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Cümhuriyet bayramı dolayısiyle 
----~-------~---~~--------~---~~--------~-----

• Şef'imizle yabancı 
de 

Garp cephe
sindeki lran· 
sız hatların· 

Garp cephesindeki Alman 
bataryaları ateşi arttırdılar 

et reisleri arasında 
teati edilen telgraflar 

• da 1,5 luk bit 
lranıız batar
yası alman 
topçularının 
ateşine mu
kabele etme
ğe hazırla· 

Top(u düellosu giUik(e 
Ankara 5 a.a. - Cümhuriyetin yıldönümü türk mill bayra

tnı münas~betiyle, muhtelif yabancı devlet reisleri ile Reisi
Cilmhur İsmet İnönü arasında teati edilen telgraflann bir kıs
ınını dün neşretmiştik. Diğer bir kısmım da bugün neşre devam 
ediyoruz : 

: nırken. 
: 
i 

vahimleşeceğe benziyor 
Yeni harbde 
bazı 

F ehametli'ı General İsmet lnönü 
Ankara ı 1 

::. (,....... .... .... ~ · .. --.... ~~'" ~···.""':' ... ,._..,. . . - ~, 

Cümhuriyetin yıldönümü bayramı 

münasebetiyle samimi tebriklerimi su
nar ve fahametinize ve cümhuriyet 
halkına refah ve saadet temenni ede-

. . 
: . . t Forbach civar1nda hakiki bir harp ateşi başladı 

hususiyetler 
Falih Rıfkı AT AY 

rim. 
ABDÜLAZİZ 

Ha§metli Abdül-Aziz 111 
Hazretlerine 

Avam kamarasında en sık geçen Suudi Arabistan Kır~lı 
auallerden biri §Udur: "- Harp ka· ı . . ~ı~ad 
za ı a kar•ı ne yapıyorııu· Zatı haşmetanelerının tebrıkat ve 

nççı arm ,.. . · · • kk'" 
nuz ?" 1914 te bu yalnız bir sosya- temenniyat~arı ıçın sa~ımı teşe . ur-
list l" "d" Bugün ise harbin bir lerimi takdım eder şahsı saadetlerı ve 

sua 1 1 ı. • ·11 . . r h h k 
bsım vatanda§lnr için bir kar vaııı- Suudi Arabistan mı etının re a ı a 
tası olmak hakkını lngiltere'de pek kındaki halisane temennilerimi teyit 
az kimseye tanıtmak imkanı kal- eylerim. 
lllı§tır. Bazı harplerin, silah ve mü- İSMET İNÖNÜ 
himmat tüccarları tarafından teş· 
vik olunduğu zamanların zihniyeti 
ile bu müsamahasızlık arasmda bir 
hayli ahlnk ve telakki farkı olduğu 
§Üphe götürmez. Doğrudan doğru· 
Ya harple alakası olmıyan Birle§ik 
Devletlerden gelen bir havadise gÖ· 
re de, Amerika hükümeti silah ve 
harp malzemesi Üzerine, bu yÜzden 
sanayici ve tüccarların karını asga· 
ı-iye indirecek vergiler koymak ıka
ı-armdadır. 

Yeni harbin ikinci bir husuaiyeti, 
vazife ve fedaknrlık hissesinin, mu-

Ekselans General ismet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Milli bayram münasebetiyle ekse

lanslarınıza Arjantin hükümet ve mil
letinin tebriklerini ve Tiirkiyenin re
fahı ve sizin şahsi saadetiniz hakkın· 
daki temennilerimi arzederim. 

ROBERTO M. ORTİZ 
Arjantin milleti Rem 

Ekselans Roberto M. Ortiz 

Arjantin Milleti Reisi 

Buenos Aires 

Hatay' da ki mebus seçiminde 

12 C.H.P. namzedi arasında 
88. Mehmet Tecirli, Bekir S .. ı Kunt, Abdülgani 

Türtcmen, Aabdulfah Nursal we Hamdi Sel(uk 

ekseriyetle intihap edildiler 
harip memleketin bütün vatanda§· 
ları aarsmda daha iyi taksim edil
tniı olmasıdır. Bir defo askerlik ya· 
§nıda olanlar arasında istisnalar 

Türk milli bayramı münasebetiyle 

gı;n~:.~~~'._'_'.~ik te:~•:::u~~l~-ı 
r « , ~ =====~ 

"" 1 --·• e.ı1UJft.lC:D 
ı;~}'kii, vazife ve fedakarlık, cephe 
kadar cephe gerisine de teşmil edil

der ve şahsi saadetleri ile Arjantin 

milletinin refahı hakkındaki en iyi 
miştir. Fransa'da Marif Nazırı, sİ· temennilerimin kabulünü rica eyle
pere giden genç talebeleri takip et
mi§tİr. Geride bütün hizmetler öyle 
tanzim edilmiştir ki harp yiikünün 
her vatanda~ın omuzu Üstünde, az 
veya çok, bir ağırlığı hissolunmak
tadır. Asıl mühimmi, bütün bunla
rm yukarıdan bir zorlama ile değil, 
fakat vatanperverlik ve mesuliyet 
terbiyesinin tabii icapları olmasın· 
dadır. 

• Ankara 5 (aA~) - 5. 11. 939 pa?.a.r gtİnü yapılan Hatay 
rneous ıntlhabr neticesinde Cümhuriyet Halk Partisince 
namzet gösterilen 12 zattan Mehmet Tecirli, Bekir Sıtkı 
Kunt, Abdülgani Türkmen, Abdullah Mursal ve Hamdi 
Selçuk ekseriyet kazanarak mebusluğa seçilmişlerdir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

H elsin ki şehrinden bir görünü§ 

Bunun faydası, yalnız bugünkü 
harbe münhasır kalmıyacak, istik
balde sulh ve harp münaka~alarının 
nıahdut §ahıs ve zümreler yerine, 
daha geni§ yığınlara mal olmasına 
Yardım edecektir. Yeni harplerin 
cephesi bütün memleket, siperleri 
her köy, her yuva, askeri her vatan
da§tır. Yeni harplerin lüzumu veya 
tnuvaf fakiyeti, bazı anonim §irket· 
lerle kan milyonerlerinin sayısı ile 
ölçülmekten çıkıyor: harpler milli 
oldukları için, gayeler de milli ol· 
truılıdırlar. Bu mahiyet deği~tirme, 
bir gün sulh davasmm muzaffer ol· Finlandiya heyetinin Moskova'da kalması üzerine 
nıaamı temin edecek amillerden 
addolunabilir. 

Yeni harp, devletler arasında bi· 
tarafhğı dahi kazanççılık olmaktan 
çıkarıyor. Muharipler altınlarını 
mümkün olduğu kadar kendi mem· 
leketleri içinde bırakmıya çahfıyor· 

Fr landiya'da nikbin 
bir sükunet basladı 

..;> 

lar. Harp sanayiinin milliletmesi ve 
her memleketin kendi esas ihtiyaç· 
larınr ba§armak meylinde bulun· 
durması, karı tahdit ediyor. Bazda· 
rı daha talihli olmuf olsalar bile, 
harbi takip edecek olan fakirleşme 
'\'e iktısadi buhran içinde, sulhun 
kendileri için de daha knrlı oldu· 
Runa hükmedeceklerdir. 

Moskova, 5 a.a. - Stalin dün akşam finlandiyalrlarla yapılaı: 
bir saatlik müzakereye iştirak etmiştir. Müzakerelerin s.ey~ı 
hakkmda bir şey bilinmiyor. Yeni bir mülakat yapılacağı bıldı
rilmemişse de Finlandiya heyeti Moskova'da kalmıştır. 

Hntta gelecek buhranlan dütü 

Yeni müzakereler olmadı 1 
Moskova, 5 a.a. - Dündenberi Fin· ı

landiya hey~ti i!e s~.V}·et ricali ara - ı 
sında yeni hıç bır muzakere olmamış-

ne k h k · · k · · · d tır. re , er es ıçın, e onomısını ı- F" 1 diya heyetinin Helsinkiden 
fa "h · • . d" k ın an 
" ~ı.ylda ı. tıyd~dcı asgardıyb~ 1 ın ılrecek talimat beklediği anlaşılmaktadır. 
,.e ı e şım ı en te ır er a ma , 1 F . landi a tebli ~ i 
llluvnkkat harp kazançlarını, sulh ın y F" 

1 
~· h · 

devrinin buhranlarına kartı müda· ı IIelsinki, 5 a.a. -f d, ın an ıy_a abrı
f • . . reti tara ın an resmı te -an ıçin, cihazlanma sermayesı ola- cıye neza . . 
ı-a.k kullanmak lazımgeliyor. !iğ neşredilmı~tır. . b" 

E~ .11 • h"" . 1 . M kova müzakerclerı dostane ır 
ger bu harp, mı ı urıyet erı os . 1 kt d" S ta 

tecavüzden masun bulunduracak, hava içinde ıte.: eme e ır.hhonl rı • 
'\' .. . . ek uzere mura as a • e tıırnamen müsavi ve bur mılletler lımatı verm b kl " z 
a . · ~ - . k. d ufassal rapor e ıyoru . re.sında emin bir iş bırlıgı ım nnı- mız an m • .. ~ 
nı verecek bir sulha varacak olur- Nikbin bır suk:net var . 

Musolini dün askeri 

şeflerle görüştü 

Mühim ledbh ler almdı 
Roma: 5 a.a. - Mussolini askeri ma 

hiyette çok mühim tedbirler almış ve 
ordu baş kumandanı mareşal Badog· 
lio ile uzun bir mülakat yapmıştır. 
Mareşal Badoglio tckaü<l yaşına gel 

mel:le ber;ıber muvazzaf hizmette alı
konulmuştur. Berlin ateşemiliteri ge -
neral Roatta ekanı harbiye ikinci gu
rup kumandanı sıfatile veliahd prens 
Piemonte'yi, erkanı harbiye reisi ma
reşal Graziani'yi ve yeni Harbiye müs 
teşarı General Soddu'yu kabul etmiş
tir. 

Mısır kabinesinde 

değişiklik yapılacak 
Kahire: 5 a.a. - Al mokattam gaze

tesinin öğrendiğine göre, Mısır başve
kili Ali Mahir paşa kabinede tadilat 
hazırlamaktadır. 

Aralarında Hariciye nazırı da ol • 
mak üzere nazırlardan üçü değişecek
tir. 

Paris, 5 a.a. - 5 teşrinisani sabah 
tebliği: 

Gece heyeti umumiyesi itibariyle 
sakin geçmiştir. 

Blies - Eliz - 'in şark bölgesinde 
iki taraftan topçu faaliyeti kaydedil
miştir. 

Ak§am \'ebliği 
Paris, 5 a.a. - S •• 1.939 ak~am teb

liği : 
Bugün Gilkunetle geçmişti:. 

Alman tebliği 
Berlin, 5 a.a. - Alman başkuman -

da-ılığının tebliği : 
Garp cephesinde mühim hiç bir fa

(Sonu 5. ıncı saylnaa) 

Dahiliye Vekilimiz 
8. Faik Ôz.trak 

Dahiliye Vekilimiz 

dün Sivas'a geldi 
Sıvas, 5 a.a. - Dahiliye Vekilimis 

bu sabah saat 9 da Sıvas'a gelmiş ve 
başta vali ve komutan olmak üzere 
mülki ve askeri erl:an tarafından sc-
rnmJanmıştır. 

1ngiltere f 'lhriye Birinci Lordu Bay 
V ıtsor Çorc;.J Paris~eki ikameti ~snum· 
Ja frarsız b hriye erk5niyle İngiliz • fran
sız donannı3larının işbirligi hakkında te -
maslarda bulunmuştur. Bu hu,,usteki ha -
bcrlcrimiz 5 inci sayfadadır. Resmimiz İn
giliz safıharp eemılcrini 6eyır halinde 
goaterb or. 

Fransız 

City Of 
gazetelerine göre 

F 1 i nt'f sal ıverrl'ekle 

Norveç Almanya'ya 
güzel bir ders verdi 

Bir Belçika gazetesi meseleyi Almanya'nın 

aczini gösteren bir hadise telakki ediyo:: 
Brüksel, 5 a.a. - Sosyalist Le Peuple gazetesi "City Of 

Flint" vapurunun serbest bırakılma keyfiyetinin Almanya"mn 
açık denizlerdeki aczini gösterdiğini ve buna mukabil İngiltere 
ve Fransa'mn deniz kontrolündeki kudretlerini ispat ettiğini 
yazmakta ve şunları ilave etmektedir : 

"Almanya'nın City of Flint'i hima- -

1 
ye etmek maksadiyle bir şey yapmağa A 

90 
• ı, d • r:T 

cesaret edememesi. hiç bir alman harp 1 meı 1r,a enı.Lr 
gemisinin bu vapura refakat etmek ü-

zere g~.nderilmemesi .ve ~emideki al- kuvetleri artıyor 
man murettebatının bın kılometre ka-

8a b h ı d • k" 5 a a - Dun akşar:ı yenı • onun ıstırap ve u ran arına a Helsın ı, · · " " 
tee~üf edilmiyecektir. Belki o za- (Sonu J uncu sayfada) 
tnnn 1914 te söylenmi~ olan bir söz, 

dar süren bir yolculuk esnasında Nor
veç gibi küçük bir devletin himayesi· 

~ ' ..... ı ne muhtaç olması keyfiyetleri, Alman 
Dün şehrimizde ve lstanbulda lik !_ll!<;l~rına devam olurun~tur. Aynca Ankarada ya.::11? açık deniz.!erde meşru bir kon

sonbahar at yarışlarının altıncısı bUyuk hır kalabahk huzurunda yapılmış ve Konca 1 trol ıfa edecek bır vaziyette bulunına-
1250 lira mükafatı. D~m!upmar koşusunu. ka.zanm~_şıı~. Gene Ankarada atış müsaba- dığını ve yalnu bitaraf gemilerin se

Vaşington, 5 a.a. _ Birleşik Ame
rika bugünkü müsellah kuvetlenn: 
pek yakında 3 tayyare eemisi, 8 k~ ..:· 
vazör, 52 destroyer, 32 denizaltı, 31 
yardımcı gemi ilave edeceği gibi 32 
tane de '•havadan daha hafif" se\·ke· 
dilir balon Y.,a.pacaktır. 

"b~ harp, harbi öldürecek!': sö~üı. . .. . kılmak, sulh fikrine en 
fıerıne gelmi§ olacaktır. Harbı, ınıl· ~ç~n kulfet~a bulunmak olur. 

ve be'hlelmilel karsız ~ Mr}ea ıyı yardım 
kalarma devam edılmıştır. Spor baberlcrı mız 4 uncu sayfamızda.dır Resmimiz ya-
nşlan takip eden bir seyirci ~rupunu gö_ı tcrjyor, ' ' {Soznı ~. inci! 167fadıJ. 

.,----- ----
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Van Askeri: 

Taarruz ve müdafaad·a 
yeni strateji ve taktik 

Bir harpte bir kumandanın, dütü -
necegi iki mesele vardır: bunlardan 
birisi, bizim eski askeri edebiyatımız
da sevkülceyş diye terceme ettiğimiz 
strateji, bir tanesi de karşılığını ta
biye şeklinde kullandığımız taktik
tir. 

Muharebenin baılaması dolayısiyle 
yazılan bir çok askeri ve yarı askeri 
yazılarda gerek strateji, gerek taktik 
tabirleri bol bol kullanılır. Bu tür
lü yazıları okuyanlar içinde bu iki ta
birin mana ve mefhum itibariyle bi
ribirlerinden ne derece farklı oldu -
[;unu vazih bir surette bilemiyenler 
bulunabilir. Onun için bu yazımızda 
Etrateji ile taktik arasındaki farkı ko
layca anlaşılır bir surette tebarüz et
tirmeyi faydalı buluyoruz. 

Strateji, hedef ve maksadınızı ka
rarlaştırarak ve karşılaşacağınız ma
niaları, engelleri hesaplıyarak, lehi -
nize olan şartları hesaba kat;ı,•ak sa
vaş hattını tespit etmek mana•~na ge
lir. 

Taktik ise planınızı tatbik mevkii
ne koymak için kullanacağınız tedbir 
ve vasıtaları anlatır. 

Kaba bir misal ile anlatalım: mese
la bir adam, bir gece ev sahiplerinin 
evde bulunmadığı bir saatte bir eve 
girmcğe karar verir. Bu planı düşü
nüp buna karar verdiği zaman adam, 
ııtrateji yapmış olur. 

Sonra, bu planı tatbik mevkiine 
koymak için açması en kolay olan 
yatak odasının penceresini mi, yok· 
sa açması daha güç, fakat göze çarp
ması daha az muhtemel olan banyo 
penceresini mi açmağı düşünüp bu
na bir karar verir. Bu düşünce ve ka· 
rariyle de yaptığı taktiktir. 

Alman stratejisi daima aynidir: 
düşmanı her iki yandan sarmak, mu
vasalasını kesmek ve ondan sonra 
darbeyi indirmek. 

Yalnız bu planın tatbiki husuıunda 
1914 ile şimdiki harp arasında fark 
vardır: o zaman alman ordusu hem 
şarkta, hem de garpte iki cephede ha
rekatta bulunmak mecburiyetinde l· 
di. Bugün ise şarkta Polonya'ya kar· 
şı yapılan harekat kıaa zamanda ni
hayetlendirilmiş, savaş boyu yalnız 
garp cephesine inhisar etmiıtir. 

Garpte 1914 senesindeki alman p!A
nı Belçika yolu ile cenup ga~biden 
Pario'in garbine doğru ilerlemek ve 
kuvetll sağ cenahı Pariı'in cenubun
da soldan yürüyen cenahla birlettirip 
kıskacı tamamlamaktı. 

Yazan: N. ARTAM 
Geçen harpte taktik bir çok inkı -

laplar geçirmiştir. Büyük harbın ip
tidasında Mkim olan teori şu idi: ku
vetlerinizin en fazla toplu olduğu 
yere düşmanın en büyük kuvetini 
toplamak ve buradan indirilecek esas
lı bir darbe ile nihai zafere ulaşmak. 

Fakat tatbikatta müdafaada bulu -
nan kuvetlcrin, hücum ve taarruz ha~ 
!inde bulunan kuvetlere karşı üstün
lüğü o kadar bariz bir şekilde görül
dü ki bu tarzda hareketin en seçme 
askerlerden bir çoğunu kısa bir müd
det içinde feda etmekten başka bir 
şeye yaramadığı anlaşıldı. Müdafaa 
vaziyetinde kalanlar, müstahkem ve 
mahfuz mahallerden hareket halinde 
bulunan ve ıil.!lhlarını isabetli bir ıu
rctte kullanamıyan ta:ırruz kuvetine 
karşı makineli tüfek ateşiyle pek bü
yük zayiat verdirdiler. 

Büyük harbin daha sonraki safha· 
larında bu suretle verilen zayiatın 

büyüklüğü alman kumandanlarını 

metot deği:-tirmeğe sevketmişti. Bu • 
nun üzerine alman general Luden
dorf'un ilham ve teklifi ile askerler 
arasında infiltration adı verilen me
te<lu tatbika giriştiler. 

İnfiltration metodunu basit olarak 
şöyle anlatabiliriz: 
Düşmanın en kuvetli olduğu nok -

taya değil, en zayıf bulunduğu nok
taya hücum etmek. Bir defa burası
nı yarmağa muvaffak olduktan sonra 
gerisini vurmak ve muvasala yolları -
nı tutmak ıuretiyle ana kuvetlerle il
tisakt kesmek. 

Ludendorf, bu planı 1918 senesinde 
geniş ölçüde tatbik etmiştir. Bir müd
det için bu plan muvaffakiyetle ta
kip olunmuş, fakat daha sonraları bir 
haylı ilerlemit alman kuvetlerini aağ 
ve sol cenahlardan fransız ve İngiliz 
hücumlarına maruz bırakmıştı. 

Bununla infiltration metodunun i
sabetsiz bir metot olduğunu söyle • 
mek istemiyoruz. Fakat bu metodu, 
karıı tarafın, inaan ve ate§ kuvetini 
hesaplıyarak büyük bir itina ve dik
katle tatbik etmek zarureti de unu • 
tulınamalıdır. 

Taarruzda tutulacak metot değit -
tiği gibi bugün müdafaa metotları da 
değitmiıtir. 

Değer! ne olursa olsun düşilnmiye
rek her karıı toprağı adım adım mü
dafaa etmek teklinde tecelli eden cı
k! metot yerine timdi modern müda
faa prenaipi dü1manın ileri hareketi
ni geciktirmek suretiyle onu yormak, 
ondan sonra kumandanın 'tutmayı ka
ti ıurette lilzumlu bulduğu noktada 
bir baıkın ıeklinde üzerine atılmak
tır. 

Şimdiki harpte Polonya'ya karıı 

da daha basit bir surette ayni pl~n 
tatbik edilmiıtir. Yalnız §U var ki bu 
eski ve ananevi alman &tratejlıi tat
bikat hususunda daha modern vaıı· 
talardan faydalanmaktadır. 
Şu halde §U sual sorulablllr: 
- Bu p!An timdi ne su~tle tatbik 

ediliyor, taktikte bir değiıiklik var 
mıdır? 

Garp cephesinde baılıyacağı riva
yet olunan taarruzlar ve buna karşı 
yapılacak müdafaalarda bu metodla
rın .ııe ıuretle tatbik edileceğini za
man gösterecektir. 

Gökte kuvetli olıruyan mil

letlerin yaşıyabilmeleri güçleş
miı olduğunu bugün daha iyi 

anlamış bulunuyoruz. Milli ha
vacılığımıza kuvet ve hız ver· 
mek zorundayız. 

f ransız vapurları lzmire 
işlemeye başladılar 

Kadir gecesi ve bayram 
Diye.net itleri Reisliğinden : 
8 İkinci teırin 1939 tarihine tesa

düf eden çarıamba günü ak9amı 
"perşembe geces; ' '.eylei kadir ve 13 
ikinci teşrin 1939 pazartesi günü de 
§eker bayramı olduğu ilan olunur. 

Bayram namazı 

Saat Dakika 
7 4 

(5722) 15669 

ULUS 6. 11 - 193'.J 

Yakında yeni ve çok güzel 
bir romanı tefrikaya 

başlıyoruz 

Arlist hayalı 
( Tonio Kröger ) 

- Yazan: -

Thomas Mann 
1929 Nobel mükiifatrnı 
kazanım büyük edip 

Denizli' de El eki rik 
fabrikasının temeli 

törenle allldı 
Denizli, (Huıu&[) - Deniz:li'nin mede

ni: ihtiyaçlarından en mühimi olan elek
trik işi artık halledilmiş bulunuyor. Bir 
kaç ay evel belediyemizce iki kısmının ay
rı a··rx ihaleleri yapılmış ohın, mayıs ayın
da bütün tesisat ve teşkilatı tamamlana
cak olan fabrikanın temel atma töreni bin
lerce yurtdaşın huzuriyle schire 13 kilo
rnetre uzakta Gökpınar ıuyu başında ya
pıldı . 

Belediyece davetli bulunan yedi ıekiz 
yüz kişi saat oıı<lan itibaren belediye oto
biisleriyle parasız götürülmeğe başlanmıı 
tI. 

Su başuıdaki geniı çayırlıkta davetlilere 
yerl er hazırlanmış zengin bir büfe tertip 
cdiln1lşti, Yakın köylerden de yüzlerce 
hnlk gelmişti. Halkevi bandosu çalıyor. 
'ö~düler karşılıklı oyunlar oynuyorlardı. 
Belediye re lsi, vali çok beliğ ifadelerle e
lektrik işinin geçirdiği ıafhaları aydın
lattrlar. 

95 metre yilksekten dilıecek büytik Gök· 
pınar suyu altına yapılacak olan bu elek· 
trik fabrikası Denizli ve civar kazaların 
ihtiyaçlarına da tekabül edecek kuvette o
lacak. Pek yakında şehi.r pHinı tatbikatına 
başlanacaktır. - A. U. 

İzmir' de tülün piyasası 
bayramertesi a~ılıyor 

İzmir, 5 a.a. - Tütün mahsulünün 
bütün mıntakalarda toplanarak denk 
haline getirildiği anlaşılmaktadır. Tü 
tün piyasası bayram ertesi bütün tü
tün mıntakalarında birden açılacaktır. 
Mübayaacıların eksperleri ve müba
yaa memurları tütün mıntakalarında 
tetkikat yapmaktadırlar. 

Şn1ki anadoluda hava !ıarlı ge~fi 
Dün şehrimizde hava hafif bulutlu 

geçmiş, rüzgar şimali şarkiden saniye
de en çok üç metre kadar hızla esmiş
tir. Günün en yüksek sıcaklığı 11 de
receye kadar yükselebilmiştir. Yurd
da hava Trakya, cenubu şarki ve Ka
radeniz sahillerinde yağmurlu, şarki 
Anadolu'da karlı diğer mıntakalarda 

bulutlu geçmiştir. Dün sabah saat 8 e 
kadar düşen yağışların karemetreye 
bıraktıkları su miktarları Vakfıkebir
de 71, Giresun'da 51, Hopada 49, Çar
şambada 46, Rizede 40, Yanda 15, 
Trabzonda 14, diğer yağışlı yerlerde 
1-13 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya ve Kocaeli'de 
şarktan, şark mıntakasında cenupatn 
diğer mıntakalarda şimalden saniye -
de en çok 9 metre kadar hızla esmiş· 
tir. En yüksek sıcaklıklar Kayseride 
9, Kütahyad·a 12, Yalovada 15, Balı
kesirde 17, Muğlada 19, Bodrumda 23, 
Adanada 25, Antalyada 26 derecedir. 

C.H.P. Mamak ocağı 

yıllık kongresi 
Cümhurlyct Halk Partiei Mamak o

cağı yıllık kongresi dün Gaz maske 
fabdkası toplantı salonunda yapılmış 
tır. Bir sene zarfında (200) azadan 
(800) Ü bulan aza bu toplantıya işti
rak etmiş bulunuyordu. 

Son bahar koşularının 
altıncısı dün yapıldi 
1500 

koşusunu 

lira 

A. 
mükafatlı 

Atman'ın 

Dumlupunar 

kancası kazandı Ocak Batkanı Gazmaske fabrikası 
direktörü Hami Bekemin nutku ve ön 
ce Ebedi Şef Atatürk'ün hatırasını ta
zizen beş dakika saygı susması ile baş 
lanmış ve mütekiben kongre başkanlı
ğına Cebeci nahiyesinden Bay Edip 
Meltem seçilerek işe başlanmıştır. He
sap ve bütçe encümenleri tetkiklerini 
ifa ederken görüşmeler yapılarak aza
ların dilekleri dinlenmiş ve dilek en
cümeni tarafından diğer encümenler
de olduğu gibi raporlar atnzim kılı

narak kongre başkanlığına sunulmuş
tur. Azalardan Bay Ali Özkanat tara
fından partinin kuruluşu ve yüksek 
varlığı hakkında güzel bir konferans 
verilmiş ve bunu müteakip idare he
yetinin ve encümenlerin raporları o
kunmuş ittifakla ve alkışlar arasında 
heyeti umumiyece kabulü cihetine gi
dilmiştir. 

İdare heyetine Reis Hami Bekem, 
muhasip ve k.S.tip Necmi Tarkan, vez
nedar Kerim Mamak, aza Şerife Er
can, aza Ali Yılmaz ittifakla seçilmiş
lerdir. 
Toplantıya, Milli Şef İsmet İnönü

nc azaların içten ve candan sonsuz 
bağlılıklarını gösteren büyük tezahü
rat ile nihayet verilmiştir. 

Adana' da ikinci 

sebze hôli 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz va

kıflar idaresi Kalekapısında ikinci 
bir sebze ve kasaplar hali inşa ede
cekti. Bu iş son safhaya gelmiş bu
lunmaktadır. Vakıflar idaresi inşa 

mese1eri hakkında belediye ile is
tişarelere başlamıştır. Bu mahalde 

belediye bazı dükkanları istimlak e
decektir. Yeni halin önündeki yol 
da genişletilecektir. 

Yeni ~orve~ orta el(isi 

dün İstanbul' a geldi 
İ•tanbul, 5 (Telefonla) - Norveç 

hükümetinin yeni Ankara orta elçisi 
bugünkü semplon ekspresiyle ş"hri

mize geldi, orta elçi kendisiyle görü
şen gazetecilere: Türk - Norveç mü
nasebetlerinin gittikçe inkişaf etmek
te bulunduğunu ve harp vaziyeti do
layısiyle Norveç'in sonuna kadar bi
taraf kalacağını söyledi. Orta elçi ya
rın Ankaraya hareket edecektir. 

Dün şehir ipodromunda at yarxşlarmm altıncısı yapılmı~t:r. 
Yarış yeri her zamanki gibi adam akılh kalabalık olmuştıı. Ya· 
rrşlara tam zamanında başlanmıştır. 

Birinci koşu: 

(Orman çiftliği koşusu) üç yaşın
daki yerli yarımkan ingiliz erkek ve 
dişi taylara mahsus handikaptı. İkra
miyesi 400 lira mesafeoi 1800 metre İ· 
di. Bu yarışa altı tay iştirak etti. Ya
zılı olan taylardan Suna her zamanki 
gibi gene koşturulmadı. 

Koşu başlar başlamaz Bercesteyi 
başta gördük. Cesur 200 metre kadar 
Bercesteyi kovaladı ise de burada ye
rini İbni Radyo'ya terkederek geri 
kaldı. Şimdi koşuyu önde Berceste 
arkasında İbni Radyo götürüyor. A
şağı viraja gelmeden Niroana'nın ku
vetle öndeki grupa yetiştiği virajı dö 
nerken bunları geçtiği görüldü. Her
kes heyecan içindeydi. Çünkü bahsi
müşterekte herkes İbni Radyc üzeri
ne oynamıştı. Fakat Niroana gayet 
kolaylıkla koşarak düz yolu bir anda 
geçti ve üç boy ara ile birinci geldi. 
Son anlarda hücum ile Tunca ikinci, 
Berceste üçüncü oldu. Zaman 2,01 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 410, 
pliise sırasiyle 175 ve 385 kuruş verdi. 

ikinci koşu: 

Kar ve zarar heaabı tetkilt , 
edilirken 

kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
(Dumlupınar koşusu) idi. İki ya- tu. İkramiyesi 450 lira mesafesi 2600 

şındaki yerli halis kan İngiliz erkek metre idi. Bu koşuya beş yarım kan 
ve dişi taylara mahsustu. İkramiyesi iştirak etti. Koşu başlar başlamaz 
1500 lira mesafesi 1400 metre idi. Bu Baskın geride idi. Fakat hemen yüz 
koşu günün en güzel koşusu olacaktı. metre içinde öndekileri yakaladı. ve 
Fakat malesef bazı jokeylerin hatası beş on at boyu açtı. Diğerleri geride 
yüzünden ilk çıkışta yanlışlık oldu. idiler. Vaziyet böylece devam ederek 
Bu koşuya iştirak eden hayvanların aşağı viraja kadar geldiler. Burada 
genç olmaları da bu işe amil olmuş- (Olgo) Baskına biraz yaklaştı ise de 
tur. Faux depardan sonra k•çan hay- derhal yerini Mahmureye terketmek 
vanlar geri döndüler. Ve yeniden zorunda kaldı. Mahmure virajda baş
start için hazırlandılar. Bu sefer de ladığı hücuma sona kadar devam ede
hatalı çıkış yaptılar. Beyaz bayrak in- rek son anda Baskını yarım boy ara 
di. Fakat kırmızı bayrak havada du. ile mağlup ctmeğe muvaffak oldu. Al
ruyordu. Bu vaziyette tayların koşu- ceylan üçüncü oldu. Zaman 3.01 daki
ya başlamamaları ve başlıyanların da ka,dır. M~şterek bahis ganyan 21~, 
geri dönmeleri lazımgelen .bir hataya 1 plase sırasıyle 145 ve 320 kuruş verdı. 
düşen aibel start tamam zannederek Dördüncü koşu: 
yarışa devam etti. 1 

Bunu gören bazı jokeyler de tered· Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 
dUt ederek hUcum ettiler. Ve başta Si- ingili.z at ve kısraklara mahsus hen
bel olmak ü~ere Ahime .. P~uı:~u.x, dikaptı. İkramiyesi 275 lira mesafesi 
Mark 1. ve Mıs koşuyu gotürduler. 2400 metre ıoı . .u~ hv~~,- •- , ~ __ 

Sigetoar, Go.nce, ?iirayak •~artın ta- bir hali• kanın hepsi iştirak etti. Şu· 
mam olmadıgını gorerek gerıde kaldı- .. r bT . k' · d k 
!ar. Ve yarışa iştirak etmediler. Bu nu soy ıye ı ırız ı yarış yerın e yo 
vaziyette hakem heyeti yarışın tekrar utr ve meraklı ve heyecanlı yarış he· 
edilmesine karar verdi. Ve ikinci ya- men hemen az görülmüııtür. Koşu 

rış be~inci yarıştan sonra yapıldı. Bu- başlar başlamaz Yataganın rakiple • 
rada da iki fox depardan sonra niha - rini üç beş boy açarak fevkalade sür
yet koşu başladı. Fakat uzaktan hiç atle koştuğu gö~üldü. Bu vaziyet 
bir şey göriilemiyecek kadar hava ka-Adana'da trahomlu 

talebelerin tedavisi 
Adana, (Hususi) - Bu yıl Adana'da bU

tün trahomlu talebeler ayrılmıı ve bunlar 
için hususi trahomlu mektepJer açılmıı 
tır. Bu mekteplerde her atin muntazaman 
tedavi yapılmakta ve burada iyi olanlar 
birer ikiıcr trahomauz mekteplere nakle· 
dilmektedir. 

rarmıştı. Putaya 100 metre kalınca böylece muhtelif safhalar göstererek 
Gonca ve Abime Pour eux'un baş ba- viraja kadar devam etti. Fakat bura • 
şa geldiği ve Gence'nin rakibine naza- da Karanfil, Sifkap, Kaya ve Özde -
ran daha dinç olması dolayısiyle ya· mirin toplu olarak hücum ettikleri 
rım boy ara ile birinci geldiği görül- görüldü. Yarışın bundan sonrası müt
dü. Ahime pour eux ikinci Mart bir 
üçüncü oldular. Bir talihsizlik eseri 
olarak Bay Fikret Atlı'nın Sigetoar 
ismindeki tayı yularının starta gider
ken kopması neticesinde iştirak ede
medi. Sibel de ilk koıuda fazla yo
rulduğu için bu yarışa girmedi. Za
man 1,30 dakikadır. Müşterek habis 
ganyan 245, plSse sırasiyle 105 ve 110 

Trahomlu okullar sıhat miidilrlliğünlin 
daimi kontrolü altında bulunmaktadır. 
Trahomlu talebenin mevcudu bin iki yUz 
kadardır. 

(Fitre)lerimizi Türk Hava 

Kurumuna vermekle üç milli 

cemiyetin gayelerine bir anda 

yardım etmek imkanını elde et
miş olacağız. 

kuruş verdi. 

Üçüncü koşu: 

Bu koşuya gelinciye kadar kazanç
ları yekt\nu 3000 lirayı doldurmamı:; 

dört ve daha yukarı yaşta yerli yarım 

hiş bir mücadele ile geçti. Bilhassa 
Karanfil ile Sifkabın dehşetli boğuş-
maları son anda birdenbire fevkala -

de gayret sarfederek rakibini üç boy 
açan Karanfilin galibiyetiyle netice
lendi. Sifkap ikinci Özdemir üçüncü 
old,u. 

Zaman 2,40 dakikadır. Müşterek 

bahis ganyan 200 plilse sırasiyle 165, 
245 ve 335 kuruş verdi. 

Beşinci koşu: 

Üç ya~ındaki 
ve dişi taylara 
İkramiyesi 300 
metre id1. 

halis kan arap erkek 
mahsuo hendikaptı. 

lira mesafesi 1600 
İzmir, 5 a.a. - Eylül iptidasından

beı i şark seferlerini tatil etmiş olan 
fransız vapurları önümüzdeki perşem
b~ gününden itibaren limanımıza mu
t~t seferlerini yapmıya başlıyacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Koşuya altı tay iştirak etti. Startla 
beraber Örnek ve Önal başbaşa koşu
yu görmekle başladılar. Bir aralık Bo
ra araya girmek istedi ise de bir müd· 
det sonra geri kaldı. Düz yola girdik· 
!eri vakit vaziyet aşağı yukarı degiş
memişti. Fakat burada Meriç'in kuvet 
le hücum ederek rakiplerini yakalıya
rak geçtiği görüldü ve Meriç gayet 
kolaylıkla birinci geldi. Örnek taşıdı
ğı ağır kiloya rağmen ikinci Önal ü
çüncü oldu. Zaman 1,56 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 5,70 plase sıra 
siyle 230 ve 170 kuruş verdi. 

Yo·gal'fa m!,btat zürraa 
tohumluk veriliyor 

Yozgat, 5 a.a. - Ziraat VekUetı, vi· 
J;'vetimiz içinde mahsulleri hasar gör
n oş olan köylülere bir milyon 500 bin 
k'lo tohumluk verilmesini tebliğ et
ı. , ve tevziata başla11mııtır. 

~ ~ Yatanın emniyet7':den bol' 
İ kanat ve bol uçucu istiyor. 

! (Fitre) lerimizle bu isteğe ce- ~ 

1..~~:. .. ~.erebiliri~. ' " J 
Gökten gelecek tehlikeye 

karşı iyi hazırlanmak, milletin 

bütün fertlerini ayrı ayrı dü

şündüren bir davadır. Bu mev

zua hiç bir Türk vatandB§ı ka
yıtsız kalamaz. 

Fuzuli muhabirler 
Gazetelerde kendi adı ve yahut 

müstear bir imza ile sürekli yazı 
ya~aniard mu.fial/at olan lıır nevi 
parazitler vardır. Bunlar ya büsbü
tün imzasız, yahut uydurma ve yahut 
okunmaz imza ile, yahut da, hiç ol
mazsa, adressiz mektuplar yazar, 
gönderirler. Bunların hareketlerin
de beğenilecek bit tek taraf varsa 
o da posta idaresine beş on kuruş 
kazandırmalarıdır. Bu tek iyi tara
fı bir yana bırakırsanız, bu mek
tuplar vakitlerinizi ve ondan son
ra kfiğıt sepetinizi boşu boşuna iş
gal eder. 

Altlarına imza ve adres konula
rak samimi bir derdi döken, iyini
yetle tenkit ve temennilerde bulu
nan okur mektuplarımızı daima 
minnet, zevk ve heyecanla alır, O· 

kur, gazetelerimizi daima emirle
rinde bulundurduğumuz bu gibi 
meçhul aşinalarımıza, "bu bilmedi
ğimiı:, görmediğimiz karflere" eli
mizden gelen her hizmeti ya.pmsyı 
vazife biliriı:. 

'#~Nl~l IL7'R 
Bu yazıda bahsetmek i6tedikleri

miz, yazdıklarına kendileri de gü
venemiyen ve yaptık/arz tariz ve 
hücumların altına imza ve adresle· 
rini koyamıyacak kadar medeni cll
retten mahrum olan vakti bol ve 
idraki kıt "fuzuli muhabirler" dir. 

Bunlar, mildafaa ve yahut ten
kit ettiğiniz bir fikrin ya lehinde, 
ya aleyhinde bulunurlar. Bu hllri
yet ülkesinde vatan, millet ve 111-
kü prensiplerine aykırı düşunmemek 
şartiyle her fikrin yazılması ve 
söylenmesi serbesttir. Onun için 
kimseyi takyit etmeye tara/dar O• 

lamayı:. 

Lfikin bu "fuzuli muhabir''/ im
za ve adreslerini yazmaktan alıko
yan sebep, onların dolu dizgin ko
nuşma/arı, saygısız tarizlerle en 
aşağı bir kağıtla bir zarfa yazık et
meleridir. 

lstanbul'da iken hemen her haf· 

ta kendisinden mektup aldığım bır 
adamcağız vardı. Şimdi zan1an za
man imzasız ve adressiz mektupla
rın çeşitlerini aldıktan sonra o a
damı özlemeğe başladığımı hisse
diyorum. Bu adam, bir akıl hasta
sı idi. Yazısını bilir ve masum ya
zılarını okumadan zarfı olduğu gi
bi sepete atardım. Rahmetli flo
rinalı Nazım da kendisinden uzun
ca bir müddet bahsedilmediğini gö
rllnce - meşhur guguk hikayesin
de olduğu gibi - bana pek iyi ta
nıdığım yazısı ile, fakat başka bir 
imz.ı ile kendi aleyhinde mektup
lar gönderirdi. Tek kendisinden 
bahsedeyim diye. 

Bütlln bunlar masum mektuplar 
ve yazılardı. Arada, sırada aldı
ğım imzasız veya sahte imzalı mek
tuplarda ise cehaletin ve idraksiz
/iğin efi bulunmaz örneklerine te
sadilf ediyorum. 

Halbuki bakikt imzasını atabilen 

bir adamın h~r türlü tariz ve ten· 
kidine tahammül ve gôsterdiği 

mede11i cüretten dolayı kendisine 
hurnıet hissi beklemek bile müm
kiıııdür. 

Öyle olmayınca, posta idaresinin 
gelirinden beş on kuruş eksilme
mesi için bu fuzuli muhabirlere 
tavsiye edeyim: boş bir kağıdı zar
fa Jrnyup göndersinler, kafidir. 

* • * 
Bayın! 

Dostumuz Aka Gündüz, türkçe
de §imdiki "bayan" kelimesinin 
"madam" mukabili olarak kullanıl
masını ve "madmazel'' karşılığı o
larak "bayın11 kelimesini teklif e
diyor. 
Hatırlıyorum, bundan bı'r kaç yıl 

önce dünya kadınları Avrupa'nın 

bir şehirinde toplanıp kadınlara 

"madam" ve "madmazel" gibi iki sı
fat verilmesini protesto etmişlerdi. 

Madam ki avrupalı kadınlar da 
madam ve madmazel gibi iki sıfat· 
tan memnun değillerdir, ne diye 
biz duruP. dururken iki sıfat ala-

DUnkü yarışlarda çifte bahis iki ta
ne idi, birincisi birinci koşu ile ikinci 
kotu arasında di. Gonca - Nirvana çif
tini bulanlar 10,80 lira ikinci çifte ba
his dördüncü ve beşinci koşular ara
sında idi. Meriç - Karanfil çiftini bu
lanlar bir liralarına mukabil 16,40 al
dılar. 

lım? 

Hem, "bay", amösyö", "mister'' 
1•Hern, uGospodin" derken bir er· 
keğin evlenmiş, evlenmemiş, ergen 
ve yahut bekar olduğunu dü§ünü
Y,Or muyuz? 

::r. t. 

1 
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dolayısiyle 

Ambargonun ilgası 
Demokrat devletlerin Amerika'

dan "l"h sı n ve harp malzemesi aatm 

Fransız gazetelerine göre 

Çity Of Flint1 i salıvermekle 
Çin harbi dolayısiyle 

Milli Şef'imizle yabancı 
devlet reisleri arasında almalarına mani olan ''bitaraflık 

lcanunu" ·ı d"l d"l . . Japon hükumeti 
anlaımazhkları 

halletmek isliyor 

ır nı ıayct ta ı e ı mıftir. 

_ıta.r-aflık kanununu tadil eden la
Yıha. ·· teati edilen telgraflar 

' 0 nce iiynn, sonra da mebusan 
ınec]j · d Norveç Almanya'ya 

.güzel bir ders verdi 
t . gın en geçtikten sonra cuınar-
;sı RÜnü saat on ikide cümhurreisi 
e:~~~ve~.t tarafından imzalanmıt ve 
gi e .1 ~unden itibaren de meriyete 
et~•ttır-. İlga dııha doğnısu tadil 
•dı en kanuna "bitaraflık kanunu" 
d 

1 
l verilrniıse de hakikatte bunun, 

b~v etler hukukunun kabul ettiği 
) \~raflık ile alakası yoktur". Dev
be er hukuku, esasen Amerika te
" a8hının ınuharip devletlerle silah 
ye arp rnalzemeai Üzerinde ticaret 
ti •Prnasını tanımaktadır. Fakat bu 

1.~~~etin Amerika'yı 1914 harbine 
h~~ldediğine inanan amerikalrlar", 
i . aflıklarmı muhafaza etmek 
~'Q devletler hukukunun tanıdığı 
11~flatiyi tahdit eden bitaraflık ka
ı.d· al'.lnı aktetmiflerdi. itte timdi 
İı hl edilen kanunlar bunlardır. Bu 
l'i-k_ •ttan anlaıılacaiı Üzere, Ame
l~ kanunun tadili ile bitaraf
) t tıuı aynlmak ıöyle dursun, dev
ie ler hukukunun tanıdıiı bitarafh
~ \daha ziyade yaklatnuı oluyor. 

11~ at hala Amerika tebaasmın bu 
llı ladaki hakları tamamiyle tanın· 
,,~ı değildir. Çünkü yeni kanun 
llı" ._h and Carry" esaamı kabul et
h ıt~ir. Bunun manası şudur ki mu-

(Ba~ı ı inci sayfada) ceman olmanızı 
rica ederim. 

taı:imatıma terdlfen 

~r-ıp devletler Amerika'dan satm 
• acaklan silahlarm parasını tedi • 
~e ederek mala aahip olacaklar ve 
t 'it nevi mallan kendi vasıtalariyle 
•ıı1acaklardır. Bu prta riayet et
~ek ıartiyle kanun, her iki tarafm 
ha Arnerika'dan silah satın almak 
k a.kkını tanımakla beraber, hak.i
d •tte bundan istifade edecek olan 

ernokrat devletlerdir. Çünkü Al
llıanya'nın Amerika'dan silah al• 
ttlak için paraaı olmadığı gibi, satın 
:la.cağı silahı taıımak için vasıtaaı 

a Yoktur. Esasen kanun, demokrat 
devletlere yardım etmek için ameri
klllıla.r tarafından tadil edilmiıtir. 
Alrna.nya'nm bu tadilden dolayı 
~Uiber olacağı bekleniyordu. F •· 
•at demokrat deTletler hakkında 
Allıerika'nm açık sempatisini ifade 
~den bu hareketi, Berlin'in nasıl 
1~h edeceii malfım değildi. Niha· 
~et Berlin radyoau, ·bunu, "harpten 
ıatifade _.,... Jl•hndi19•:-. __ ._,...., • 
...... c:ıllnita aıyerek Kesıp atmıı-

ltr. Alman hükümetinin itine elver
lrliyen her hareket bu yolda izah e
dilmektedir. Hakikat ıudur ki ka • 
11uııun tadili, demokrat devletlerin 
davasmı tasvip manasına delalet e
der. Eter Berlin'in iddiaar doğru ol
•a.ydı, "bu entrika" Habeı ve ls
r,anya harpleri zamanında da çevri-
ırdi. Amerika, kendini, devletler 
~Ukukunun tanıdıiı bitarafhk hak
arı ve salahiyetleriyle mukayyet 

a.hddetmiyerek, kanunlarını ancak 
aldı olan davalara yardun edecek 

tekilde tanzim etmektedir. Habeı 
ta"asında denizlere hi.kim olan 
talya istifade etmesin diye ambar-

0.IYu vazetmiıti. ispanya mesele· 
••ııde Franko'yu ailah almaktan 
~enetmek için kanunun hükümleri-
11~. dahili harplere teşmil etti. Bu
lun de Amerika tabii kaynaklarını 
~e •anayiini demokrat devletlerin 
l&tifadesine açmak içindir ki kanun 
~dil edilmektedir. Bu kaynakların 
ı1bıeti hakkmda fazla söz söyle· :•le lüzum yoktur". Bilindiği gib! 
blerika bugün dünyanm iktısadı 

~Ul'azenesinde en büyük ağırlıktır. 
1

• ~•rika fabrikaları, ham maddele· 
lftı baıka memleketten ithal etme· f e lüzum görmeksizin, ayda binler

de lllyyare imal edetıtirler. Esasen 
ernokrat devletlerin şimdiden A· 
~~ka fabrikalarına dört bine ya· 
ı!" t.yyare aipariı ettikleri bildiri· 
1Yor. 

Amerika ambargonun ilgaımdan 
;nra tedricen demokrat devletlere 

0 iru temayül ederek nihayet onla· 
~ cephesinde harbe ittirak edecek 
~i'> b 1 b ·· d !tl · ou ıua e ugun en cevap ver"· 
tı •'Is: rnükün değildir. Bitaraflık ka· 
k Uıılar-ının tadili etrafındaki müza-

'

.er-eter amerikalıların her halde 
1tlld ·ı· k• 1 ık bitaraf kalmak hususunda· 

E: 1 kar-arlarını da anlatmış oluyor. 
• ~••en bugün için Amenka'nın fili 
}' ~ette harbe ittir&kine lüzum da 
h 

0 
tur-. Görülüyor ki bu~ünkü 

c a,rp, bir teçhizat muharebesi ola-
1> llatır. U:zun zaman hazırlandığı ve 
"ar-dll~ını "tereyağına değil, topa" er 1;;· • • • 
ta. .,ı ıçın Almanya teçhızat nok • 

(Baıı 1 inci sayfada) ~ 

r_ir ve aeferini ink~taa .uğratmakla ik- Finlandiya' da nikbin 
tıfa etmek mecburıeytınde bulundu-
ğunu göstermektedir.,, 

Paris, 5 a.a. -Havas: Matbuat hu- bir sükônet bacladı 
]asaları: 'I 

Norveç ve Finlandiya milletlerinin 
cesareti bu sabahki gazeteler tarafın
dan fevkalede takdirle yadedilmekte· 
dir. 

Petit Parisien gazetesinde Pierrad 
ve Victoire gazetesinde Gustave Her
ve, Norveç hükümetinin kararı hak
kında tefsiratta bulunuyorlar: 

Norveç, City of Flintin musadere 
ve mürettebatını hapsederek vapuru 
ve vapurun asıl mürettebatını serbest 
bırakmak auretiyle güzel bir ders ve 
örnek vermiştir. 

Guatave Herve diyor ki: 
" - Hitler Almanyaya meydan oku

maya cesaret ettiğinden dolayı N or
veçin, bu iki milyon nüfuslu devletin 
boynunu koparacağı muhakkaktır, Fa 
kat İngilterenin Norveçi himaye etme 
sinden korkuyor. Bu himaye, haksız 
yere bir alman korsan gemisi tarafın
dan tehdit edilmiş olan amerikan va
purunu serbest bırakan bu küçük İs
kandinav milletiyle münazaa çıkarıl
mııını kolay kolay kabul etmiyecek 
olan Amerika'nın himayesi inzimam 
edecektir. Buna binaen Almanya Nor
veçe karıı en küçük bir harekette bu
lunsa §imdikinden daha ziyade tecrit 
edilmit hale gelecektir.,, 

(Başı 1 inci sayfada) 
rus tekliflerinin Molotof ve Stalin 
tarafından tevdiinden sonra Finlan -
diya heyetinin Moskovada kalmış ol
ması Finlandiya efkarı umumiyesin -
de nikbin bir silkfınet tevlit etmiştir. 

Sovyet ihtilalinin yıldönümü şen -
tiklerinin, müzakereleri tehir etmesi 
muhtemeldir. 

Fransız gazetelerinin görüşleri 
Faris, 5 a.a. - Fransız gazeteleri 

Flandiya - rus gerginliği hakkında 
başka başka mütalealar yürütüyor -
lar. 

Bir fransız gazetelerde bu hususta 
az çok bedbinlik hakim olduğu halde 
diğer bir kısım gazeteler nikbin .zö -
rünüyorlar. 

Finlandiya hududunda 
800.000 asker var 

J our gazetesinde, Henry Gardet, 
yabancı memleketlerden gelen telgraf 
tarda Sovyet hükümetinin Finlandiya 
hududuna 800 bin asker topladığını 
kaydederek "müzakereler için daha 
müsait bir hava temenni edilirdi" di
yor. 

Muharrire göre, Moıkovaden gelen 
haberler endiıe verici mahiyettedir. 

Oeuvre gazetesinde Genevieve Ta
bouiı ise bu mütalea ile taban tabana 
zıt bir kanaattedir. ve diyor ki: 

City ol Flint NonJe' limanına 
na•ıl girdi? 

Sovyet - Finlandiya müzakereleri 
Bergen, 5 a.a. - City of Flint va- hakkındaki nikbinlik dün akıam her 

purunun alman mUaadere mUretteba- zamankinden fazla teeyyüt etmekte 
tı, vapuru Murmansk'dan hareket et-

k 1 idi. 
tirdikten sonra Norveç arasu arını 

Finlandiya mukabil tekliflerinin 

:~:~r~ç~z!~r!k i~~il~~t:; ::~~:: Sovyetler tarafından bir ültimatum ve 
"S rilmesini .intaç edecefi aıilr:ir olarak rfnin gözlediği vapuru iki Norveç h be 1 J.u.ı,.ı .. ~-.. ı.•- :..ı: ~-- 6..-ıc:n a r er-
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retle oldukça uzak mesafeden takip de ise ruaların, henüz resmen teeyyüt 
edilen ve yakından murakabe altında etmiı olmamakla beraber, Hangö ile 
bulunan vapur Norveç karaauların - Tudko arasında bir nevi mübadeleyi 
dan ayrılır ayrılmaz süratle bir al- kabul ettikleri bildiriliyor. Bunun ne
man limanına inmek ümidiyle yavaş ticesi olarak iyi malCımat alan ingiliz
yavaı ilerliyordu. Bu ümit kaybolun- fransız mahfilleri daha nikbin görün
ca mUsaade almadan Haugesund li- mektedirler. Finlandiya bcıvekilinin 
manına girdi ve demirledi. söylediği nutuk tamamen vakurane ve 

Vapur bundan sonra müsadere mü- cesuranedir. Ve Sovyetler Birliği ile 
rettebatının idareıi altında olarak bir anlaşma imkanını bertaraf etme
Bergen'e gönderildi ve alınanlar, ma- mektedir, fakat başvekil, sovyet istek
IUm olduğu üzere, mevkuf tutularak leri yurdunun menfaatlerine halel 
vapur arnerikalı mürettebatın idare- verdiği takdirde bu menfaatleri mü
sinde serbest bırakıldı. dafaaya daima azmetmiJ görünmek-
Amerikalı tayfanın sevincine payan tedir. 

olmadığı bildiriliyor. Finlandiya • Sovyet gerginliii 
ve bir gazetenin yazın Norveç demokrasilerin Londra, 5 a.a. - Sunday Diıpach 

:r.alerinden emin gazetesine göre, B. Stalin tarafından 
Londra, 5 a.a. - Sunday Expres baş · Moskova'y& çağrılmıt olan Sovyet .. 

makalesinde JÖyle yazıyor: lerin İsveç' deki elçisi bayan Kolon• 
"Norveç, City of Flint vapuru hadi- tai, B. Stalin'i Finlandiya itinde mu• 

sesindeki hattı hareketi ile Almanya- tedil davranmağa ve İskandinav dev
ya meydan okumuştur. Bu da gösterir Jetlerine yüklenmemeğe davet eyle • 
ki, Norveç, İngiltere ve Fransanın bu miştir. 
harpten muzaffer çıkacağına katiyen Daima ayni gazeteye göre, vaziyet 
emindir. Haftalar geçtikçe diğer bi- şudur: B. Stalin, Sovyetler birliğinin 
taraf memleketlere de bu kanaat sira- zayıflığını ortaya koyacağından kork 
yet etmektedir.,, tuğu için bir harbe girişmek iıtemi· 

yor. Finlandiya metin davrandığı ve 
Berlin mahfillerinde İskandinav devletlerinden teminat al-

hoınutıuzluk dığı takdirde Rusya taarruz etmiye· 
cek ve bir mutavassıt tanı halli kaParie, 5 a.a. - Berlin'den Amster-
bul edecektir. Finlandiya zif göster

dam'a gelen haberlere göre, City of diği ve İıkandinav devletleri de ka -
Flint'in Norveç limanına alman mü- rarsız bir vaziyet takındıkları takdir 
rettebatiyle &'irmcai, bu geminin Nor- de, Rusya belki de ıiddetle harckeı 
veç hükümeti tarafından Amerikaya erl~cektir. 
teslimi ve Almanya'nın Oılo'da pro- Skandinavya ıiyai 
testoda bulunması etrafında ecnebi 
memleketlerde yapılan müstehzi neş- mahfillerine göre 
riyat alman mahafilinde hoşnutsuzluk Bern, 5 a.a. - Basler Nachrichten 

Tokyo, 5 a.a. - Shimbun gazetesi -
nin yazdığına göre, Hariciye nazırı 

Namura Çin harekatı dolayısiyle Ja
ponya ile diğer devleUer arasında çı
kan bazı anlaşmazlıkları halletmek 
fikrindedir. 

Bu münasebetle ecnebilerin uğra -
dığı zararlar ve para meseleleri hal
ledilecektir. 

Amerika'nın Üeri ıürdüğü 
Ü' nokta 

Tokyo, 5 a.a. - Amerika büyük el
çisi Grev, japon hariciye nazırı Na
mura ile dün yaptığı mülakat esnasın
da şu üç nokta üzerinde israr etmiş
tir. 

Amerika, mevcut muahedelere Ja
ponyanın riayet edeceğini ve Çin me
selelerinin memnuniyet verici bir 
tarzda halledileceğini ümid eder. 

Amerika, Japonyanın Çinde kur -
mak istediği nizama itiraz eyler, çün
kü Amerikanın Çindeki menafiini 
mahvedecek ve uzak şark kapılarını 

Amerikaya kapıyacaktır. 
Amerika efkarı umumiyesi Ameri

kanın Asya ve uzak ıarktaki menafi
ini ve haklarını ihlal eden bazı ha -
reketler ikabul edemez. Amerika ef
Hrı umumiyesini tatmin etmek la -
zımdır. Aksi takdirde iki memleket 
arasındaki münasebetleri düzeltmek 
imkanı yoktur. 

Slovo gazetesi diyor ki • 

İtalyan - Elen itilafi 
balkanlar için bir 

barış unsurudur 
Sotya, ıS .a.a. - Son italyan - yunan 

anlaşmaaı hakkında tcfsiratta bulu -
nan Slovo gazetesi yazıyor: 

Yunanistan'ın politikası Akdeniz'
de deniz tefevvukunu haiz olan dev
letlerle daima iyi münasebetler ida
mesine matuf bulunmuştur. Bu tefev
vuk evvelemirde 1ngiltere ve Fran
sa'ya aittir. Müteakiben İtalya geli
yor. Hudutları için İngiltere ve Fran 
sa 'dan garanti aldıktan sonra, Yuna
nistan'ın İtalya ile münasebetlerini 
tanzim etmesi tabir bulunuyordu. Her 
halde, yeni yunan - İtalyan anlaşma
sı Balkanlar için bir barı~ unsuru ve 
gittikçe daha sarih olarak belirmekte 
olan yeni bir diplomatik faaliyetin 
bajlangıcıdır. 

Hollanda 
kurulan 

Fransa' da 
Polonya 

hükumetini tanıyor 
Amaterdam, 5 a.a. - Holanda hari

ciye nazırı dün parl~ntoda mühim 
beyanatta bulunmuştur. Bu beyanat· 
tan anlaşılıyor ki, Holanda, Fransa'da 
teessüs eden Polonya hükilmetini ta
nımakta devam ediyor. 

Nazır demittir ki : 
" F - ranaa~ teeasiis eden Polonya 

rfm. 
İSMET İNÖNÜ ABDULLAH 

Ekaeliınıı ismet İnönü 
Fehametli Emir Abdullah 

Hazretleri 
Reisicümhur Şarki Ürdün Emiri 

Ankara ı Amman 
Türk milli bayramı münasebetiyle, Cümhuriyetin yıldönümü münase-

ekselan~ınıza en ~a.mimi .. te~rikl.erimi betiyle irsal buyurulan telgraftan çok 
ve şahsı saadetlerı ıle Turkıyenın re- mütehassis oldum. Şahsi sadetleri ve 
fahı hakkındaki hararetli temennileri- milletlerinin refahı hakkındaki en 
mi bildirmekle mübahiyim. samimi temennilerimi teyit eylerim. 

KIRAL BORİS İSMET İNÖNÜ 
Majeate Üçüncü Boris Ekselans ismet lnönü 

Bulgarlar Kıralı Türkiye Reisicümhunı 
Sof ya Ankara 

Cümhuriyetin yıldönümü münase- Türkiye Cümhuriyetinin ilanının 
betiyle göndermek lutfunda bulunduk 16 ıncı yıldönümü münasebetiyle, en 
lan tebriklerden ve temennilerden samimi tebriklerimin ve şahsi aadeti
dolayı majestelerine hararetle teşek- niz ve dost türk milletinin refahı hak· 
kür eder ve şahsi saadetleri ile Bul- kındaki en iyi temennilcrimin kabu
garistanın refahı hakkında çok sami- Jünü rica ederim. 
mi temennilerimin kabulünü rica ey- M. KALİNİN 
lerim. 

İSMET İNÖNÜ 
Ekselans Bay lamet lnönü 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Türkiye cümhuriyetinin milli bay
ramı münasebetiyle, ekselansınıza, 
milli hükümet ve Çin milleti adına, en 
hararetli tebriklerimi ve şahsi saadet
leri ile Türkiyenin refahı hakkındaki 
en samimi temennilerimi arza müsa
raat eylerim. 

L1N SEN 
Ekselans Bay Lin Sen 

Çin Cümhuriyeti Milli 
Hükümeti Reiai 

Çung - King 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

göndermek lutfunda bulundukları te
mennilerden ziyadesiyle mütehassis 
olara.k, ekselansınıza ve millt hükü
mete en samimi teşekkürlerimi ve Çin 
milletinin refahı hakkındaki en iyi te
mennilerimi arzeylemek benim için 
bir zevktir. 

İSMET İNÖNÜ 

Ekseli.nı Bay ismet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Türk milli bayramı münasebctile, 

ekselansınıza, şahsi saadetleri ve cüm
huriyetin refahı hakkındaki en sami
mi temennilerimi arza müsaraat eyle
rim. 

NlCOLAS DE HORTHY 
Macaristan Kırallılı NAİB1 

Altes Sereniaim 
Nicolu de Horthy 

Macariatan Kırallıiı Naibi 
Budapeıte 

Temenni ve tebriklerinden dolayı 
Altes Sereniaiminize hararetle te
şekkür eder ve phst aadetleri ile Ma
cariatan'ın refahı hakkındaki en sa
mimi temennilerimi arzeylerim. 

İSMET İNÖNÜ 
Eluellnı lmıet lnönü 

Tilrkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Türk mili bayramı münasebetiyle, 
büyük bir aürur ile, samimi tebrikle
rimi ve phst aadetleri, sevgili ve kar
deş türk milletinin refahı dost ve 
komşu memleketin tealisi hakkındaki 
halisane temennilerimi ekselinsınıza 
arzederim. 

Ala 
RIZA PEHLEVİ 

Hazretihümayun 
Rıza Şah Pehlevi 

Şehİntahı lran 
Tahran 

Ekselana Bay Kalinin 
3ovyet Sosyaliat Cümhuriyetlen 
Birliği Yükaek Sovyet Riyaaet 

Divanı Reiai 
Moeıkova 

Türk mili bayramı münasebetiyle 
göndermek 1Gtfunda bulunduğunuz 

tebriklerden ve temennilerden ziya
desiyle mütehassis olarak hararetle 
teşekkür eder ve şahsi saadetinizle 
dost birlik milletıerinin refahı hak
kındaki en iyi temennilerimin kabu
lünü rica ederim. 

İSMET İNÖNU 
Ekselans Reisicümhur 

Ankara 
Asil türk milletinin milli bayramı, 

ekselansınıza hararetli tebriklerimi 
ve şahsi saadetleri ile Türkiye'nin re
fahı hakkındaki en samimi temenni
lerimi telcrarlamak için bana mesut 
bir fırsat vermektedir. 

PAUL 
Altes Ruvayal Naip Prens Paul 

Belgrat 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

göndermek Hhfunda bulunduktan 
nazik telgraf tan dolayı Altes Ruva
yallerine hararetle teşekkür eder ve 
fahsi sadetleri ile Yugoslavya'run re
fahı hakkındaki en iyi temennileri
min kabulünü rica ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Pravda gazetesinin 
bir başmakalesi 

Moskova, 5 a.a. - Pravda gazetesi. 
teşrinisani ihtilaline tahsis ettifi baş 
makalesinde şöyle diyor: 

Sovyetler birliği harp istemiyor 
ve hiç bir kimseyi harple tehdit et
miyor. Fakat bizi karıştırmağa cesa
ret edeceklerin vay haline. Bize mey
dan okumağa cesaret edeceklerin ve 
hudutlarımızda tahrikat oyunu oynı
yanların vay haline. 

Fon Papen Belgrad'da 

ekspresi kaçırdı 
Belgrad, 5 a.a. - Almanyanın An

kara büyük elçisi Fon Papcn bugünü 
Belgradda alman elçisinin misafiri 
olarak geçirmiştir. 

Sabahleyin Berlinden buraya gelen 
Fon Papen, karşılık Simplon Orient 
Express'i kaçırmış ve bizzarure bu -
rada kalmıştır. Fakat resmi yugoslav 
mahafili ile hiç bir temasta balunma
nuştır. 

hükümeti hakkında Holanda'nın bat
tıhareketi ıudur: ileridekabuI oluna
cak ıulh tartları her ne olursa olsun 
bu, Poolnya hükümetinin hakimiyeti
ni ihlal edemez. 

Holanda hükürnetinin kanaatince, 
bugüne kadar takip edegeldiği bita
r~flık siyaseti Holanda için en doğru 
ııyaaettir. 

Cilinhuriyet bayramı münasebetiyle 
göndennek lGtfunda bulundukları 
telgraflar için teıekürlerimi takdim 
ederken saadeti biraderaneleri ve dost 
ve kardeg İran milletinin daimi refah 
ve selameti hakkındaki candan te
mennilerimi teyit eylerim. 

.~.Ü~~~ .. Dlj HABERLE~.! 
X Bükreş, - Maliye nezareti yeni ver • 

giler ihdas edeceği, maaslann aaaltılaca
ğı ve milli para kıymetinin indlrlleceği 
hakkındaki pyiaları kati nrette yalanla • 
maktadır. 

uyandırmıştır. Mezkur mahafil gemi- in Oslo muhabiri bildiriyor: 
nin insani bir hareketle Norveç lima- Skandinavya ıiyasi mahafili, Rus · 
nına girmesinin istihza mevzuu olma- Finlandiya müzakerelerinin muıliha 
1tndan dolayı şikiiyet etmektedir. Ke- ne bir tarzda neticeleneceği ümidin 
za alman protestosunun ciddi olduğu dedir. Finlandiyanın ıu üç yeri Ruı 
ve bunun tekrar edileceği söylenmek· yaya terkedeceğine muhakkak nazr 
tedir. riyle bakılmaktadır: Balıkçılar yarıı 
Almanya yeniden izahat iıtiyor adası ve Kareli'de hudut tashihatı. 

Fakat Finlandiya Hangoe'de rusl; 
Bern : 5 a.a. - Basler Naohricten ra bir deniz üssü vermeği reddedecel 

gazetesinin Bedin muhabirine göre, tir. 

Muhariplerin, bitaraflar zararına 
o~an hareketlerine gelince, eğer bir 
bıtaraf devlet elindeki biltiln vasıtala
·a tnUracaat ettikten sonra da bir mu
:arip devleti haklı olduğu tedbirlerin 
ıaddini aşmaktan menedemezse ne 
yapsın? Bu suretle muztar vaziyette 
kalacak bitaraf memleketi, bitaraflı
ğını ihmal etmekle muahaze eylemek 
doğru olmaz ı 

İSMET İNÖNÜ 

Reiaicümhur lunet İnönü 
Ankara 

CUmhuriyetin ilanı yıldönümü mü
nasebetiyle ekselansınıza en iyi te
menilerimi arza müsaraat eylerim. 

KIRAL KAROL 
Majeste ikinci Carol 

Romanya Kıralı 
Bükreı 

Tlirk mili bayramı münasebetiyle 
göndermek lütfunda bulundukları te-

XLondra, - İngiltere İmparatorluğu 
kaynaklarının ve zenginliklerinin tanzimi 
maksadiyle toplanacak olan kooferansa 
iıtirak eden dominyon milmcuilleri dun 
İngilterenin en mühim hava müdafaa mer
kezlerinden birini ziyaret etmişlerdir. 

XLondra, - Steuben vapuru alınan e -
kalliyctinden 3.000 klıiyi hamil oldu .u 
halde dün akşam geç vakit Rigıı.dan Al • 
manyaya hareket etmiştir . 

XTallin, - (D.N.B.) : Ordu haıkuman
danı general Laidoner, yabancı memleket
lerle telefon ve radyo muhabereleri hak -
kındaki memnuiyeti kaldırmıştır. Ancak 
bu muhabereler de mektup ve telgraflar 
gibi kontrola tibi tutulacaktır 

. . ,. ' ,, .. 
Almanya Norveçin ~i.t~ of !l.int ~ap~
ru hadiseıinde verdıgı ızahatı kifı gor 
memiş ve Oslo'daki maılahatgüz~ı
nı yeniden proteıatoya memur etmıı -

Tanrnmr.s 
muharrir 

bir romanc~ 
Belgrad'da 

menilerden dolayı majestelerine ha -
mumalJeyhin ferdine bir öğle yemeği raretle teşekkür ederim. 
v~rmit ve birçok tanınmış zevat bu İSMET İNÖNÜ 

X Bloemforstein, - Cenubi Afrika mec. 
lisi hariciye encümeni, eski başvcı::ı 
Hertzog'un teklif ettiği bitaraflık proıc
sını reddetmiıtir. 

tir. :•- , , ' zıy~fe~te hazır bulunmutlardır. Dün Reisicümhur Hazretlerine 
fa~kn~._n lngiltere'ye ve Fransa'ya 
1c: tı. Fl\kat bu faikiyet tedricen 
Ilı:§• tarafa geçmektedir. Amerika
lley•aın~argoyu kaldınnası, muvaze• 
devi fup.hesiz büabütün demokrat 
ceıu~tlerın lehine olarak defiıtire
be i 1

;.· ,:6alrıerika'nm fili surette har-
t ıraki k-dar ehemiyetli olan bıı 

Belgrad, S a.a. - Tanınmış Rome.ı 
yeni vaziyet kar1111nda Almanya{ ır~.1barrirlerinden "Pen Club" reisi 
için bütün ümit kapıları kapanını,. ~ıc__tor Eftimu milli tiyatronun mi&a
tır. l ııd olaram Belgradda bulunmakta1ır. 

A. Ş. ESMER . ~ Romanf..V!J.ll Belırıd Hflrl "S:.1dgj 

Eftımıu avala tepesindeki meçhul as- A k 
1 i n ara 
<er n mezarına ve Oplenak'da kral Türkiye Cümhuriyeti muazzaması-
Aleksandrın mezarına birer çelenk nın 16 ıncı yıldönümü bayramı müna
koymuıtur. Pazartesi gUnil yugoslav, sebetiyle en samimt temeniyatımın ve 
romen cemiyeti Eftimiu'man ıercfine aziz tür.k milletinecibeaine saadet ve 
l>Jr çay tertip edecektir. 'ı:cfahiyet arzularımın tebliğine ter-

XAmstrordam, - Berlinin selihiyettar 
mahafili F~n. Ri?bcntropun Mo!kovaya 'e 
Mare~l Gorın" ~n de Romaya ıidecC6i 
haberlerini tekzip eylemektedir. 

XLondra, - I.ondra • Liverpool ve 
~ondra • Woolverhampton trenlerinde l·u
rıer ı;antalan birdenbire atq almıitı:-. 
Bunun .nasıl olabileceğini polis ıekilt et
mekted•r. Her de!aımd& ateı töeıdiiriil -
mUıtiir, ~ 
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Dünkü maçlarda 

G'ençlerbirliği Maske 
;sporu 4- O mağlüp etti 

Demirspor 3 Güneş · o 

ı·s. Fa. Gücü - Birlikspor berabere kald~iar 
Cumartesi günü ve dün yapılan dört futbol maçı ile Ankara 

kulüpleri bu seneki programın birinci devresini yarılamış bu
lunmaktadırlar. Cumartesi günü Galatasarayla 1'ıluhafızffÜCÜ 
arasında yapılan müsabakalardan baska dün sabah saat dokuz 
b~çuktan itibaren Gençler Birliği - Harbiye B. takımları ve De
mırspor - Güneş, As.Fa. Gücü - Birlikspor ve Gençler Birliği -

HİLAL : 1 ALTUNTUG: 1 

GalatasarayTopkapıyı 9-0, Beşiktaş 
Süleymaniye'yi 3 - O mağlup ettiler 
İstanbul, 5 a.a. - Futbol şampiyo-ı pılmıştır. Oyun müsavi kuvvetteki i

n?sı ~açlarına b~gün_ de devam edil- ki takımın sıkı bir şekilde çıkardıkla
dı. Gunlerden berı yagışlı devam eden rı oyunla devam etmiştir. İlk devre 
hava lıugün açılm:~tı. Sahalar olduk- 1-0 Hilalin lehine bitmistir. 
ça müsaitti. Günün karşı laşmaları i- İkinci devrede gayretli oynıyan Al
çinde en mühimi Fener - Vefa müsa- , tıntuğlular da bir gol yapmışlar ve 
bakası idi. Taksim stadında 3 bine ya- maç bu suretle 1-1 neticelenmiştir. 
kın bir seyirci kalabalığı önünde oy- İkinci maç Beşiktaş - Süleymaniye 
nanan bu maça fenerliler şu kadro ile takımlarını karşılaştırmıştır. Oyun 
çıkmışlardır: mütekabil hücumlarla başlamış ve Be-

RADYO J 

PAZARTESİ : 6..11.1939 
12.30 Program, ve memleket sa:ıt ayaı 
12.35 Ajans ve mete::ıroloJı haberlcn. 
12.50 Turk muzigı (Pl.). 
13.30-- 14.00 Miız ik (karı şık hafif müz' 

Pl.-. 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve n 

teorolojı habcrlerı. 
18,25 Mu:ı:ık (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma (su nımetled). 
19.15 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe. 

eat Erer, Ruşen Kam, Cevdet 
znn. 

I - Okuyan: Muzaffer İlkar. 
1 - Zavil peşrevi. 
2 - Mehmet Aga - Mahur beste: 
gözü ahu). 
3 - Mehmet ağa - Zavil ağır 
(Bulunmaz bir nevcicansın). 
4 - İbrahim nga - mahur türldl: ( 
hah olsun ben ou yerden gideyim). 
5 - Üçüncü Selim - Zlvil ytlrllk 
mai: (Almış nişanı). 
Il - Okuyan: Radife Neydik. 
ı - Hafız Yusuf - suzinak earla: ( 
dir bu tegafül). 

Maskespor karşılaştılar. ı 

. Bu maçlardan Gençlerbirliği • Har- ı- Ayahta desteksiz nigan 
bıy~ B. ta.kı.mıa:ı karşıl.aşması Harbi · f 
yenın galıbıyetıyle netıcelendi. De
mirspor Güneşi 3 • O, Gcnçlerbirliği 

vaziyeti 
Cihat - Ali Riza, Lebip - Semih, Ay- şiktaşlılar ilk gollerini 29 uncu daki

tan, Esat - Fikret, Yaşar, Melih, Re- kada Şeref vasıtasiyle çıkarmışlardır. 
bii, Basri. Biraz sonra da Hüsnü ikinci golü yap 

Vefalılar da şu takımla oynuyorlar- mış ve devre 2-0 bitmiştir. 

2 - Hristo - suzinak şarkı: (l~,. ni 
daı;lar başında). 

de Maskesporu 4-0 yendiler. 
Dünkü müsabakalar. evelce yazdı

ğımız gibi, daha ziyade, birinci sınıf 
telakki edilen takımiarla yeni yetiş· 
mekte bulunan genç ekipler arasındd 
idi. Neticeler az çok tahmin olunuyor 
du. Günün sürprizle neticelenen kar
şılaşması Birlikspor As. Fa. gücü ma
!rı oldu. Kırıkkale fabrikalarına men
sup sporcuların teşkil ettiği bu ta
kım dün çok iyi bir netice almış sayı
labilir. 

Demirsporun Güneşi yenmesi bek
lenilen bir akıbetti. Yalnız Demirspo
run bu müsabakada da henüz geçen 
seneki manzarayı gösteremediğini i
şaret etmek lazımdır. 

İlk anda bir beraberlik ve bir gali
biyetle nazarı dikkati celbeden Mas
kesporluların son günlerde sürantre
ne olduklarını görüyoruz. Takımın 

genç ve tecrübesiz oyuncularını biraz 
dinlendirmek, sonra usulüne göre ça
lıştırmak icabeder. 

Gençlerbirliği takımı bu yıl attığı 
13 gole mukabil, kalesine giren bir 
tek golle mükemmel bir defanse malik 
olduğunu gösteriyor. Geçen iki sene 
içinde forvetlerinin beceriksizliği ile 
şöhret kazanmağa başlamıştı. Son mü
sabakalariyle bu telakkiyi oldukça si
lip attı. Bakalım aynı neticeleri müte
akip maçlarda alabilecek mi? 

Dün Muhafızgücü sahasında hake
me bağırarak fena sözler sarfeclen bir 
zat hakkında polisin harekete geçti
ğini ve hakemin müracaatı üzerine ta
kibata girişildiğini görerek memnun 
olduk. Temenni edelim ki gelecek 
haftalarda aynı şekilde hareket edil
miş olsun .. 

Bu haftaki müsabakalar dolayısiy
le bir noktayı daha işaret edeceğiz. 
O da: gol atılınca oyuncuların bu mu
vaffakiyeti kazanan arkada larını ku
caklayıp öpmeleridir. Futbol ajanlığı
nın daha eve! bu suretle hareketi me
nettiğini hatırlatıyoruz. Oyunculara 
bu cihetin bir kere daha ihtarı çok iyi 
olacaktır. 

B ir amatör Bayan yatarak vazife atışı yapıyor 

Ankara atış amatörleri 
bir kulüp kuracaklar 

ve dün poligonda 
devam edildi 

Cumartesi gunu 
vazife atışlarına 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre 
Ankara bölgesinde iki yıldanberi de
vam etmekte olan atıcılık faaliyeti 
son gi.inlerde daha hızlı ve hayırlı bir 
istikamet almıştır. Bölgeye mensup 

r&=~~fL " atış amatörleri pek yakında bir kulüp 
!=:' etrafında toplanmış olacaklardır. Esa

sen bir arada çalışan ve muntazaman 
atıslara devam eden erkek ve kadın 
t iirk gençleri bu suretle bütün yurda 
şamil olmasını dilediğimiz bir spor 
şubesinde arkadaşlarına rehber olacak 
!ardır. 

Bütün diinya milletlerinin bilhassa 
son seneler zarfında gençliklerini atı
cılıkta yeti~tirmek uğrunda sarfettik
lcri mesai göz önünde tutulursa bu 

Boy çukurunda destekli atı§ mesainin değeri anlaşılmış olur. Ümit 

Yukarıda neticelerini hülasa ola
rak bildirdiğimiz maçlardan en mü
himlerini öğleden sonra oynananlar 

1 ve temenni ederiz ki Ankara atış ku-
beraberlikle neticelendi. 1 lübüniin verdiği bu güzel örnekle mu-

' 

hiti?1izde bir kaç kulüp daha teşekkül 

teşkil ediyordu: 

Bu karşılaşmaların ilkini, biribir
lerine çok yakın alaka ve rabıtaları o
lan Kırıkkale Birliksporla Askeri Fab 
rikalar Gücü takımları yaptı. Bu maç, 
senelerce Ankara futboluna bilfiil 
hizmet etmiş bulunan B. Hüseyin Te-
7.el'in verimli çalıştırmasiyle bu sene
ki karşılaşmalarda tehlikeli bir rakip 
haline gelen ve bu kuvetini de bundan 
evelki karşılaşmalarında isbat etmiş 
bulunan Birliksporun, çok kuvetli ra
kibi Askeri Fabrikalar Gücüne karşı 
alacağı bugünkü netice bakımından e

Ge 1 b• ı· .... M k etmış bulunsun.. · 
n~ er lf lgl - as eSpOf Ankara atış amatörleri bu hafta cu-

Bundan sonra yapılan Gençler Bir
liği - Maskespor maçı herkesin zevk 
ve heyecanla seyretiği bir mücadele 
halinde geçti. 

martesi günü öğleden sonra, dün bü
tün gün istasyondaki atış poligonun
da muhtelif vaziyetlerde atış talim ve 
terbiyesi ile bu vaziyetlere mahsus 
vazife atışları yapmışlardır. 

Son günlerde amatörler arasına 35 
genç daha katılmıştır. Bunların da ye
tiştirilmesine başlanılmıştır. Haber 
verildiğine göre, Ankara bölgesi atı
cılık amatörleri önümüzdeki cumarte
si günü öğleden sonra saat 14 te poli· 
gonda toplanacaklar ve idari bazı ka
rarlar alacaklardır. 

dı: İkinci devrede güze 1 olacağı zan-

3 - Arıf bev - ı;uzindk earkt: (Hilant 
alemi tuttu . enir:;. 
4 - Ahmet .!<asim • suzinik ljarla: (P 
revadır sevdiğim ettiklerin). s f V~ı.· s··ı Abd"' nedilen maç, umumi bir tutkunlukla c a • ...,ıt, u eyman - uş, d · · 

J f . ~ .. k .. N . M h G evam etmıştır. Devrede hakimiyet 
lll - Okuyan: Necmi Rıza Ahnk 
1 - Şerif İçli - mahur şarkı: (A 
doğrusu desti emele). 

.ut ı, !>'u ru - ecıp, u teşem, a- · d d'k · · · 
· 11 kk M h temın e eme ı len gıbı nazarı dikka-

zı, a ı, e met. · k k k d k 2 - Hahmi bey - mahur ljarkr.; (Se 
nazı seyret çıkmış oyuna). tı çe ece a ar a sayan Beşiktaslı-

Hakem İzzet Muhiddin Apak. !ar güçlükle bir gol daha yaparak ma-
Oyuna Vefalılar başladılar. Mama- çı 3-0 kazanmışlardır. 

fih rpzgfirı arkasına alan fenerliler 
hemen Vefa kalesini sardılar ve sıkı 
hücumlar yapmağa ba~ladılar. Vefa askeri liseler arasında . 
takımı, bu hızdan kurtulmak için bü-
tün hatlariyle kendi yarı sahasında ti · b" · · ı ·ki · 
çırpınıyor. lki fener müdafii, orta çiz a etızm ı rınc ı 1 eri 
gisi üzerinde, uzun düşen topları iade 
etmekten başka iş görmüyorlar. 

Mamafih vaziyetin bu şeklinin hiç 
de J.'enerbahçenin lehinde olmadığı
nı kestirmek kabildir. Fenerli muha
cimler, bütün gayretlerini sarfettikle-
ri halde, karşılarında saf halinde biri
ken Vefa hatlarını yararak kaleye yak 
!aşmak imkanını bulamıyorlar. Uzak
tan isabetti bir şüt atılamadığı gibi a
tılanları da Sefa kolayca bloke ediyor. 

21 inci dakikada Yaşar, muhakkak 
bir gol fırsatını biraz ağır davrandı
ğı için kaybetti. Mamafih, Vefalılar 
biraz sert oynamağa başladıkları için 
sarı - !.acivertliler hesabına sık sık fri
kik fırsatları çıkıyor. Bunlardan hiç 
biri kullanılamadı. 

Otuzuncu dakikadan sonra Vefalı
lar inişler yapmağa başladılar. Vefa
nın en kuvetli hücum cenahı karşısın
da oynıyan Semih, bugün bozuk ve i
natçı. Topu mütemadiyen yere yata -
rak oynamak hevesi yüzünden takımı
nı müşkiil vaziyetlere sokuyor. 

Dakikalar hep aynı yeknasak oyu -
nun tekrarı halinde geçiyor. Birinci 
devre bittiği zaman iki takım da sayı 
kazanamamıştı. 

/kinci devre 
İkinci devrede Vefalılar daha canlı

dır. Rüzgarla beraber oynıyarak Fe -
nerbahçeyi bir hayli sıkıştırmağa mu
vaffak oldular. 28 ci dakikada hakkı
nın 20 metreden attığı harikulade bir 
şütü Cihat, uçar gibi kurtardı. 

Fenerliler bu devrede kısmen sıkış
makla beraber gene hakim oynuyor -
lar. Basrinin acelesi ve topu iyi kon
trol edememesi yüzünden kaçırdığı 
fırsatlarla Rebiinin lüzumundan çok 
daha fazla serinkanlı ve hareketsiz o
luşu Fenerbahçeye az daha bir bera
berliğe malolacaktı. Fakat 38 inci da
kikada Yaşarın kale dire~ini bularak 
geri dönen şütünü Melih tamamladı 
ve takımına galibiyet sayısını kazan
dırdı. 

Kuleli 88 puvanla 

en baıta geliyor 
İstanbul, 5 a.a. - Askeri liseler a

rasında tertip olunan atletizm birin
ciliklerine bugün de Kadıköy stadın
da devam edildi. 

Bir çok komutanların ve yüksek as
keri erkanın bulunduğu bu müsaba -
kayı dört bine yakın bir seyirci ka -
labalığı takip ediyordu. 

Bugün alınan teknik neticeler şun
lardır : 

200 metre Hüseyin (Kuleli) 2.39, 
(yeni ııııkcr.i lieoler r•lc.n,.u) tı..& ... ; 
Bülent (Deniz lisesi), üçüncü Şefik 
(Kuleli) 

1500 metre: Rahmi (Maltepe) 5,20 
ile birinci, Remzi (Kuleli) ikinci, 
Sıtkı (Kuleli) üçüncü. 

Gülle atma: Kuleliden Nadi 11,51 
ile birinci, (Yeni askeri liseler re -
koru), Kuleliden Hayri ikinci, Deniz 
lisesinden Bülend üçüncü. 

Üç adım: Kuleliden Nadi 12.57 ile 
birinci, Kuleliden Cemal ikinci, Bur
sa askeri lisesinden Halil üçüncü. 

İki günün umumi puvan tasnifi şu
dur : 

Kuleli 88, Deniz lisesi 40, Maltepe 
31, Bursa 24. 

Müsabakalara gelecek hafta devam 
edilecektir. 

Macariston'da nüfus 

sayım ı yapılacak 
Budapeşte, 5 a.a. - Milli müdafaa 

kanunu mucibince hükümet 19 teş -
rinisani gecesi nüfus tahriri yapılma
sını emretmiştir. 

Nüfus tahriri erkekler için 1 i den 
70 yaşına ve mütehassis kadınlar için 
de 16 dan 50 yaşına kadardır. 

Kadınların ihtisası bilhassa demir 
san:ıyii, elektrik, yiyecek sanayii, 
doktorluk ve sılıiycdir. 

3 - Arif bey - muhayyer şarkı: (İl 
mas etmeye yare). 
4 - Dede - gülizar ~ıırkı: (Nazlı na 
çekip gider). 

20.15 Konuşma. 
20.30 Türk muziği (fasıl heyeti). 
2'1,15 Müzik (küçük orkestra: ıeC: Nec 

Aşkın). 

1 - Paul Linc.ke: Darılma (fantezi). 
2 - N evaldaa: Loreley şarkısı üzeriıı 
fantezi. 
3 - Keler Bela: Ren nehri kıyılarmdl 
4 - Paul Linckc: Venüs (vals). 
5 - Hanns Löhr: Hülya gecesi (.ta 
6 - Robert Vollstcdt: Şen kardetler. 
7 - Bemhard R:utsch: Çiğan fantezi 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber 
l~ri; ziraat. esham - tahvilat, 
bıyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (küçük orkestra • yubıda 
programın devamı). 

Z2.35 Müzik (senfonik plaklar), 
23.ClO Müzik ( cazband • Pl,). 
23.25 Yarınki program. 
23.30 Kapanış. 

Bayan Visser'in 
cenaze töreni 

Lahey, 5 a.a. - Ankara eı~·:.• • ·--
in refikasının cenazesi dün defnedil 
miştir. Merasimde Türkiye elçiıi il 
hariciye nazırı van Kleffens, Nor 
veç'in eski Ankara elçisi Benuo 
hariciye memurları ve bazı diplomat
lar, saray memurları hazır bulunmu11 
tardır. 

Fu - (eu da Kızllhac 

hası anesi bombalandı 
Londra, 5 a.a. - Fu - Çeu'dakl pro

testan hastanesine, üzerinde kı.nlbaç 
İngiliz bayrakları bulunmasına rat
men iki bomba düşmüştür. 

8 hasta ölmüş, 3 hasta yaralanmıt
tır. 

! .............................. . 
• Bir gün (cehennem)in batı
f mızın üsti.inde kapılarını açtığı-

i

l nı, elleri, kolları bağlı seyretme
: mek için, biitün varımızın yo-

ğumuzun kül olduğunu görme
İ mek için (Fitre)lerimizi gökle-
ıı 1 • re armağan etme iyiz. . ....................................................... _ .... __ .. 
.ı ıı ı ıı ıı ı ıı ı ııı ı ıı ı ıııııııı ı ıııı ı ııııııa. - -- Yakın istikbalin bol nüfuslu, ına- ! 

Bu golÜn hemen akabinde Rebiiye 
top yokken tekme savuran vefalı Ne
cip hakem tarafından dışarı çıkarıldı. 
Fenerliler sayı adedini arttırmak için 
beyhude çırpınırlarken maç bitti ve 
sarı - lacivertliler bir tek sayı ile bu 
maçtan galip çıktılar. ...111111111111111111111111111111 lllll ll lL _ - mur, mesut ve kuvetli memleketi:: 

hemiyetli idi. 

B. Muzafferin idaresinde başlıyan 
oyunun ilk devresi müsavi şartlar al
tında ve mütekabil akınlarla geçmiş. 
tir. Top, gol peşinde koşan iki taraf 
muhacimleri ayaklarında durmadan 
kaleden kaleye gidip geliyor fakat bir 
türlü beklenen semreyi vermiyordu. 

Bu karşılaşmada, Gençler Birliği
nin şuurlu ve taktik oyunu karşısında 
hakiki bir imtihan daha geçiren Mas
kesporun genç, enerjik fakat tecrübe
siz oyuncuları beklenilen muvaffaki
yeti gösteremediler. Daha ilk dakika· 
dan itibaren ağır basan Gençler Birli
ği oyunu Maskespor yarı sahasına in
tikal ettirerek hasım kalesini zorla
mağa başladı. Fakat canla başla çalı -
şan Maskespor müdafası kaleleri için 
hakiki bir gol tehlikesi teşkil eden to
pu muvakkat bir zaman için bile olsa 
muvaffakiyetle uzaklaştırıyordu. Fa
kat, Maskesporun bütün gayretlerine 
rağmen ilk devre 2-0 Gençler Birliği
nin lehine bitti. 

- -~soor Fener Stadında: : Ki ralık daire = - = 
Birinci kümeden İstanbulspor - : : ~ BÜYÜK TÜRKİYE § Kulüplerin 

puvan vaziyetlerı 

Askeri Fabrikalar Gücünün çok se
ri o1an muhacimleri Birlikspor müda
fasını sol taraftan yarmakta bilhassa 
ısrar ediyorlardı. Fakat, Birliksporun 
bugün hakikaten yüksek bir oyun çı
karan san. miidafii Hikmetin geçilmez 
lıir mania halinde olu§U, sarı-15.civert 
akınlarını her defasında da neticesiz 
bırakıyordu. Nihayet devre bu müca
dele ile ve takımların yaptıkları birer 
golle 1-1 berabere olarak bitti. Askeri 
Fabrikalar Gücünün sayısını, Birlik
spor sol müdafii yanlış bir vuruşla 
kendi kendine yaptı. 

İkinci devre, aynı şerait altında 
fakat neticeyi değiştirecek yeni bir 
gol yapılmadan geçtiğinden maç, 1-1 

İkinci devrede, tekrar ağır basmı
ya başlıyan Gençler Birliği gene Mas
kespor yarı sahasına yerleşmiş bulu
nuyordıı. Maskesporlular bu baskıdan 
kurtulmak için çok çalışıyorlar, bil -
hassa sağ iç Ademin şahsi gayretine 
c!ayanarak yapmı~ olduğu akınlar bir 
semere vermiyor .. 

Gençler Birliği, sıkı bir gol çembe
ri içine aldığı Maskespor kalesine 
merkez muhacim Alinin vole bir şütü 
ile üçüncü ve Maskcspor sağ müdafi. 

inin hatalı vuruıundan dördüncü golü 
de kazanarak sahadan 4-0 galip olarak 
IY.fıldı. 

Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
Genclerbirliği 4 3 ı O 13 1 1 ı 
Muhafızgücu 4 3 1 O 17 6 11 
Demirspor 5 2 2 l 13 11 11 
As. Fa. Gücü S 2 2 1 13 ı 11 
Galatasaray S 2 O 3 12 17 9 
Harbiye 4 2 O 2 12 1 O 8 
Maskespor S 1 1 3 8 13 8 
Birlikspor 4 l l 2 4 9 7 
Güneş 4 O O 4 5 20 4 

Edirne'de hava tehlikesinden 
korunma tecrübeleri 

Edirne: 5 a.a. - Halkı, hava tehlike 
sine karşı korunmağa alıştırmak mak
sadile bugün şehrimizde bir korunma 
tatbikatı yapılmış ve bir saat süren bu 
ıecrübe muvaffakil ctlc &ona ermiştir. 

Beykoz karşılaşması çok heyecanlı ol :;: Yenişehirde Meşrutiyet cadde- : :; Yazan: ORHAN CONKER § 
muş ve maç 3-2 Beykozun galibiyetiy- § sinde Kütükçü apartmanının dört :; - -
le bitmiştir. _ odalı ve kaloriferli konforu haiz : Bütün Kitapçılarda satılmakta- : 

Galatasaray takımı da Topkapıya - dır. 4125 _; 
: 6 numaralı bir dairesi kiralıktır. 

9-0 gibi büyük bir farkla galip gelmiş- : Talip olanların Vehbi Koç Tica- : .,llll llllllllllllllllllllllllllllllllllr' 
tir. _ ret evinde Osman Aslana müra - : 
Şeref Stadında: : caatları. 4108 _ 

İlk maç Hilal - Altıntuğ arasında ya ~ı 1111111111 11 111 11111 11 111 1 1111 111 1111r 

... lllll l l l lll l l ll l ll l ll l llll ll lll l lll l l lll l lll lll lllllllllllll l lllllllllllllllllllL ı 

= : ; TÜRKKUŞU'nun yeni model saronu : 

----
TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yenişehir 

Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni bir model salonu aç
mıştır. Bu salonda çocuklarımıza, gençlerimize istedikleri maliımat 

----------: verilmekte, model yapılması öğretilmektedir. Ayrıca model malze- : 
: mesi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep :; 
;: çocukları ve gençler TÜRKKUŞU'nun bu yeni model salonunu z i- : -- yaret ediniz. : 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

ARKA SOKAK 
Me§hur "Le Puritain" roma· 
nından yapılan büyük film 

ARTİSTLER: 
PİERR FRESNAY - V1V1AN 

ROMANCE 

Yepyeni dünya havadisleri 
Seanslar: 
12,15 - 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de - -

-:;llllllllllllllllllllllllllllllllHHtlllllltllltttfftHINtll•Hllllllllllllllr 
1 ~-----· Tl; 2193 
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Garp cephesinde elektrik 
Moskova üniversitesinden çıkan 

kuvetli bir rivayete göre, insanın 
bütün hayatı havadaki elektrik i
Yonlarma bağlı olduğu gibi, muha
!"ebelerin de en ziyade - güne§teki 
lekelerin tesiriyle - havada her va
kıttan fazla elektrik bulunduğu za· 
?lıı:tnlarda cıktığını bilirsiniz. Zaten 
l:ıir çok ye;lerde yapılan tetkiklere 
l:Öre havadaki elektrik değişmele
rinin insanlar Üzerinde pek ehemi
Yetli tesirler yaptığı haylı zaman
danberi bilinmektedir. 

Su halde, bundan sonra Üzerinde 
l:ıü,,·ük muharebelerin cereyan ede
ceği garp cephesinin havasının elek
trik iyonları nasıl olduğu merak e
dilecek bir §eydir. En yeni tecrübe
lerden elde edilen neticelere göre 
havadaki iyonlar menfi olursa in
aanlara sakinlik gelir. iyonlar müs
Pet olursa, aksine, o hava içinde ya
layanlar daha ziyade sinirlenirler. 
Bir muharebe cephesinin havası i
çinde yaşayan insanların sakin ya
hut sinirli olmalarmm da muharebe 
iizcrine tesiri olacağını elbette tak
dir edersiniz. 

O cephedeki havanın elektrikleri 
Üzerinde yeni tetkikler yapıldığına 
dair henüz bir haber gelmemişse de, 
Majino ve Sigfrid istihkamlan ara
•rndaki Ren nehri vadisinin me;ıhur 
Föhn rüzgarının estiği günlerde ya
J>ılmı§ daha eski elektrik tetkikleri 
\'ardır. Bizim ;ıiddetli lodos ve ltal
Yanın siroko rüzgarlarına benziyen 
bu rüzgar geçtiği yerleri kasar, ka
\r\lrur, inı~anlarm bir çoğunu hasta 
eder, romatizma ağrılarını uyandı
ı-ır, anjin aancılarını tazeler. Mevsi
rni de - bizim lodos rüzgiı.~ları gibi • 
en ziyade son bahar ve ilk bahar 
rnevaimleddir. 

Bu rüzgi.rlarm verdiği rahatsız
lıklar havadaki elektrik iyonlannm 
değİ§meainden ileri geleceği tahmin 
edildiğinden rüzgar zamanındaki i
yonlar pek iyi tetkik edilmiıtir. 
Rüzgar daha batlamazdan önce ha
'\'adaki elektriği nakletmek kabili
yetinin artması o tahmini kuvetlen· 
dirmişti. Fakat rüzgar baılaymca i
yonların hazan menfi, hazan müs
pet olması tetkiki yapanları §a§ırl· 
nıı§tır. Rüzgarm ~ olduju u. 
lıatarzlıkJan Jıangiiwll~ bağl~ 

Bununla beraber, o tetkiklerden 
• §İmdi pek mühim olan • bir netice 
çıkmı§tır. Rüzgar eatiği zamanlarda 
insanlar her tarafı kapalı od.alarm 
içine giraeler, hatta havada elektrik 
nakletmek kabiliyetini büsbütün 
yok etmek Üzere odayı sigara dü
manlariyle doldursalar bile rüzgi.
nn verdiği rahatsızlıklardan gene 
kurtulamıyorlar. Demek ki Föhn 
rüzgarı estiği günlerde, o meşhur is
tihkamlarda, yerin on kat altına 
saklanan insanlar rüzgarın getirdi
ği elektrik iyonlarından kurtulamı· 
yacaklar. Bilhassa ba,lıca ihtiyat as
kerlerinin romatizmaları, anjin san
cıları rüzgarlı günlerde gene tepre
;ıecek. 

Rürgnrın tesirinden kurtulmak i
çin, tabii olarak, bir tek çare var
mıı: Çokça rütubetli yahut yakinin
de bir su §elalesi bulunan bir yerde 
oturmak ... Sigfrid istihkamları da
ha yeni olduğu iç.in çokça rütubetli 
olduğu rivayet ediliyor.sa da rütube
tin rüzgarlı günlerde zararı çok ol· 
duğundan bu türlü çarenin hoşa git
miyeceği şüphesizdir. Hoılanması i
se, muharebe olmadığı günlerde 
seyredilecek ho§ bir manzaı·a olmak 
la beraber, yüzlerce kilometre süren 
o istihkamların her tarAfında yakm 
ıeliı.leler bulunmasa gerektir. 

Bundan dolayı o rüzgarın estiği 
günlerde havanın tabii iyonlarına 
kar§ı gelmek Üzere makinelerle da
ha zorlu iyonlar çıkarmak hatıra ge
lir. Havanın tabii halinde elektrik İ· 
yonları bir santimetre mikabında 

800 nihayet 1000 olduğu halde mah 
sus makineyle bir milyon iyon çıkar
mak mümkündür. Hem de arzuya 
göre müspet ya menfi, büyük ya kü
çük. Menfi iyonların sinirleri teskin 
ettiği ve insanlara kuvet verdiği mü
cerrep olduğu gibi, bir m ilyonun 
bir bini bastıracağı da ıüphesizdir. 

iki taraftan istihk amlar altında 

biribirinin meydana çıkmasını bek
lemek daha u:z,µ n sürdüğü tak tirde 
• n ihayet istihkamların ortasında ııat 
ranç oyununa müncer olmazsa • bu 
iti bitirip sıkıntıdan kurtulmak Üze
re makinelerle iyon çıkarmak elbet
te oradaki hekimlerin de hatırına 
gelecektir. 

• G.A. 

Halkevi köycfılerinin • • gez ısı 
-----------------..-. ....... ~-----------------

Yoksul köylülere maddi 
yardımlarda bulunuldu 

' Cümhuriyetirnizin 16 ıncı yddönümü bayramı münasebetiy
le geçen haftayı Memlik, Yakacık köylerinde geniş bir pr~
gramla geçiren Halkevimiz köycüleri dün de Bucuk, Akçavı
ran ve Ilyagut köylerinde çalışmışlardır. 

Macar - Slovak 
.ekonomi iti lôf ı 

imza edildi 
Budapeşte. 5 a.a. - Macaristan'la 

Slovakya arasında yapılan iktisadi 
görüşmeler dört son teşrinde bir iti
laf)a neticelenmiştir. Bu itilaf derhal 
tneriyete girecek ve 31.10.940 tarihine 
kadar muteber olacaktır. 
Diğer cihetten bir ticari anlaşma 

ile gümrük, baytari kontrol, ve saire 
hakkında pek yakında hususi muka
veleler imza edilecektir. 

İktisadi itilaf mucibince yüz mil
Yon slovak kronu kıymetinde eşya 

mübadele edilecektir. Macaristan do
rnuz, zirai mahsuHit ve manifatura 
eşyası, Slovakya odun, sellüloz ve 
tnanifatura eşyası ihraç edeceklerdir. 

Öğrenildiğine göre macar, yugos -
lav iktisadi görüşmeleri iki memleket 
arasındaki mübadeleleri arttırmak 

rnaksadiyle son teşrinde Belgrad'da 
başJıyacaktır. Söylendiğine göre Ma
caristan makine, kimyevi maddeler 
Ve manifatura eşyası ihracatını art -
hrmak tasavvurundadır. 

1 :-a lya başkonso los u 

Tunusta ölüler 

Bu köylerde cümhuriyetimizin 16 

ı sene içindeki canlı eserleri, feyizleri, 
nimetleri anlatılmış, ve köylerimizin 
cümhuriyet devrinde eriştiği saadet-
ler izah edilerek çok neşeli bayram 
geçirmeleri temin edilmiştir. 

Halkevi doktoru da 5 köyde 204 has 
taya bakarak ilaçlarını parasız vermiş, 
sağlık tabloları üzerinde sıhi öğütler
de bulunmuştur. Bayan üyeler köy 
kadınları arasına karışarak kendileriy 
le her bakımdan çok faydalı konuşma
lar yapmışlardır. Çeşitli mesleğe men
sup köycüler kendi ihtisasları dahilin 
de köylerimize faydalı olmağa çalış -
mışlardır. Kendi tatimatnamelerinin 
verdiği direktifler dairesinde büyük 
bir hızla çalışan köycüler birkaç haf
tadır da köylülerin fakirlerine maddi 
yardımlar yapmağa da başlamışlardır. 

Birinci haftada uğranılan köylerin 
fakir ailelerine 40 kalıp sabun, 32 par
ça elbiselik kumaş hediye etmişlerdir. 
Bu hafta da gene fakirlere 38 kalıp 
sabun, 12 gömlek, 11 parça iç çamaşır
lığı, ıs parça elbiselik kumaş vermiş
lerdir. 

Halkevliler, şehrimizin hayırsever 
bayanlarına ve Türk Maarif Cemiyeti 
kolejinin l/E talebelerind~n ~azıları
nın birinci orta okulun 2 ıncı sınıfı
nın 4 üncü şubesi okurlarına sabun !.e 

k ac: vermek suretiyle gösterdikle-
um ~ d d . · · 1i hayırseverlikten olayı erın 

rı ıç kk"' 1 . . 
• 1 ettarlıklarını ve teşe ur erını 

mını k d 1 K .. 
sunmağı bir bo)Ç ~ay~a ta ır ar. oy 
lülerimiz bu kadıı şınas hareketten 

derece memnun olmuşlardır. 
Cbidesine çelenk koydu 

1 
s_on ________ _ 

Tunus s a a - İtalya baş konso- Castand da bir buke~ k~ymu~~ur. ha 
leı•u rlı.ir. sabah eski muharipler ce· Müteakiben, konso os ~b~ds ı_ n:u . ." 

. . . 1.k . 1 f ansız hatırası a ı esının o-rn.yetlerinin mümessillerıyle bır ı te rıp ~r r d . T 
Ölüler abidesine giderek bir çelenk nüne gelmiş ve on ba~ ~~nr~. \~.gı ız 
koymuştur. Bundan sonra fransız u- mezarlarını ve kasa ~ ~ ~-mus uman 
ınurni valisıni temsil eden yüzbaşı abidesini ziyaret etmış er ır. 

İngiliz - Fransız deniz 
kuvetleri verimli bir 
elbirliği yapıyorlar 

Fransız kuvetle ri Almanlara üstün 
Paris, 5 a.a. - İngiliz bahriye nazın Çurçil 2 teşrinisaniden 

5 teşrinisaniye kadar Paris'te kalmış ve Daladiye ile harbiye na
zın Campinchi'ye mülaki olmuştur. 

Çurçil, donanma kumandanı ami- dir. Cesetlerin Goodwin'de ~o~. ola -
ral Darlan ile uzun uzadıya görüşmüş 1 rak ku~a o•nrmu~ b~lun~ oenızaltı
vekeza general Gamelin ve hava or- ya aı<; oulu,ınası ıhtımalı çok kuvet
dusu kumandanı general Vuillemin lidir. 
ile müliikatlarda bulunmuştur. J0.000 tonluk bir vapur battı 

Londra, 5 a.a. - İngiliz istihbarat Londra, 5 a.a. - Danimarkanın 11 
nezareti, ingiliz ve fransız filolarının bin tonluk Kanada vapuru bir infilak 
teşrikimesaisi hakkında verdiği iza- neticesinde batmıştır. Bu vapuru_n .t?r 
hatta fransız bahriyesine dair sitayişi 1 pillendiği zannolunuyor. 60 kışılık 
ihtiva etmektedir: 'mürettebatı bir ingiliz vapuru tara -

İngiliz bahriye nazırı Campinchi fından kurtarılmıştır. 
ve fransız donanma kumandanı ami - Bir yunan vapuru da battı 
ral Darlan ile yaptığı konuşmalar iki Londra, 5 a.a. - Membericos adın-
memleket donanmasının Almanya'ya da 5295 tonilatoluk yunan vapuru iki 
karşı yaptıkları mücadeledeki sıkı infilakı müteakip batmıştır. Bu va -
teşrikimesaisini tebarüz etirmiştir. pur hububat yüklü idi. 

Şimdiki fransız donanması çok ku- Mürettebattan on ikisi bir Holanda 
vetli ve fevkalade müessirdir. Bütün vapuru tarafından İngilterenin ce -
silahlarda Almanya'ya faıktir ve te- nubuna ve diğer on dördü de başka 
şekkülü itibariyle de alman deniz har- bir ingiliz limanına çıkarılmıştır. 
bi usulcrine karşı koyacak evsaftadır. Gemisini kurtaran kaptan 

Filhakika fransız realizmi günün L dra 5 a.a. - Mopan ismindeki 
birinde. Al~any~:nın tekrar_ ~~rp d~- sila~~ız ~ski vapuriyle bir düşman 
mokrasılerıne hucum edecegını katı- ht lbahirinin mütemadi ateşi altın-

" d k t ta e 
yen goz en açırmamış ır. d b"' ük bir cesaret göstererek vapu-

d . k l . a uy 
Fransız enı:z; uve.t erı . runu kurtarmağa muvaffak olan kap-

M uhasamatın daha. bıdayetınde tan Robert'e bir madalya verilmiştir. 
Fransa·nın hizmette yedı zırhlısı var- B haberi veren gazete, şu malQ-
dı. Bunun ikisi 26 bin tonilatoluk se- tu "lave eylemektedir: .... d.. 13 ma ı ı 
r1 saffıharp kruvazoru ur ve pus- .. 16 mil süratle giden tahtelbahir 
luk toplarla mücehhezdir. Alman cep "M n"a ateş açmıştır. Mopan o es-

.. k k b'l' opa zırhlıları ile boy olçece a ı ıy.~tte : nada 4.000 yardalık bir mesafede 13 
dir. Esasen bu saffıharp kruvazorlerı buçuk mil süratle ilerlemekte idi. 
almanların bu zırhlılarına karşılık o - Kaptan derhal tahtelbahiri arkada 
larak yapılmıştı. .. bırakarak vapurun süratini 16 buçuk 

Fransanın ~ruvazor ol~~a~ 8 pus - mile çıkarmıştır. Geride kalan tahtel
luk toplarla mucehhez 7 buyuk ve 6 bahir B.000 yardada ateşi kesmiştir. 
pusluk toplarla mücehhez seri 11 ge- A d '. al S h hl d ' 

· · d mır c eer zır ısı nere e. mısı var ır. 

Bundan başka Fransa fevkalade Paris, 5 a.a. - İngifiz deniz ma-
seri 32 hafif kruvazöre maliktir. kamlarının 10.000 tonluk alman "Ad-

Torpido mevcudu ise. modern 46 miral Scheer" zırhlısının büyük Okya 
destroyerdir. Diğer taraftan 79 de - nusta bulunup bulunmadığını tetkik 
nizaltısı vardır ki, harbin başında Al- etmekte olduklarına dair Şanghay' -
manyanın malik olduğu denizaltı a - dan verilen ve "Sunday Times" gaze
dedinden hafifçe yüksektir. tesi tarafından neşredilen haber bu-

Bu miktardan da fazla yardımcı ge- rada alaka ile karşılanmaktadır. 
milere malik olan fransız donanması Şanghay'da bir japon menbaından 
müttefi.klerin deniz hakimiyetini ida- verilen bir habere göre japon liman
me hususunda birinci derecede rol larında ve bilhassa "Nagasaki"de bu
oynıyan muazzam bir kuvet teşkil e- lunan alman ticaret gemileri çok mik
der. tarda kömür ve benzin almakta fakat 
A lman bahriyeaine ait beı ceset he!lÜZ limanlardan ayrılmamaktadır-

bulundu lar. 
Londra, 5 a.a. - Sular beş alman Japon ticaret gemilerinin 

vaziyeti bahriyelisinin cesedini Kent sahille
rine atmıştır. Bu cesetlerin suda uzun 
müddet kalmadığı görülmiiştür. 

Cesetlerin bir arıza yüzünden ha -
tan veya ingiliz gemileri tarafından 
batırıldığına kati kanaat hasıl olma
dığı halde batmış buluhan bir deniz
altı gemisine ait olması muhtemel -

Tokio, 5 a.a. - Japon ticaret va
purlarının İngiliz harp gemileri re
fakatinde seyriseferine Japonya'nın 
muvafakat ettiğine dair Kopenhag•
dan çıkan haberler japon hariciye ne
zareti tarafından kati olarak tekzip 
edilmektedir. 

Garp cephesinde Alman 
topçusunun faa liyeti . arttı 

(Ba§ı ı inci sayfada) 
aliyet olmamıştır. 

A lman topçusu faaliyetini 
arttırıyor • 

Paris, 5 a.a. - Havas Ajansı asken 
vaziyet hakkında şu mallımata ver -
mektedir : 

Cephenin heyeti umumiyesinde te
mas unsurlarının keşif ve devriye kol 
larının mutat faaliyeti devam ed~r -
ken, alman topçusu atışlarını genış -
!etmektedir. 

Alman bataryaları bilhassa c:eph~
nin merkezinde faaliyet göstermış 

ve başlıca hedef olarak da Forbach 
mıntakasını ele almıştır. Forbach neh 
ri esasen bundan bir kaç gün evel 
büyük çaplı toplarla dövülmüştü. Düş 
man topçusu bu sarih hedefi bıraka -
rak dün bu mevki etrafında hakiki bir 
harp ateşi açmıştır. Şehrin şimali 
şarki, cenubu şarki ve cenup mıntaka
sına birçok ağır obüsler düşmüştür. 

Vaziyet vahimleıeceğe 
benziyor 

Diğer taraftan alman topçusu La 
Bliesin bir kolu olan East mıntaka -
siyle Sarre mıntakasında da atı§ları
na devam etmiştir. Forbac:h yaylasın
da, Sarregmines ile Bitche arasında 
oldukça düz ve açık bir saha üzerin -
de imtidad eden fransız gerilerine de 
almu.lar on buçukluklarla elli kadar 
mermi atmışlardır. Bu iki noktada 
Fransız topçusu derhal mukabelede 
bulunmuştur. 

Her iki tarafın gösterdiği müdafaa 
harbi bu suretle bir topçu düellosu 
ıeklinde ağı r, ağır devam etmekte -

. .,. 

dir. Fakat son günlerde vahimleşmek 
istidadını göstenniye başlamıştır. 

Alman hatlarına topçu takviye kı
taatının geldiği haber alınmıştır. 

Fransa'nın tim.aline hava 
taarruzu 

Brüksel, 5 a.a. - Bugün saat 11 e 
doğru Fransanın şimaline bir hava 
taarruzu olmuştur. Bu taarruz Lille, 
Roubaix ve Tourcoing mıntakaların
da vuku bulmuştur. Belçika hududu 
civarında fransız hava müdafaa batar
yalarının ateşi açıkça işitilmiştir. 

A lmanya hazırlanıyor 
Londra, 5 a.a. - Meşhur muharrir, 

Garvin, "Observer" gazetesinde yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

"Askeri harekatta bugün görülen 
durgunluk münhasıran şundan ileri 
geliyor: Almanlar, Polonya harbin
den sonra bilhassa hava sahasında ha
zırlıklarını bitirmeğe çalışıyorlar. 
Düşman duruyor. Fakat bunu, daha i
yi hazırlanmak için yapıyor, başka 
bir şey için değil. Düşmanın munzam 
kudreti artıyor. Hava harbine gelince, 
bunda da tasarruf yapıyor, arttırtıyor. 
Muamma olan bir şey bir sır değildir. 
Binaenaleyh, bugünkü durgunluk 
mantıki olarak başka tüıiü izah edi
lemez. Bu harpte de bütün harplerde 
en selahiyettar bir tavsiye olarak ka
bul edilen şunu unutmıyahm: her şe
yi göze almış olan müthiş düşman hiç 
bir şeyden çekinmez. Bu düşman ü
mitsiz oyununa elinde ne varsa koy
muştur. Binaenaleyh naziler İngilte
reye tevcih edecekleri muazzam dar
beye daha büyük bir kuvvet ilave et-

1 
Ambargonun ilgasından sonra 

Bir İngil iz heyeti 
yakında Amerika1ya giderek 

yeni siparişle r verecek 
Londra, 5 a.a. - İngiliz matbuatı, Amerika'da· silah ambal"

gosunun kaldmlmasmdan müttefiklerin yapacağı maddi istifa
delerle meşgul olmaktadır. 

Gazetelerin mütaleasına göre, deniz ı şiyle meşgul ~lma~ üzer~ ?ir umuınt 
altı avcıları hariç olmak üzere en hazine ve tedıye ıdaresı ıhdas et -
müstacel siparişler tayyareler içindir. mektedir. 

Müttefiklerin siparişleri hakkında Müttefikler Amerika'dr.n 
amerikan gazetelerinin zikrettiği 350 denizaltı avcıları alacaklar 
milyon sterling bir tahminden ibaret- Londra, 5 a.a. _ People gazetesinin 
tir. verdiği malt'imata göre, müttefikle r 

Bir ingiliz heyeti yakında Ameri- Amerika'dan mühim miktarda deniz. 
kaya giderek yeni siparişlerde bulu- altı şasör • avcı _ lan satın almak ü
nacaktır. Silah siparişlerinin peşin zeredirler. Bu şasörlerin tesir saha;.ı
para ile olacağı hakkındaki hüküm, rı Atlas denizine muadil bir mesafe. 
İngiltereyi düşündürecek mahiyette yi geçmelerine imkan verecek dere
d~ğildir: !n~~lter~nin Amer~kada bir cede büyüktür. Şasörlerin ustura şe:.C
mılyar ıkı yuz ~ılyon sterlı~g tuta- !inde yapılmış olan ön kısımları ı..·r 
rında kıy.metlerı va~dır. İngılterede denizaltı gemisini ikiye bölmekted~r. 
de 500 mılyon sterlıng altın mevcut-ı Al hf.ll · · f"k • man ma ı erının ı n 
tur. . d ·1~h 

Loyd Corc'un bir makalesi Berlin, 5 a.a. - Amerıka ası a a:n 
Londrcl, 5 a.a. _ Loyd Corc. "Sun- bargosunun kaldırılması~ıb mc~~~~

day Express" te yazdığı bir makalede bahs ~den alkman g~z.et.eledr~. ~ ~~ dırı, 
d . k' Amerıka e onomısını u~tugu ur-
ıyor ı: . k rmak · · A 
Geçen harpte mühimmat nazırlığı- g_un v~zıydettenl urta . ıçılnd ğrr.e-

nı yapmış olmak sıfatiyle diyorum ki, rıkan ış a anı arının eserı o u unu 
Avrupanın ve hatta Avrupa aşırısının yazmaktadır. 
hüriyeti yeni Amerika bitaraflık ka- Berlin'de kararsızlık var 
nununun kabulüne mütevakkıftı. Paris, 5 a.a. _ Berlin'den Amster-

Sivil halkı bombardıman dama' gelen haberlere eöre Amerika-
edenlere tayyare aatılmıyacak 1 da silah ambargosunun kaldırılması 
Vaşington, 5 a.a. - Amerika hari- hususunda, alman hariciye nezareti 

ciye nezaretinin sözcüsü ga.zetel~ri.n bunun büyük bir siyasi ehemiyeti. ola
bir sualine verdiği cevapta demıştır 1 bileceği ve derin bir tetkike tabı tu· 
ki: tulması Iazımgeldiği mütaleasındadır. 

Sivil halkı bombardıman eden dev
letlere tayyare satmamalarını hü
kümet tayyare fabrikalarından iste
mişti. Amerikan hükümetinin bu si
yasetinde hiç bir değişiklik yoktur. , 

Amerika'dan alınacak silahlar 
için Fransa'da yeni bir idare 

kuruluyor 
Paris, 5 a.a. - Neşredilen bir ka

rarname, fransız devletinin bilhassa 
Amerika'daki masraflarını tesviye i-

mek için hazırlıklarını devam ettiri
yor ve hareketi geciktiriyor. Her an 
geniş biı: alman taarruzunu bekliyebi
liriz. 

Bizim için şimdilik yapacak şey İn
gilterenin hava hikimiyetini temin ey 
!emektir.,, 

Taarruz niçin gecikiyor? 

Berlin'deki ecnebi müşahitlerin it· 
tifakla kaydettiklerine göre, Berlin'
de son 2'amanlarda gittikçe artan bir 
kararsızlık hüküm sürmektedir. Fil-
hakika nazi makamatı, İngiliz - Fran
sız siyaset oyununda Ankara muahe • 
desiyle amerikan hattıhareketinin iki 
mühim unsur teşkil ettiğini inkar ey· 
lememektedir. Diğer taraftan Balkan
larda teressüm eden vaziyetten de en
dişe ed.ilmektedir. Alman diplomaaisi 
çok çetin iki işe koyulmuş gözükü· 
yor. Biri, Balkanlarda ve şarki Akde
nizde İtalyan ve rus menafiini telif et 
mek suretiyle Türk • Fransız - İngi
liz paktını hükümsüz bırakmak ve di· 
ğeri de uzak şarkta Japonya ile Rus· 
yanın arasını bularak ambargonun 
kaldırılması tesirlerini azaltmaktır. 

Bu iki hedef elde edilmiş ol.ımk
tan henüz çok uzaktır. Fakat alman 

Londra, 5 a.a. - İki aydanberi harp diplomasisinin bu hedeflerden kolay 
başladığı halde Almanyanın hiç bir kolay vazgeeçceğini zannetmek hatl 
faaliyet göstermemesi siyasi ingiliz olur. 
mahfillerinde hayret uyandırmakta -
dır. Aynı mahfillerde bu ataletin se -
bepleri araştırılmakta ve şöyle denil
mektedir : 

"Harbin uzaması iaşe ve mühimmat 
menbaları mahdut olan Almanyanın 

zararına olduğu muhakkaktır. Alman 
yanın ümitleri seri bir muvaffakiyetle 
istinat ediyordu. Bilhassa alman ordu 
su her şeyden evel taarruz için hazır
lanmıştı. Bununla beraber Hitler va -
kit kazanmak istiyor ve tereddüt edi
yor.,, 

Siyasi mahfillerde hakim olan ka
naate göre Hitler alman ticaretine 
yeni mahreçler temin etmek maksa
diyle büyük devletleri elde etmek ve 
küçükleri korkutmak istemekte ve bu 
nun için de bir dereceye kadar diplo
masiye güvenmektedir. Fakat bütün 
bu rnütalealar almanlar tarafından 

gösterilen ataleti izah etmemektedir. 

Suale §ayan noktalar 
Bitaraf memleketlerde faaliyette 

bulunan alman propaganda teşkilatı -
nın Almanyanın gizliden gizliye yeni 
şekilde harp hazırlıkları yaptığına 
dair haberler işaa ettiği aynı mahfil -
terde hatırlatılmakta fakat balistik ve 
kimya sahasında yeni keşifler yapıl -
dığına dair elde ma!Umat mevcut ol -
madığı ilave edilmektedir. 

Bu şayiaların korku tevlid etmek 
maksadiylc çıkarıldığı anlaşılmakta -
dır. Hitler müttefikleri usandırmak 

Almanyanın endifeleri 
Balkanlara sovyet nüfuzunun gir • 

mesinden kuşkulanan İtalyanın vazi -
yeti Almanyayı çok endişeye düşür 

mektedir. Almanya şarki Akdenizde 
eski İtalyan - Türk rekabetini istis
mara çalışıyor ve ltalyaya idare ede -
ceği bir Balkan blokunun te~kili tek· 
lif edilmektedir. Bu hususta Almanya 
bütün nüfuzunu kullanacak ve diğer 
taraftan da Rusyayı itidale davet eyli 
yecektir. Fakat Rus - Finlandiya me
selesinde alman nüfuzunun Moskova
da müessir olmadığını gören İtalya, 
Almanya'nın Balkanlar meselesinde 
de pek muvafak olabileceğine ihtimal 
vermiyor. 

Berlindeki ecnebi müşahitlerin 
umumiyetle kanaati şudur ki, siyasi • 
muharebe henüz bitmiş değildir ..,; e 
Almanya Avrupa kıtasında bir kara 
ekonomisi vücuda getirmeğe de uğraş 
maktadır. Bu suretle alman ticareti -
nin abluka yüzünden denizlerde kay
bettiğinin telafi edileceği ümit edili
yor. Almanlar bu yeni sistemin uzun 
sürmeden netice vereceği kanaatinde
dir. O vakte kadar da müşkül bir va -
ziyet hadis olacağından bu, geniş mik 
yasta askeri harekata imkan verme· 
mektedir. 

Hollanda'da bir 
casus şebekesi 
keşfolundu 

ve neticede bitaraf efkarı umumiye 
de sulh lehinde bir hareket vücuda 
getirmek tamamiyle tedafüi bir tabi
ye mi kullanıyor, yoksa kışın yapıla
cak harekatın faydasızlığını müdrik 
olduğu için orta ve şarki Avrupada 
giriştiği maceralara devam etmek mi Amsterdam : 5 a.a. - Almanyaya 
istiyor? İngiliz mahfilleri bu no~<ta- Hollanda üniformalarile geçmeğe te • 
lan suale şayan bulmaktadırlar. Her şebbüs ederken yakalanan Abrink a -
halde katiyetle malılm olan iki nokta dındaki genç IIollandalı, polisi Vasi 
vardır : bir casus şebekesinin izi üzerine koy-

1 - Alman hava kuvetlerinin kati- muştur. 
yen faik olduğunu iddia eden nazi - Bu haberi veren Telegraph gazete· 
lerin bu iddiaları boşa çıkmıştır. si diyor ki : 

2 - Daha şimdiden Amerikadan te- " Araştırmalar bütün Hollandaya 
darik ettiği malzemenin inzimamı ile teşmil olunmuştur. Ve tahkikat esna -
hava kuvetlerini arttıran İngiltere - sında toplanan albrink işinin faal bir 
nin bu yolda!<i gayreti sayesinde al- casus şebekesinin meydana çıkarılmış 
man?arın havalarda faik olmaları ihti- ı olduğunu teyid eder mahiyettedir. 
mali gittikçe imkansız bir hale gel - Mamafih netice hakkında henüz ma-
mektedir. lümat Y.Oktur . ., 

r 
İ 
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Türkiye Cümhuriyeti ------
ZİRAAT BANKASI --------Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk lirası 
-----Şube ve ajanı adedi: 265 ---Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri ----

~~ -· =\ ---------= ----------------E i -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --------------
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye veriyor 

---------- -- ----------
Ziraat Bankaaında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki pltna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

---------- 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ----- 4 " 500 u 2.000 ,, --------
4 

40 
.. .. 

250 
100 

.. .. 
1.000 .. 
4.000 .. 

--
= 100 u so ,. 5.000 ,, = = 120 H 40 JJ 4,800 " = = 160 o 20 " 3.200 ,, = 
:::: DiKKAT: Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 50 ti- :::: 
:::: radan a,ağt dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 :::: = fazlasiyle verilecektir. = = Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve := 
= 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. = 
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VlLAYETLER 

Kapalı eksiltme ilcinı 
Kocaeli C. H. Partisi Baıkanh· 

'ından : 
,{apalı zarfla ekıiltmeye konuldu

ğu halde talibi çıkmıyan 46957 lira 27 
kuruı kegif bedelli İzmit Parti ve 
Halkevi binası ikmali inpatı 24-10-
939 dan itibaren 15 gün daha kapalı 
eksiltmeye konmuıtur. 

Mukavele, eksiltme projeleri ve bu 
işe ait evrakı kegfiye Nafıa Müdilrlil
ğünde görillebilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku· 
ruştur. 

1stek111erin teklif mektuplarını ve 
Nafıadan almıı oldukları veaikalara 
istinaden yilkıek mühendis veya mi· 
mar kullanacaklarına dair veıika ve 
939 yılına aid ticaret odaaı klğıtları 
ve muvakkat teminat mektupları ile 
birlikte 9-11·939 perıembe günü ıaat 
14 de kadar İzmit Halk Partisi ihale 
komisyonuna müracaatları lbımdır. 
"8890" (5569) 15520 

Şose inşası 
Eakiıehir 

c1~n : 
Nafıa Müdürlüiün-

23.10.1939 tarihinde ibate edilmek 
üzere kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık 
yolu 4 + 400 - 13 + 293 kilometrele· 
ri arasındaki 11708,27 lira ketif bedel
li şose inıaatına talip zuhur etmedi
ğınden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 31.10.1939 tarihin· 
den 20.11.1939 artesi günil saat 
15,30 a kadar tem ... it edilmiıtir. İstek
lilerin evelki ıcraite tevfikan milra-
caat•;? · ·<~\ O) 15586 

Yol 
. 
ınşası 

F.•!.i'e· ir Nafıa Müdürlüğünden: 
Esklşehir • Sivrihisar yolunun 

O r 000 - O + 521 arasında yapılacak 
15872,80 lira keşif bedelli inıaatın ka
palı zarf uıuliyle yapılan eksiltmesin· 
de teklifler muvaf ·1< görülmediğinden 
2J 11.1939 pazartesi günü saat 14,30 a 
ka 1ar pnarlığa konulmuştur. 

T steklilerin evelki şartlar dairesin· 
el• vilavct daimi encümenine müraca· 
at l arı. (E994) (5~11) 15587 

inşaat münakasası 
Zonııuldak Cümhuriyet Müddei 

urnumiliğinden : 
..:onguldak viliyeti içinde Bartın 

ka3abasmda yapılmakta olan ceza evi• 
nin Z6836 lira 47 kurut keıif bedelli 
ikmali inşaatı i§i vahidi fiat eıaoiyle 
muhammen miktarlar il.zerinden kapa
lı zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuı· 
tur. Ekılltmeıi 20·11-939 pazarteıi gü· 
nü saat il de Zonguldak Cümh•ırôyet 
milJdciumumili;inde toplancak ek • 

ıiltme komisyonu tarafından yapıla -
caktır. Eksiltme ıartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak Na
fıa müdürlüğünde ve cümhuriyet müd 
deiumumilik kaleminde görillebilir. 
Muvakat teminat 2017 liradır. Eksilt
meye girmek iıteyenlerin ihale gü
nünden en az aekiz gün evcl bir iıti
da ile Zonguldak vilayetine müraca • 
at ederek timdiye kadar en az 20000 
lira keıif bedelli bu gibi inııaatı bir de 
fada yapmıı olduklarını iıpat ederek 
veılka ibraz edip vilayet makamından 
alınmı9 milteahhitlik ehliyet vesika • 
ıiyle ticaret odaaından bu yıl içinde 
alınmı9 veıika ve teminatları ile birlik 
te teklif mektuplarını arttırma eksilt 
me ve ihale kanununun 33 Uncil mad • 
desine göre ibale aaatinden bir aaat 
eve!! olan aaat ona kadar makbuz mu
kabilinde komiıyon reiıliğine verme· 
!eri ilin olunur. (9019-6662) 15602 

Di%el tesisatı 
Mardin Belediyeıinden : 

1 - Belediyenin mevcut elektrik 
aantralına 120 ila 130 beygir ve 110 
kilovat takatte bir Dizel elektrik gu· 
rubunun teıiı ve ili.vesi 2490 sayılı ar 
tırmı, ckıiltmc ve ihale kanunu mu· 
cibince (12061) lira (50) kurut bedeli 
ketifle ve kapalı zarf uauliyle ikinci 
defa olarak eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 25-11-939 cumarteıl 

günü ıaat 10 da belediye dairesinde 
toplanacak belediye encümeni tara
fından yapılacaktır. 

3 - Bu ite girmek iıtiyenler (904) 
lira (61) kuruı muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği ve prtnamede 
yazılı veıikalan aynı gün ıaat doku· 
za kadar belediye reiıliğine vermeleri 
11zımdır. 

4 - latekliler eksiltme ıartnameıi 
ve projeleri Mardin belediyesinde gll
recekleri gibi paraaız olarak suretle
rini de alabilirler. 

5 - İhale günü uat dokuzdan ıon
ra gelecek teklifler poıta gecikmeıi 
olıa dahi kabul edilmez. (9011-5653) 

15603 

Kapalı zarf usnlile 
eksiltme ilanı 

Gümiiıane C. Müddeiumumiliğin 
den: 

1 - Ekıiltmeye konulan it: 28619 
lira 80 kuruı ke9if bedelli Gümü9ha· 
ne ceza evi inııaatıdır. 

2 - Bu İ§e ait prtname ve evrak 
ıunlardır. 

A • Ekailtme ııartnamesi 
B • Mukavele projeıi 
C - Bayındırlık itleri genel tartna· 

meıi 
D • Yapı itleri fenni umum! ,artna

mcıl 

E - Keıif ccdvcli tahlili fiat 

ULUS 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. - -- -- -- -
~KERESTE ALINACAK§ - -----§Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumt Merkezinden: - -= 1 - Mamakta gaz maske fabrikası için aşağıda ebadı yazılı (255)= 
= metre mikabı çıralı çam tahtası kapalı z:arf usuliyle aatın alma- :::: 
=caktır. -- -- -- 40 metre mikabı 1,5 X 20 X 400 = = 55 .. .. 1,5 x 22 x 400 -= 125 .. " 1,5 x 25 x 400 = 
E: 25 ,, ,, 2 X25 X 400 = 
- 10 .. .. 3 x 22 x 400 ----- 2 - Tahtaların evsafını havi ,artname umumt merkezimizdedir. ---- -= 3 - Talipler teklif mektuplarını 10.11.1939 tarihine müsadif cu-;: 
= ma günü saat on bire kadar Yenişebirde umum! merkezimize verme-= 
:lidirler. 4105 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Türk Maarif Cemiyeti Etya piyangosu, lkinciteırinin 

(7) inci aalı günü aaat 14 de Kollej Binası Salonunda Noter 
huzurunda çekilecektir. İsteyenler bulunabilir. (5626) 

15585 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. --------------------

Getirene 100 lira verilecek 
Cumarteıi - Pazar gecesi Ankara Palas Pavyonunun kadın lavabo

sunda biri platin üzerine inci ve safir işlenmiş alyans diğeri ortası 
zümrüt ve etrafı pırlantalı iki yilzük kaybedilmigtir. Alyans bilhas
sa manen kıymetlidir. Menekşe sokağı No. 4 daire 8 adresine getire-
ne yüz: lira verilecektir. 4177 

----------------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

DETA 
DEMİR ve TAHTA F ABR1KALRI T. A. Ş. 

Merkezi: Ankara, Selinik caddeli Arda apartımaru 
Fabrika adreıi: Deta • Adapazarı 

Soba, Poyra, Etüv, her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehaısıstır. 

Bilumum döküm, demir ve tahta itleri yapılır. •••ıll 

MÜJDE 
AKMAN BOZASI ÇIKTI 

Birinci nev'i saatler meyanında bulunan 
ve bunlann fiatına nisbeten daha ehven 

olan 80 senelik tecrübeli methur 

REVUE SAATLERİNİ 
her yerden iararla aramanız menfaatiniz
dir. Ankarada satı§ yeri: Rıza Gözlükçü. 

Bankalar Caddesi No. 8 7280 

F. Proje 
3 - İstekliler bu evrakı Gilmü,. 

hane C. müddei umumiliğinden 150 ku 
ruf mukabilinde alınabilirler. 

4 - Bu işin ihalesi ikinci teırinin 
18 inci cumartesi gilnü saat 10 da Gil
mü§hane C. milddei umumiliği odasın· 
da yapılacaktır. 

5 - Bu i'e girebilmek için istekli· 
!erin 2146 lira muvakkat teminat ver· 
meleri ve ihale günilnden nihayet 8 
gün eveline kadar Gümüşhane valili
ğine müracaatları ve alacakları ehli
yet vesikalariyle birlikte 1939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. (9012) (5654) 15604 

Toprak tesviyesi 
Zonguldak Beden Terbiyeıi Böl

gesi Başkanlığından ı 

nağında beden terbiyesi bölge başkan
lığında 10 ikinci tegrin cuma günü sa
at 15 de yapılacaktır. 

5 - Şartnameler bölge başkanlığın-
dadır. (5724) 15650 

Posta nakliyôtı 
Bitliı P. T. T. Müdürlüiünden: 

Aylığı 1500 lira muhammen bedelle 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko -
nulduğu 3-10·939 tarihinde il~n edilen 
Bitlis D. Bakır arası posta suruculuğu 
17-10-939 cuma günü Bitlis P. T. T. 
MUdUr!Uğü binasında ihale edilecek· 
tir. Keyfiyet ilan olunur. (5702) 1556~ 

Matbaacılara 
Maniıa Valiliiinden : 

Satılık : 
Satılık Otomobil - Çok yeni kilbik ka

palı &por 4 ıiıe ilo 160 kilometre yapan 
Ford otomobili izim.et dolayıaiylo satı • 
lıktır. Tel: 332.2 ye müracaat . 4100 

Satılık. - Belediye civarında iyi icar 
getirir dü.kkinla Atpazarında büyük kah
vehane Tel No: 3363 4115 

Satılık - 38 model 13 beya:ir kuvetin
de sepetli ve az kullanılmıı Herley Da • 
vitaon markalı motor ıatıhktır. Müracaat 
3480 den 25 Tarık. 4140 

Satılllc ev - Cebeci asfaltında ikiıer 
katlı iki khıir ev satılıktır. Tel : 1S38 

41-48 

Satılık - Bir adet 36 model Şevrole sa
tılıktır. Hükümet caddesi Emniyet c• .. 
rajıoda Hamdi uıtaya müracaat ve yahut 
Telefon No: 1939 4151 

Kiralık : 

Kiralık Apartman - Geniı 4 oda v. t. 
sabit 2 cardorp 1 büfe tam konfor cibu 
ve tesisatı. Fevk:allde nezaret İç Bakan,.. 
tık Kızılırmak sokak 4 Ti: 6046 4086 

Kiralık. - Dikmen yukarı Öveç 19-2 ••· 
falta yakın elektrikli manzaralı geniı Uç 
odalı k.igir alt kat müıait kira. Tel: 5031. 
Z56 l. Soykan. 4095 

Kiralık - Kavaklıdere Gllven evleri No. 
31 müıtakil fi oda 2 hol konforlu ev ile 
ayrıca 3 oda bir hol müstakil ev otuz u. 
raya kiralıktır. İçindekilere müracaat . 

4096 

Kiralık. Konforlu D•lreler - Yenlşe • 
hirde Yilkıel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karşısında yeni yapılın apartma ... 
oın befer odalı ve her türlU modem kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her cün ıaat 10 ili 18. Telefon: ?497 4109 

Kiralık döşeli oda - Haftada btr ban
yo, çamaşır dahil, Orduevi kareısında Fo
to Suade müracaat. 4112 

Kir•lıl - S Oda bir hol mueambab ve 
bütün konforlu ehven fiyatlı. Kocatepe 
Geçit Sok. No. 5 4113 

Kiralık - Yenitehrin merkezinde, Ba .. 
kanlıklara yakın, bir buçuk iki ve üç oda 
ve hollü, yerli dolapln tam konforlu dai· 
reler. Müracaat Tel: 3629 4118 

Kirallk düJckAn, depolar - Yeniıoblr. 
Meşrutiyet caddesi • Türke ııoksiiı troıe· 
sindeki dükklnlardan birinciıi ve arkada
ki depolar. Tel: 3835 • 5502 4117 

Kirılılı: oda - Yeni tehir, Emeller ead • 
deı1i 8 numaralı apartman. Daire No :6 71 
müracaat. 4119 

Kir•lrlr. Daire - Dört oda vo bir aalon 
ve tam müştemilSt 60 lira. Yeniıehir Sı .. 
biye VekSlcti karıısmda Arman ıoka.k 
No. 4 Ümit apartmanı. 4135 

f!lr•IIlı Daire - 4 oda 1 bol, konforlu 
Yeniıehir Ataç su. Özenç Apt. da dllkldn
lar yanında. Tel: 33Jg 4136 

Kiralık dar're - Yeniıehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 4 evin 7 odadan ibaret 
olan mu,ambah yağlı boyalı konforlu dai
resi kiralıktır, 4138 

Kiralık - Müstakil bir oda Sailık Ba
kanlığı karım, Cafatay sok. No. Z2 Ak • 
Kaya Apt. 4146 

Kiralık. konforlu apartman daireleri -
2 ve 3 odalı banyolu, hıvapzb, mutfaklı, 
memurin kooperatifi arkasında Yuıuf E • 
sendemir Ap. Müracaat Tel: 2454 Saat 
7-19 41~ 

Kiralık odı - Mobttr.h •e mobilyasız 
iil yanında Yeniıehir ı Bankaıı arkası 
Selin.ik caddesi No: 5 Kat 1 de 4153 

Kiralık. - Havadar ve manı:arah üst 
kat beş oda bir hol, kalorifer aıcak su, 
Yenitehir Kızılırmak caddeti Urıs Apt 
No: 8 Telefon: 3102 veya 3223 4154 

6. 11 - 1939 

Küçük il cin şartları 
Dört ıatırhk küc;Uk illnlardan 1 
Bır delı ıçın .10 Kuruş 
llu delı içın SO Kuruı 
Üç defa ıçın 10 Kuruş 
Dört defa ıçıa 80 Kuruş 

Devamlı küçük flllnlardao her de· 
fası için 10 kuruş alınır. P..1eıe1l, 
10 defa ne~redilecek bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay • 
hk olmak üzere her satır, s:etime 
aralanndaki boşluklar mUsteına, 
30 harf itibar edilmiotir. Bir kü ... 
çUk ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört aatırdan fazla her ıatrr için 
beher seferine ayrıca on kuruş •· 
hntr. 
Küçü~ !llnlarm 120 harfi geçme
mesi li.zımdtr. Bu miktarı geçen 
ili.nlar ayrıca pul tarifsine tS.bi • 
dir. 

Kir•lık - Sellnik caddeıai No. 4-0 hava• 
dar üat kat 4 oda bir hizmetçi odası, fı
rınlı havagazı ocatı, yeni boyalı dair~. 
Telefon: 3102 4155 

Kir•lrk daireler - Veklletlec arkası, 
jandarma mektebi yanı, yeni inpsı biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolap, banyo, .andık: odası, mutfak -.e dört 
oda, hol, hizmetçi odası, banyo, mu.tfak 
ve bütün konfor. Müracaat Ulusta Cemal 
Kutay. Tel: 1062. 4157 

Kir•lılc. Oda - !ırklar caddeai No: 2 
Ilcaz apartman ikinci katta llı:ıi oda .,..lrua 
aile için kiralıktır. İçindekilere mQracaat. 

41G4 

Kirılık ucu~ dıire - MaJ.teıpede Url o
da bir bollü kullıımılı bir daire kiralıktır. 
Görmek iç.in Ma1tepe tebzeci Rüştöye fiat 
için telefon 1440. 4176 

Aranıyor : 

Ev Aranıyor - Altı !il on büyi!cok o
dayı ve bilcümle modern tesisatı muhtevi 
bahçeU •e garajlı bir villl kiralanacak -
tır. Kira miktarını da bildirmek suretiyle 
vaki olacak tekliflerin Ulusta (ViU1) ru-
muzuna tahriren bildirilmesi. 4089 

Arınıyor - Ltaan bilen bir aatıcı lhım 
Almanca -.o İngilizce bilmesi ıart. Akba 
kitapevi Tel: 3377 4091 

Tr••ıbt.r ve hsi7er ıram7or - Çevik 
temiz bayan .,.. bay aranıyor. Mtlracaat: 
Yenisehir Atatürk Bulvarı Vardır Ap. 
No: 31/33 4121 

AtaDIJ'Or - Yeniıeblrde 2 veya S odalı 
kaloriferli daire aranıyor. Tel: 2114 4147 

Hisse ırınryor - Yapılmakta olan. bah· 
çell ev hiaaesi alınacaktır. Bissat: sahibi:· 
nin mektupla Yeniıebir Yaltınk caddeai 
Kader Ap. D. 5 ıe müracaatları. 4152 

Aran,.,.or -İyi diki• bilen ~anlara ih· 
tiyaç van:lır. Atatürk bulvarı Toygıu Aı>. 
6 numarada terzi Mukaddese müracaat. 

4163 

Terzi işçisi Bayın aranıyor - lta • 
dm terzi nezdinde cahı;acak itçi acele a ... 
raruyor. Yenişehir Kutlu karıısında Yeni• 
ee apartm.an 4 de müracaat. 

iş arayanlar : 

lı Arıyor - Eakl harfleri iyi oltuyup 
makinede seri ya.zan bir bayan evinde ma
kinesiyle iı anYor. 2304 Nadide, 4127 

lı Arıyor - TUrkçe, Franıı.ıca, lngi .. 
llEce, Almanca stenocrafi muhasebe muha. 
berat ve tercüme yapabilen türk taba sı 
bir genç tı ırıyor. Ulusta B. Hazana mil. 
racaat. 4128 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik

roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanmız ... 

muvakkat teminata ait bir banka mek
tubu veya makbuzunun 

Helmoblö 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttı
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 
eıki ve yeni belaoğukluğunu, meaane 
iltihabını, bel ağrısını, aık aık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle· 
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede ta§ların 
teıekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR 

7281 

Eksiltme ianı 
1 - Zonguldak maden okulu öniln

deki sahada tesis edilecek olan ıehir 
stadına ait 23260 metre murabbalık ve 
20277 lira 43 kurugl uk ilk ketifli top
rak tesviyesi açık pazarlıkla ekıiltmc
ğe konulmUOJtur. 

1 - Manisa hu•uıl İdaresinin 939 ıazımdır. (5703) 

iliştirilmesi 

15663 DİKl\AT! 

2 - Muvakkat teminat 1520 lira 80 
kuruıtur. 

3 - İstekliler muvakkat teminat ve
ya banka mektubu ile kanun! vesaiki 
müzayede günilnden bir gün eveline 
kadar bölge baıkanlığına vermeleri ve 
ya göndermeleri poıtadaki gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz. 
~ - Eksiltme Zon~uldak vlll:r.et ko· 

mali yılı ihtiyacı bulunan 51 kalemden 
ibaret 1416 lira 95 kuruş muhammen 
bedelli defatir ve evrakı matbuası a • 
çık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tab ettirilecek evrakı matbua
nın cinı miktar ve fiatlarının götterir 
numuneleri Manisa Daimi Encilmenin 
de görülebilir. 

3 - İhale 16-11-939 pertembe gilnii 
saat 11 de Manisa Daim! encümeninde 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (96) 
'ira 28 kuru9tur. 

S - Mektupla yapılacak tekliflere 

Alôkadarlara 
Malatya Belediyeainden : 

Malatya elektrik şirketinin bele
diyeye mal edilmesi için bu şirketin 
müessisi olup hali tasfiyede bulu
nan Malatya teşebbüsatı sınaiye T. 
A. ıirketindeki aksiyonların milhar
rer kiymct üzerinden belediyemizce 
mübayaasına ba§lanmıştır. 

Hissedarların biran eve! belediye 

APİKOGLU 
SUCUKLARINI 

Tercih edini~ 

Halis koyun ve sığır etinden ma· 
muldür. Bütün bakkallarda sa
tılır. 

Taklitlerinden sakınınız. 7283 
mize müracaat eylemeleri lüzumu 1 111iı•••••••••••••ııııj 
ilan olunur. 15670 · 



- MİLLi MÜDAFAA 

Astarlık bez olanacak 
. M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

rıısyonundan : 

o::~)r metresine tahmin edilen fiyatı 
t. n' on dokuz kuruş on altı santim 
2 ' ~ (280.000) metre astarlık bez kapalı 
1 r .usulu ile munakasaya konmuıtur. 1-
I ~~~ı ı1o 2. tesrin 939 cuma günü saat on 
l ' ır. lk teminatı (3.932) üc; bin dokuz 
ı;a zt otuz ~kı lira kırk kuru$tUr. Evsaf ve 
J. -~·~ınesı (270) iki yüz yctmiı kuruş mu
rurıı nde M. M. V. ııatın alma komisyo
ıtı' dan alınabilir. İsteklilerin kanunun e. 
m~b ettiği belgeleri ihale saatından belıc
t il al br saat evetine kadar M. M. V. sa-
. alına komisyonuna vermeleri. (5392) 

15403 

Cenereyför ahnacak 
l'ı M. 1\1. V. Deniz Merkez Satm 
~ınıa. Komisyonundan : 

ol 1 "';"' Tahmin edilen bedeli (25250) lira 
n an ıki adet Ccnerey torün pazarlıkla mü· 
G:l:~sası 8-11-1939 tarihine rastlıyan c;ar
r:ı ~ a gitnıi saat 14 de vekalet binasında 
~ Ukt~şekkil komisyonumuzda icra edile· 
c tır. 

rn 2k- 126 kuruı bedel ile şartnamesini al· 
a istiycnlerln her giın ve münakasa. 

~a iirınek istiyenlerin de belli gün ve sa
ktte, 1893 lira 75 kuruşluk ilk teminat ve 
~~!'Uni vesikalariylc birlikte komisyona 
ıurncaatları. (5448) 15426 

Yazlık elbiselik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllisyonundan : 
( Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
~Ol ltınış kuruş olan ( 100.000 : 200.000) 

) ız bin ili iki yüz bin metre yazlık elbi -
'elık bez pazarlıkla münakasaya konmuş. 
t ... r. İhalesi 2-1 ".939 perşembe günü saat 
11 dedir. Kati teminatı ( 14,500) on dört 
b.n beş yüz liradır. Evsaf ve :Jnrtnamcsi 
{ti)' on lira mukabilinde M.M.V. satın al· 
illa komis,,onundruı alınabilir. İsteklilerin 
~•nunun emrettiği beleelerlc ihale saatın -
a M.M.V. satın alma komisyonuna gel -

ttıeleri. (5718) 15665 

Tire çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan : 
1 - (15000) çift tire çorap pazarlıkla 

Eoıtın alınacaktır. Muhammen bedeli 4200 
lıra olup kati teminat miktarı 639 liradır. 
l•aoıarlığı 10-11-939 cuma cünil saat 11 de 
"":Ciilct satm alına komisyonunda yapıla • 
flktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
btti teminat ve kanuni belgeleriyle ko • 
rtı!syonda bulunmaları. (5719) 15666 

Minder kıhfı olanacak 
M. M. V eki.leli Satın Alma Ko

nıisyonundan : 
l - (5000) adet minder kılıfı pazarlıkla 

&atın alınacaktır. Muhammen bedeli 10.000 
lıra olup kati teminat miktarı 1500 lira • 
<lır. Pazarlıfı 11-11-939 cumart~ıi giinU 
taat 10 da vcklilet satın alma komısyonun· 
<h yapılacaktır. Sartnamc, evsaf ve nümu· 
tıe her gün komisyonda görülebilir. İatek
lılcrin muayyen giln ve saatte kati temi • 
tı.\t ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
L.ılunmaları. (5720) 15667 

Beton yol yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan : 
1 - Uçuş yoluna bir beton muvasala 

Yolu kapalı zarfla yaptmlacaktır. Keolf 
bedeli 77621 lira 76 kuru!itur. Teminat 
rniktan 5132 liradır. Kapalı zarfla ihaleı;i 
23.J 1-939 perşembe günü saat 15 de veka
let satın alma komisyonunda yapılacak -
hr. Keşif evrakı 390 kuruştur. Bu eksilt· 
rneyc yerli veya ecnebi firmaları i~tirak 
edebilir. Eksiltmeye gireceklerin fennt 
Ve mali iktidar sahibi olduklarını iıbat et
rneteri şarttır. İsteklilerin kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
belgeleriyle teklif ve teminat mektupla • 
riyJe birlikte ihale saatından bir saat e
' el komisyona miiracaatları. 

(5721) 15668 

GüMROK VE lNHlSARLAR V. 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
1 - 20 forma tahmin edilen gömrük 

tarife repertuvarının vekaletten veri
lecek numuneye uygun olmak ve en 
Çok 25-5-940 gününde teslim edilmek 
§artiyle Ankarada bastırılması açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - 1~in tahmin edilen bedeli 1360 

lira olup muvakkat temirotı ıoı lira -
dır. Açık eksiltme 8-11-939 gününde 
•aat 14 de Anl:arada Gümrill< ve İnhi· 
&arlar Vekfileti Alıms atım komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin te
minat makbuzlarını vekfi •et veznesine 
Yatırarak alacakları makbuzlarla bell: 
Ctin ve saatte komisyona müracaatları 

3 - Bu işe ait örnek ve şartnameler 
her gün vekalet levazırrı müdür)Hğün· 
f .. göriilebilir. (5435) 15409 

ORMA.N KORUMA 

Patates alınacak 

Orman Koruma Genel K. Satın 
A 1rna Komisyonundan : 

SIHHAT VE lÇT1MAI M. V. 

Elbise diktirilecek 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
Vekalet müstahdemini için mevcut 

şartnamesine göre (36) takım resmi 
ve (35) takım iı elbisesiyle (28) adet 
kasket ve bir manto ve (36) adet ka
put, kumaşı Vekaletten verilmek şar
tiyle diktirilecektir. Pazarlık 9-11-939 
perşembe günü saat 15 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere levazıma 
müracaatları iJan olunur. 

(5685) 15628 

ZlRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ahnafak 

Ziraat Yeki.Jetinden 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 

lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

MUHABERE VE Mü. V. 

Mobilya alınacak 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - Zuhur eden talibinin usulüne 
uygun vesaik ibraz edemediğinden 

eksiltmeye konulan (339) parça mobil 
yanın 20-11-939 pazartesi günü saat 
15 te yeniden kapalı zarf usulüle ek -
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (18500) lira 
(90) kuruştur. Muvakkat teminat 
(1387) lira (57) kuruştur. 

3 - Ekıiltme evrakı Münakalat Ve 
kaleti Levazımından parasız verilir. 
İsteklilerin vesaiklerile teklif mektup 
larını kanununa göre 20-11-939 saat 
14 e kadar komisyona vermeleri la -
zımdır. (5673) 15660 

LEVAZIM AMIRLlCt 

Et ahnacak 
1 - Mibzerin beherine 675,5 Diak- Ankara Levazım Amirliği Satın 

li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul Alma Komisyonundan : 
luğun beherine 750 ve Diksharonun 1 - Brliklerin senelik ihtiyacı ic;ln yüz 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e· bin kilo sığır. veya bu miktar keçi eti ka-
d

.1 • . palı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 
ı mıştır. 2 - Şartnamesi İstanbul. Ankara LV. 
2 - İhale 14 birinci kanun perşem Amirlikleri ve hUihiyodc tugay satın aı. 

be günü aaat 15 de Ziraat vek51eti bi- ma komısyo,nlarındadır. 
.. . k · 3 - Gerek aığır ve gerekse kec;I etinin 

nasında muteşekkıl satın alma omıs muhammen tutar 21000 liradır. 
yonunda yapılacaktır. 4 - İlk teminatı 1575 liradır. 

3 _ 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 . 5 - Kapalı zarf usuli.Yl.~ ckııiltmesi 8 'Z. 
. . . . cı te&. 939 çarşamba gUnu saat ı 5 de İs-

adet 5 Dıkslı pulluk ıçın 675,15 adet lihiye'de tuğay karargahında mute6ckkıl 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet satın alma kc;ımisyon~nda yapılacaktır. 
D.k h · · 788 lira muvakkat temi 6 - fsteklıler tcklıf mekt1;1P.l_arını en son 

ı ıs aro ıçın 8 2 el teş 939 çarşamba günu saat 14 de 
nat verilecektir. knd.ar lsl~hiye'dc tugay &atın alma komis-

4 _ Bu makinelere ait idari ve fen- yonu başkanlığına gönderecek veya vere-
. • k b" l ·· ceklerdir nu aattcn sonra gelen mektup-

nt ıartnameler zıraı om ına ar '.11.u lnr hakk.rnda muamele yapılmıyacaktır. 
dürlüğünden parasız olarak verılır. (5466) 15413 

s - İsteklilerin kapalı zarflarını K t ı k 
14 Brinci k~nun perşembe günü saat U rU 0 a 1 naca 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
aaat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Memur ahnacak 
Ziraat Vekaleti Zirai Kombina

lar Kurumu Müdürlüğünden : 
Kurumumuzda münhal 80 lira aylık 

ücretli dosya memurluğu için lisenin 
fen kısmından mezun ve İngilizceden 
Türkçeye terceme yapabilecek bir me
mur alınacaktır. 

Talipler arasında 7.11.939 tarihinde 
saat 17 de Kurum binasında müs:ıba
ka imtihanı yapılacaktır. 

İstekliler 6.11.939 öğleye kadar aşa
ğıdaki vesikaları Kurum Müdürlüğü
ne tevdi edeceklerdir. 

'):. - Pullu ve fotoğraflı bir fııtlda, 

2. - Liıenin fen kısmından mezun 
olduklarına dair vesika, 

3. - Hümilhal şehadetnamesi, 
4. - Sıhhat raporu, 
S. - Yüksek mektebe devam etmi

yeceğine dair bir teahhütname, 
(5693) 15632 

JANDARMA 

Veteriner ecza ahnacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Cins ve miktarları şartname
de yazılı yetmiş dokuz çeşit veteri
ner ecza ve malzeme 10.11.939 cuma 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
alma komisyonundan : 

1 - Çanakkoıle müstahkem mevki bir -
likleri ihtiyacı ic;in 550 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 17-11·939 cuma günü saat 
11 de ç'anakkalede müstahkem mevki sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu üc; kuruş -
tan 16500 lira kıymet takdir edilmiştir. 
Muvakkat teminatı 1237 lira 50 kuruştur. 

4 - Tali\•)erin belli günde teminat ak
çaları ve ihale kanununda yazılı vesaik • 
le birlikte ihale ıaatından bir ıaat cvel 
komisyoan mUracaatları. (5644) •155?9 

Kuru ot ol.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Kapalı zarftan pazarlığa çıkarılan 1530 

ton kuru ota ilk pazarlık gününde istekli 
çıkmadığından ikinci pazarlığı 7-11-939 sa
lı günü ııaa't 15 de Lülcburııazda askeri ••· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(5665) 15659 

İnşaat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluda inta edilen tayyare gar • 

nlzonu ve meydanı ic;in 5 adet cephanelik 
pazarlıkla inşa edilecektir. 

2 - ihalesi 10·11-939 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - Beherinin keşif bedeli 4-438 lira 88 
kuruş olup muvakkat teminatı 2716 lira 25 
kuruştur. 

4 - Şartname, keşif ve projelerini gör
mek istiyenlcr her gün Çorluda kor satın 
alma komisyonunda görebilir. 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve saatte Çorluda kor satın alma ko
misyonunda bulunmaları. (5690) 15661 

Nohut ah nacak 
günü saat onda pazarlıkla satın alı- Ankara Levazım Amirliği Satın 
nacaktır. Alma Komisyonundan : 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko- 1 - 140 ton nohut alınacaktır. Kapılı 
misyondan alınabilecek bu pazarlığa zarfla eksiltmesi 22-11-939 çarşamba gli -

nü saat 15 de Tophanede L V. amirliii sa· 
girmek istiyenlerin muayyen gün ve tın alma komisvonunda yapılacaktır. 
saatte yüz yirmi liralık teminat vez- 2 - Tahmin bedeli 15400 lira ilk temi: 
ne makbuzu ve banka mektubu ve natı . 1155 lira?.ı~: .~artnam~ v~ nümuncs! 

. . komısyonda gorulur İstcklılerın kanunı 
§artnamede yazılı belgelerle bırhkte 1 veıılkalnriylc beraber teklif mektuplarını 
komisyona müracaatları. (5684) 15642 ihale saatındıı.n bir saat evci komisyona 

vermeleri. (5707) 15664 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Aşa~ıda cins ve miktarı yazılanlann hl znlarında gösterilen gün ve aaatlarda iha· 
leleri yapılacaktır. tik teminat mııkbuz ve ya mektuplariyle kanunda yazılı ve kanuni 
ikametgah vesiknlariyle ihale günü ihale saatinden bir saat evelinc kadar teklif mek· 
tuplarını Edirne mfüıiriyet dairesinde satın alma komisyonuna vermeleri. 

Cinsi 

Sığı. eti 
Sı~ır eti 

( 54&8) 
Miktarı 
Kilo 
s:ıo.ooo 
108.000 

Tutarı Teminat 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

75.000 5.000 
27.000 2.025 

lhalc günil 

7.11.939 
7.11.939 . 

Saati Şekli 

15.30 K. zarf 
14.30 K. zarf 

15415 

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

1 _ TUmen birliklerinin senelik ihtiyacı olun erzak, yem ve malırukatlar eksiltme· 
. c konmustıır. 

2 _ Cinsi, miktarı, tutarı, l'II. teminatı, ih;ıle tarihi, ihale saatı ve ihale şekli a -
lai!ıda ,;osterilmittir .. Ekıiltmcsi Vizede tümen satın a!ma korni&yonundı yapılacak· 

tır3 _ Evsaf ve şartnameleri komisyonda dır. Mesai elin ve saatlarında görülebilir. 
4 _ Kapalı ınrfla alınacak kalemlere işti~ak etmek istiyenlerin bildirilen gün ve 

sat ten bir ıaat ev el teklif mektıılarını ko mısyona vermeleri. (5659) 15656 
Cinsi Miktarı Tutarı M. Tem. İhale lhalc İhale 

Ton. Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati Şekli 
' 1 - Orman koruma genel K.lıf.ının lstan Kuru ot 
~' ln bulunan Talimglih eratı ihtlyacı ic;lo 
~O 000 kilo patatesin pazarlık suretiyle i-

S82 1.)280 1146 00 4-12.93~ 10 Kapalı zarf 
55 Z200 165 00 --- ıı Açık eksiltme = 

= 
= lesi 17-11 939 cuma gi.inü sa:ıt 15 dr 

Al' l\rııda Y eni•ehirde komutanlık bina · Odun 
tı.,:ıa satın alma komisyonunda yapıla · = 
tırıl-tır. Yulaf 

= 
= 

2 - Patatesin beher kilosunun muham· 
nıcn bedeli 6 kuru$ olup muvakkat temi · 
naıı 178 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün pa.ra&ız olarak = 
koınisyonda görülebilir. F81iulyc 
b 4 - lıtcklilerin ilk tcminatlariyle 

erabcr bclll 1tiln ve uattı komisyona 
&clmeleri ilan ulunur. (5!i31) 15535 

::: 

44 1760 132 oo --- 15 
44 1760 132 00 16 

650 5550 438 00 5-12·939 10 
830 7470 560 25 --- 11 
730 40150 3011 25 6·1: )39 10 
88 4840 363 00 11 
88 4840 363 00 -- -
75 4125 309 40 ---

142 9230 692 25 ---
99 14850 1113 75 7-12-939 
54 8100 60? 50 ---
54 8100 607 50 ---
54 8100 607 50 

16 
17 
10 
11 
ıs 
16 

Kıpalı zarf 

~c;ık eksiltme 

Kapalı zarf 

-- . 

NAFIA VEKALETİ 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

rada Akköprü ile Orman Çiftliği yo
lu üzerinde ve Orman Çiftliği arazisi 
dahilinde yaptırılmış bulunan ta -
vukçuluk enstitüsü binaları noksanla
rının ikmali ve damızlık kümesi in • 
ıaatı. 

Keşif bedeli : 2504 lira 32 kuruı -
tur. 

2 - Eksiltme 17-11-939 cuma günü 
saat ıs de Nafıa Vekaleti yapı ve i
mar işleri eksiltme komisyonu oda -
sında pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak on üç kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (187) yüz seksen yedi lira 
(82) seksen iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

(5561) 15546 

-------------·-------------------POLlS 

Bir doçent alınacak 
Ankara Polis Enstitüsü Müdürlü

ğünden : 
ı - Ankara Polia EnstitUsünün ay

da 350 lira ücretli doçentliğine aşağı
daid şartları haiz bir doçent alınacak
tır. 

ı - Mezki'ır şartları haiz taliplerin 
derhal Enstitil Müdürlüğüne müraca
at etmeleri ve iıtidalarına vesikalaı ını 
da raptctmeleri illln olunur. 

Şartlar: 

ı - Türk olmak 
2 - Fransada veya Fransa İsviçre

sinde tıb veya kimya - Fizik tahsil et
mi~ bulunmak. 

3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 - Hariçte başka bir iş almıyacağı 

nı teahhüt etmek. 
5 - On sene müddetle Emniyet U

mum Müdürlüğü emrinde çalışacağı
na dair noterlikten musaddak teahhüt 
name vermek. 

6 - Fransızca lisanından yapılacak 
tahriri ve şifahi müsabaka imtihanın-
da muvaffak olmak. (5562) 15623 

ASKERi FABRiKALAR 

4645 adet boş benzin 

tenekesi sotılôcôk 

Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo• 
nundan: 

Beherine 8 kuruş fiyat tahmin edilen 
4645 adet boş benzin tenekesi Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satın 
alma komisyonunca 20-11-1939 pazartesi 
ırünil saat 14 tc artrnna ile satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
olan (28) lira (87) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki vualk
le mezkur gün ve ıaatte komisyona müra
caatları (5692) 15631 

Kırıkkalede yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Keşif bedeli (43454) lira (90) kuruş olan 
yukarıda yazılı inşaat askeri fahri • 
kalar umum müdürliığü merkez satın alma 
k~misyonunca 22-11-1939 ı;arıınmba gü -
n.li saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek • 
t!r, Şartname (2) lira (18) kuruş mul:abi· 
lınde komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat t~minat olan (3259) lira (12) ku· 
ruşu havı teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu -f un 2 ve 3. maddelerindeki yazılı vesaik· 
e muayyen gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (5630) 15655 

FAKÜLTELER 

Kapalı zarf usulile eksillme ilam 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
25.11.1939 Cumartesi günü saat 11 

de Ankarada mektepler Muhasebecili
ğinde toplanacak eksiltme komisyo -
nunda 4800 lira muhammen bedelli sı
raların kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı mektepler Muhasebeci
liğine yatınlacak beş lira bedel mu -
kabilinde Fakülte hesap memurluP.un 
dnn alınır. ... 

Muvakkat teminat 360 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

vakkat teminat ve şartnamede yazılı 
vesikalarla birlikte avnı gün saat lO'a 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. ( 5648) 15556 

Zayi - Kelkit askerlik şubesinden al -
rlıfarn askerlik vesikamla devlet demir -
yollarının sicil cu.ıdanını ve erzak kar -
tımı kaybettim. Hepsinin yenisini alaca -
iımdan eskilerinin hükmiı olmadığı illn 
olunur. Gümüşanc vilayeti Kelkit kazası 
Danzut kÖyünden 308 doğumlu İlmaıı of
lu Haaan Ünverdi. 4174 

Telefon direği ollnacok 
Birinci Umumi Müfettiılikten: 

1 - İstekli çıkmadığından Sason 
Bölgesindeki karakollar arasında çe
kilecek telefon hatları için yüzde beşi 
(7 - 8) metre, geri kalanı (6) - metre 
uzunluğunda, tepe muhitleri (0.40) ve 
diğer muhaitleri (0.40-0.50 metre ol -
mak üzere (5800) adet kavak veya me 
şe ağacından mamul direk 6-11-939 
dan itibaren on be§ gün müddetle ka
palı zarf usuli ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay
kan, (2350) adedi Mutki, (1500) ade
di Kozluk ve (1000) adedi Sason ka
zaları dahilinde gösterilecek yerlerde 
teslim alınacaktır. 

3 - Direklerin birinci kanundan 
Nisan ayı on beşi arasında kesildikle
ri resmi vesaikle isbat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan bede
li (21350) lira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır. 

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakırda Nafia 
Müşavirliğinden parasız alınabilir. 

-7-

Elektrik tesisata 
Nazilli Belediyesinden : 

12.12.939 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 14 de Nazilli belediye ihale 
encümeninde eksiltme komisyon oda
sında 42318 lira 84 kuruş bedeli keşifli 
nafıa vekaletince musaddak Nazilli 
kasabası elektrik şebeke ve transfor -
matör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 
91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri, proje, keşif hU
lasası ile buna müteferri diğer evrak 
i lira mukabilinde Nazilli belediyel.i 
muhasebesinden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupları en az 
30 bin liralık bu işe benzer iş yaptık -
larına dair nafıa idaresinden almış ol
duğu vesikalara istinaden ihale tari -
hinden 8 gün evel alınmış ehliyet ve 
939 yılına ::ıit ticaret odası vesikaları
nı havi zarflarını 12.12.939 salı günü 
saat 14 de kadar Nazilli belediye en
cümenine gelmeleri, lazımdır. 

(8998/5651) 15601 

6 - İhale 22/ ikinci teşrin -939 per- --------------
şembe günü saat onda Nafia Müşavir
liği odasında müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak hazırlayacakları teklif 
mektublarını, teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vasikasile 
birlikte saat dokuza kadar Komisyon 
riyasetine vereceklerdir. Postada o -
lan geçikmeler kabul edilemez. 15671 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci Asliye Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankaranın Bağlum nahiyesinin Lazği 
köyünden eski bai bak~isi Cemile : 
Karınız l ~:ı:ği kövünden Emine tara • 

hndan alc;, ze acılan kayıplık davası 
üzerine ıkar.,~,glüıınızrn meçhul bulundu -
iundan illi.nen divetiye tebliğine muhakc
mecc karar vcrilm!R olduğundan bermuclbi 
karar duru,manızın mualllk bulunduiu 
29·11-939 çarşamba saat 9 da Ankara ikin
ci asliye hukuk mahkemesinde hazır bulun 
manı:ı: veya muanddak bir vekil gönder • 
meniz lüzumu dlvctiyc makamına kaim 
olmak üzere 10 gün miiddetlc il5.ncn teb • 
lig olunur. 15654 

Saframbolu Sulh Hukuk Mahke
meainden : 

Müddei Safranbolu orman idaresine iza
feten hazine avukatı Mehmet Ali Arman 
ile müddealeyh Karabükte marangoz Bcd· 
ri meyanesinde mütehattis 27 lira 34 ku -
ruş tazminat davasının icra kılınan du • 
ruşmasında; müddcalcyh namına çıkan -
lan davetifcnin mumalleyhin Karabiikten 
ayrılarak zmirc gittiğinden bahisle bili 
tebliğ iade edilmiş ve müddei vekili de i
llincn tebliğat icrasını talep eylemiş ol -
makta mumaileyhin duruşma günü olan 
4-12-939 pazartesi günü saat 9 da Safran
ranbolu sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya tarafından musaddak ve . 
kiletnamc ile bir vekil göndermesi aksi 
takdirde muamolei gıyabiye ifa olunaca -
iı teblig makamına kaim olmalı: ilzere i
lin olunur. 4175 

KAZALAR 

Elektrik tesisata 
Bulancak Belediye1inden : 

D. DEM1RYOLLARI 
--------------~~~~~~~~ 

Ateş tuğf ası oh nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 11648 lira olan 

73 kalem lokomotif ateş tuğlası 22.11. 
1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır." 

Bu işe girmek istiycnlerin 873,60 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpa -
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (5600) 15555 

Ampul ohnocok 
D. D. Yolları Satın Alma Komis 

yonundan : 
Muhammen bedeli 5520,24 lira olan 

on kalem muhtelif tenvirat ampuhi 
20-11-939 pazartesi günü saat 15,15 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 414,02 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme Dairesinden, Haydarpa
şa' da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5601) 15618 

Çam telgraf direği ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko

miayonundan : 
Şartnamesinde yapılan tashihat dola

yısile 1.11.939 tarihinde mukarre olan 
eksiltmesi tehir edilen ve beherinin 
muhammen bedeli (395) kuruş olan 
5000 adet çam telgraf direği 23-11-1939 
perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 

45 gün mUddetle ve kapalı zarf usu- usulü ile Ankarada İdare binasınd:ı 
Jiyle eksiltmeye çıkarılan (27394) lira satın alınacaktır. 

72 kuruş keşif bedelli Buluncak kaza- Bu işe girmek isteyenlerin (1481,25) 
sında yapılacak elektrik tesisat ve san liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tral binası inşasına istekli çıkmadı- tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini. 
ğından evelki ilanlanmızdaki şartlar aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
dahilinde 16.1 l.1939 perşembe günü Reisliğine vermeleri lazımdır. 
saat 14 te ihalesi yapılmak üzere bir Tahshihli şartnameler parasız ola
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. rak Ankarada malzeme dairesinden, 
İsteklilerin Buluncak belediyesine Haydarpaşada tesellüm sevk Şefliğin 
müracaatları ilan olunur.(5646) 155991 den, Eskişehir ve İzmirde idare mağa-

znlarından dağıtılacaktır. (5656) 15657 

Travers ahnacak 
D. O. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarlariyle cinsleri ve eksilt
me gün v-: saatleri aşağıda ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap travers
ler ht-r liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü 
ile Anı.arada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir 
saat evve1ine kadar komisyon reisliğine vermeleri Uizımdır. 

Şartnamell'r parasız olarak Haydnrpa~a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinde, 
Ankara'da Malzeme dairesinde ve Eskişehir, İzmir'de de İdare mağazala
rında dağıtılmak• adır. 

J.iste 
No. Adet 

----
1 36.260 
2 33.250 
3 84.350 
4 61.900 
5 55.265 
6 111.iOO 

7 32.700 
8 13.800 
9 3.000 

10 10.000 
11 1.000 

Miktarı ve Cinsi 

De her 
adedi 

muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Eksiltme 

L. K. L. K. Günü saati 

Cari hat kayın travers 1 85 4604 05) 

" .. 75 4159 38) .. .. 2 10 10106 75) 22.11.39 .. 
" 1 90 7130 50) çarşamba 15,30 

" " 
90 6500 18) .. 

" 
1 EO 11303 00) 

.. Çam 
" 

3 20 6482 00) 
3 20 3312 00) 
5 50 1237 50) 23.11.39 
s 00 3750 00) perşembe 15,30 
6 60 495 00) 

,. " 
Maka" meşe traversi 
Köprii ,. 

., 
(5599) 15617 

f 
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EMEK 'E ZAMAN KAZANDIRAN KOLAYLIKLARLA KAR~I KAR~IYA 
Asrımızın kolaylık ve sürat rekoruna muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. t 

Bu eser: memleketimizi·n san'at aleminde eşsiz bir muvaffakiyeti; büyük noksan ve 
ihtiyacımıza ilk ve kat'i bir cevaptır. 

En son sistem 
otomatik vasıta· 
!arla katiyyen 
insan eli sürül· 
mcden imal ve 
ihz~ edilen: 

Mercimek 

Bezelye 

Buğday 

Nohut 

ve cm!ali sebze 
lcomprimelerinin 
benzer ve taklit
leri olmamasına 
rağmen memle
ketimizin her 

tarafına şamil 

olmak üzere bak 
kallarımızdan 

50 gramlıkları 9 
ıoo .. ıs 

kuruştan alabi
lirsiniz. 

50 gramlık bir 
komprime 2.5; 
100 gramlık bir 
komprime 5 por
siyon içindir. 

İktisadi ve sıhhi 
şartları toplıyan 

KOMPRİME 
Lezzet, nefaset 

ve kudret 
kaynağıdır 

100 

Gramlık 

bir paket 

Kompirmenin 

kimyevi 

analiz 

raporu : 

Rütubct mikta
rı o/o 7 

Yağlı maddeler 
% 19,80 

Yağın hamizi
yeti % 01 

Tuzu% 8,50 

Külün hamızı 

klormada crimi
yen kısmı 1/100 
Hamiziyeti: 100 
gram un için 

sarfcdiJen nor· 
mal kalcvisan .. 
timetre mik3.bı 

olarak 3 CC nor 
mal İdrat dö 
karbon mecmuu 
49,65 Azot total 
hesabile yapılan 
mevaddı proto-
niye % 18,50 

Münferid veya toplu aile gezintilerinde; şehirde; köyde; dağda; bayırda velhasıl her yerde 
ve her zaman (hariçten hiç bir madde ilave etmeksizin) en acele ve en dar zamanımızda 
nefis ve leziz: 

ÇAPAMARKA 
Çorbollk komprime ve • • • • 

puresını 

Bet on dakika zarfında hazırlıyabileceksiniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avrupa'daki emsalleri 
ile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime enaf ve yüksek kalitesile bir günlük kalori sarfi
yatrnıza tekabül eder. 25 ıenedir fasılasız mesaisinde Türk neslinin gürbüz ve ııhatli yeti~mesine 

hizmeti en ulvi bir maksat bilen ÇAPA MARKA senelerce devam eden azami fedakarlık ve ciddı 
tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi branşına ilave ederek memlekete takdim etmekle; bu saha
da da büyük bir botluğu doldurduğuna ve vazifesini yaptığına kani bulunmaktadır ... 

Bir memleket işi aaydığmıız yeni eserimiz Üzerinde muhterem vatanda,larımızın tenkit ve ir§Al· 

larını kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. 

Beşiktaş: Çapamarka Kurulu~ tarihi: 1915 Tel: 40337 
.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = = - --- HER AY 1 N 11 İN O E --- ---

ı-ı_o_o._ooM_o_L_ir_a l, l ıso.o~~.1:.~: 
ARIYOR! - . . .. 

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

SİZ DE 
---------- --
---

= 
"MİLLİ PİYANGO,, ------ ----

~ dan bir bilet alıp yoluna çıkınız -
-
:::;jıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ANKARA BELEDiYESi 

100 metre lôstik 

alınacak 
:Ankara Belediyesinden : 
ı - Temizlik çöp arabaları teker

lekleri için alınacak olan 100 metro 

ı t"k b ·· "'ddetl a k k cuma günü saat 10,30 da Belediye en-
~1511 on keş glun mt 

11 
e çı e - cümenine müracaatları (5495) 15507 

sı meye onu muş ur. 
2 - Muhammen bedeli (600) lira- i••••••••••••••· ..... -.... i 

dır. iK· lkb .... k ı 
3 - Muvakkat teminat (45) " l 1 rQ 1 UYU ev ı 
4 - Şartname ve numunesini göre ı· 12 oda tam konfor. Ti: 1589 ı 

mek isteyenlerin her gün Encümen 4125 i 
kalemine ve isteklilerin de 10-11-939 "------~-------! 

(" 

o 
'JIRllSİX 11ntRiKRnı11 {l'/f//l'JULIJrtOİR 

TÜRKİYE UMUM DE~OSU: 
Beyoğlu, İstiklal Caddesi 

GENERAL ELEKTRİK MÜESSESESİ 
Telgraf: GENETR1C, Telefon: 43849 

ANKARA ACENTASI: Bonmarte Mağazası, ANAFARTALARCaddesi . 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 

müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalor1mız istihsalôtından · 
Pik demir 
Kok 
Ham Katran 
Yol katranı 
Zift 

satışa çıkarılmıştır. 

YENİ SİNEMA 
BU GECE 21 DE 

ANA KALBi 
Baş Rollerde 

François Rosay - Prence Troubetzekoy 

G '() N D Ü Z 
SAMiM! ANLAŞMA 

Baş Rollerde 
Victor Franccn - Gaby Morlay 

P. Richard Wilm 
tıaveten 

TÜRK - ING!LlZ - FRANSIZ 
Adcmitecavüz paktı imza merasimi 

Seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece: 21 de 

Kreozot Yağı 
Benzol 
ince ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

HALK SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

ŞiMAL OTELİ 
Fransızca sözlü 
Baş Rollerde 

J. Pierre Aumont - Aooa Bclla 
Louis Jouvet 

Perişan gece hayatını gece otellerinin 
vaziyetini tasvir eden ve bir 
maceraperesti cinayete kadar 

sürük/iyen bir aşkın romanı 
Seanslar 

14.30 . 16.30 • 18.30 - Gece : 21 de 
Ucuz halk matinesi 12.lS de 

V E R T E R 

U L U S - 20. ınci yıl. - No. 6561 

imtiyaz Sahibi 
bkenıier Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessccı:e Müdürü: Nasit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Fransızca sözlü - - - Baştan başa renkli 

KAÇAK KORSANLAR 

TOI\1 SOYER'in müthiş maceraları 

Seyircileri üzerinde ç-ok mÜ"'SSİr izler 
bırakan heyf!canlı maceralarla dolu 

büyıik sergüzeşt / :Jmi 

14 - 16 . 18 - Gece : ZJ.30 da 
Ucuz h-llk ma• n"'s: '\~"'t 12 de 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençoğa Ap.No. 6 Telefon : 2208 


