaletnden Cel!ilettin Ziya 4162 

Zayi - İst:ınbul erkek öğretmen oku· 
lundan 19~S - ı 939 ders yılıııda aldığımız 
1499 ve 1500 nume.ralı d p!oma!ıırımız kay· 
bolmu ,tur. Yenilerini alact.r.ımızdan es • 
ki lerin n hfö·nıü o1 madır.ı ilan olunur. 137 
No.lıı Gul Mehmet Popelzay, 129 No,lu 
Gül 1-'uııa. 4169 

sus SİNEMASI 
BU GECE 20.30 da 

KAÇAK KORSANLAR 
TOM SOYER'in mutbiş maceraları 
baştan ba~a rt>nkli büyuk macera 

filmi 

GÜNDÜZ 
Son dels o/,uak 

ALLAH IN CENNETİ 

Tıirkce södü 

ı;eanslar 
14 • ı6 · )8. Gece : Z0.30 d1 
UCUZ llAT K MATtNI:.S! 

y~lnız 10 d•tlır 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ .. . 

Kôzım Rüştü Adliye caddesi 
Gençağa Ap. No. 6 Telefon : 2208 


