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Alman.:vanın pltını iki ay iı;lnde 
1nglltereyl isUlA etmek ve U har
bi bitirmektir. Aksi halde ılınan
yanın karşılaşacağı feltıke' yalnız 
hayal sukutu değil. Av.ıpanın 
açlığı ve felfıketidir. Ha1ln bi
rinci yılı Almanya için it zafer 
yılı olmuı;tur. Fakat, ikirl yılın 
bir zafer yılı mı, yoksa lr feltı
ke~ yılı mı olacağını ta)lin et.. 
mek g{lçtilr. 

cı Büyük Zaferin 18 
Yıldönümü Yurtta 

M. Zekeriya SEO'EL 

Bugün 1940 harbini birin. 
ci yılını doldur,uş bu-{ 

'Unuyoruz. 1914 harbindolduğu 
Törenle Kutlandı 

ıibi, bu defa da har~iıbir~nci ··-....-----,.. ....,;: 
ıenesi Almanyanm lehinnetıce 
enmiştir. 

Bir yıl içinde Alrnany Polon. 
ayı, Norveçi, Danimark11, H~l 
andayı, Belçikayı ve Fr:sayı ış. 
!al etmiş, Balkanlara rasete.r 
e iktısaden hakim olm\ bütürı 
lvrupa kıtasını nüfuz altına 
teçirmiştir. 

Bu suretle AlmanyE harbin 
nühim kısmını bitirmi r. Şirıı. 
lı de harbin son ve kıi safha 
ını halle teşebbüs et1'tir. İn
tiltereye bir aydan beyapılan 
ava hücumları, bu ka harbin 
nr başlangıcıdır. 

g'ltlerin planı iki ay inde İn. 
ıiltereyi de işgal etm ve bu 
arbi bitirmektir. Hit' bütün 
Hanlarını ona göre yaJlştır. 
Aiınanyada efkarı mumiye 

ına gbre hazırlanmışı Bütün 
edbirlcr ona göre aluıştır. 

* * I• sviçrede çıkan rzette d,. 
Lausanne'm lmanya· 

lan yeni dönen bir marriri, o. 
ac!a salılhiyettar Aln r1calile 
aptığı millitkatlardanrini şöy. 
e anlatıyor: 
"Muhatabıma harbin ın sürüp 

lirmıyece lnı ve Alma1'ın uzun 
lr harbe hazır olup oırığıru sor· 
ı.un. Bana şu cevabı ve: 
"- Bız, Alman millet. 2:> sene· 
ıstır{lbına bır nihavetrmek iç!n \ 

ıu harbe gırdllt. Avrupct.asıru fet- -.~..__ 

etti.it. Simdi İngiltere meşgulüz. 
nu da istilA edeceğiz, Jlaka istil.§ 
ı!eceğiz. Harp iki aydaecektir ve 
Hmelldir.,, 
"Gayri ihtiyar! sordu 
.. _ Ya bitmezse! 
"0 vakit muhatabım akla gel.. 

Uyen bir ihtımal karşıa imiş gi
t şaşırdı. Bir an teret etti, ve 
nra yumruğunu öndkl masaya 
lır&.rak: 
"- :Hayır bllecekUr.rle bir ih

mal akla gelemez, de;Onkü Al
anya bir kış daha ıstıraba ta
aınmü1 edemez.,. 

Bütün Almanlanınaati bu. 
ur. Onlara göre ]gelmeden 
arp bitecektir ve Janya mu
ıayyel cennete kaV:aktır. Bu 
ti ay içinde harb>itmemesi 
Jman ınillcti için lik bir ha. 
al sukutuna sebeb verecek. 
ır. 
İki ay içinde haJliUrmezse 
ılmanyanın karşı-U.ğı felaket 
alnız hayal sukuttğil, A vru. 
tnın açlığı ve scfaiir. Aç bir 
~tanın ortasında t•ir Alman
' akıl ve hayale mez aksü. 
\meller doğurabil"ransa bu. 
tinden açtır. Önüdeki kara 
tş içinde, Fransızletini bek. 
~en :felaket büyü". Bu fela
't Belçika için di>aniınarka 
~ de, ~oı:veç içe ayni de
!cede muhun ve ııi nisbettc 
lhlikelidir. 
Binaenaleyh haıbirinci yılı 

anya için b~r yılı ol. 
uştur. Fakat iki~lın bir~ 
!r yılı mı, yoksır felaket 
Uı ını olacağını tin güçtür. 

~ 

8 irinci harpıu Türkiye 
h UZUr ve n içinde ge 

l'miştir-.Hilkeımczin, uyanık 
~ açık sıyaseti ı;.n:ie 1'ürki
~ bütün tehlikı önlemeye 
'lrbi budutlannı uzaklaştır. 
.aya nıuva!fak ~ur. Bütün 
\rrupa harp ıstıiçinde iken 
ilrkiye normal sıayatına de 
~ edebilmiştir 

(Sonu·3; Sü: 5) 

Yeni Tcamız 

Rurtuluş mücadelesini netice
lendiren 30 Ağustos harbinin 18 
inci yıldönümiı, dün, bütün yurt. 
ta olduğu gibi, şehrimizde de bü
yük bir zafer bayramı halinde ve 
çok parlak şekilde kutlandı. Şe. 
hir baştan başa donanmıştı. Geçit 
resminin yapılacağı Taksim stad
yomuna giden bütün yollar, gü. 
nün erken saatlerinden itibaren 
kesil bir halk kütlesi ile dolma
ya başlamıştı. İstanbul kumanda. 
nı Tümgeneral İshak Avni, Zafer 
bayramı münasebetile yapılan 
tebrikleri saat 9 dan itibaren or. 
dumuz namına kumandanlıkta 
kabule başladı. Saat 9,30 da vali 
ile kumandan, beraberlerinde 
parti reisi olduğu halde Taksime 
geldiler. 

TAKSİMDEKİ MERASİM 
Askeri kıtalann t eftitini milteakıp, 

kıdemsiz bir subay, topçu teğmeni Sa. 
it Demirağ 'kürsüye çıkarak 30 Aius.. 

ltalya, Mısır 
Taarruzunu 

T ~h~~ • !!miı 
Maltaya 

Hücumu 

Bir Hava 

Yapıldı 
Londra, 30 (A. A.) - Londra. 

nın askeri mahafilinde, İtalyanla
nn Mısıra karşı yapacakları ta. 
arruzun, İ~liz ordusunun iz'aç 
hareketleri ve donanmanın yap. 
mış olduğu tahribat dolayısile, te 
hir edilmiş olduğu tahmin ediL 
mektedir. Maamafih böyle bir 
taarruz daima beklenebilecek bir 
hadisedir. Bir müddettenberi İ
talyanlar Bardia civarında kıta. 
at tahşidatı yapmakta ve bir ay. 
dtt ilerlemeye hzır bulunur gibi 

1 
görünmektedir. Libyadaki kuv. 
vetlerin hakiki miktarı için kat'i 
bir şey söylenemezse de bunun 
harbin bidayetlerinde 250 bin ki-
şi olduğu muhakkak idi. 

.t1.rı.lllc. Vıvanu'1 en meşhur 
manı, bir m~ uzun lb
ltıç ve lhtiru ından sonra, 
lr gün nasü moir kadın ol
tğ\ınu anlatırf.ze, Rüveyde 
lnanoğlu taraf çevrilmiştir. 

1 
İtalyan tayyareleri dün Malta. 

ya bir saat süren bir hücumda 

Y akındo\N 'da ·- ... ...., 
1 
bulunmuşlar, bazı hasarata sebe. 
biyet vermişlerdir. 

Roma, 30 (A.A.) - Son İtalyan 
tebliğinde şöyle denilmektedir: "Şar
k! ve Şlmall Afrikada düşman üsle-
ri bombalanmıştır. Dıisman tayyare. 
!erile yapılan bir harpte üç tayya
n hasara ufratılmıstır.. 

tos11n minasını anlatan heyecanlı bir ,-
nutuk söyledi. Bunu mütealup, Tüsı- ~-----------·
general İshak Avni kürsüye ıeldi. Za-
man zaman aı1tı,1arıa kesilen nutkun- ! Askeri Vaziyet 
da, Büyük Harbin son devrelerini, im-
kinsızlık içinde başlryan kurtuıu, mü-
cadelesini ve büyiik zaferin naıd elde 
edildiiini anlattı ve dedi ki: 

"Bu zafer, büyiik Türk sevk •e ida
resinin ve harp tarihinin en ıü.ıel bir 
ıaheseridir. 

"Bu zafer, Türk isb"'klil ve CumJnı
riyetinin temelidir. 

"Bu zafer, dört yıl Büyijk Harpte 
muhtelif cephelerde kahramanca dÖ
vüıerek yorgun düııtükten ve silahlan 
elinden alındıka.n ve memleketinin he
men yarısı iıcal edildikten ıonra, is
tiklll ve hürriyetini kurtarmak için 
tekrar ikinci bir dört yıl uvaıan bii
yijk ve bhrman bir milletin zaferi
dir.,. 

GEÇiT RESMİ 
Komntanm natktuıdan sonra bay. 

ra1r çekme töreni yapıldL Sıra, ıeçit 
reamine çelmitti. 

(Sonu. Sa: Z Sü: 5 ) 

Fr. Kongosu da 
DE GAULLE'E 

iltihak· Etti 

Fransada Hükumet 

Buhranı Başgösterdi 
Londra, 30 (A. A.) - General 

de Gaulle Kamerundan başka 
Fransız Kongosunun da hür Fran 
sız kuvvetlerine iltihak ettiğini 
b:Idirmiştir. General, hattı üstü. 
va Fransız Afrikasındaki mümes
silinin mülki ve askeri iktidan e
line aldığını ilan etmiştir. Gene-
ral de Gaulle, General Lannınat. 
yr, bütün Fransız hattı üstüva 
Afrikası arazisi valiliğine ve as
keri kumandanlığına tayin etmiş. 
tir. 

Çad eyaletinin İngiltere ile har 
be devama karar vermesi, Orta 
şarkta derin bir tesir yapmıştır. 
Bu han~ketin bütün Fransız müs
temlekelerine sirayet edeceği tah 
min olunuyor. Süveyş kanalı ci. 
varında taliın yapan ve Orta şark 
taki Fransız kuvvetlerinin nüve
sini teşkil eden hür kuvvetler bu 
karardan son derece hoşnut ol. 
mtışlardır. 
FRANSIZ MÖSTEMJ...EKELERİ 

Vichy, 30 (A.A.) - Havas: 
{Sonu..i._Şal_ Ş,j_Sü: 5) 

Hava Harplerinde iki 
TarcJ da Yen Silahlar 

Kullanıyorlar 
Almanya ite lnciltere arasmclaki 

harp, askeri mahiyetten çıkarak bir 
imha harbi ıeklini almıya baıla
m!Jtır. Alman tayyareleri bir haf. 
tadanberi, yalnız asken üsleri, li
manlan ve tayyare kararglhlarmı 
bomardmıanla iktifa etmiyerek, 
ıehirleri, bilhasu Londrayı ela 
tahribe başlamıtlardır. Berlin kay. 
naklan, Alman hava kuvvetlerinin 
İngiltereyi metodik bir tarzda im
ha ile meıcul olduğunu ıöylüyor
:ıar. 

tı ba teldi almca tnıiliz tayya
releri de Berlini bombardımana 
baııladılar. Şimdi~ kadar harpten 
uzak bir sulh bayatı yaııyan Berlin 
birdenbire harp içine girince, Hit
ler b11 defa Londrayı hakikaten im-
liaya brar vermiı ve Alman tayya
releri evvelki gece Londra üzerin
de yedi saat dolaııarak mütemadi
yen bomba atmıılardır. İngilizler 
bunu da mukabelesiz bıralnnıyarak 
Berlini tekrar bombardıman et
miılerdir. 

Bu bombardımanlarda iki tara-
f m da ilci yeni ıilih kullandıtını 
cörüyoruz. Alınanlar "Uçan Ka. 
lem,, ismini verdikleri uzun, kul
lanışı kolay, nipn alına vesaiti mü
kemmel yeni bir bomba tayyaresi 
kullanm~lardır. Bu tayyarelerde 
bombardunan edilecek sahayı teı. 
bit hususunda yanılmaz yeni llet
ler bulunduğu söylenmektedir. Bu. 
na mukabil de İngilizler, tayyare
lere karıı havaya topla atılan yeni 
çelik fileler, yani ağlar kullanmı
ya baılamııtlardır. Bu fileler mer
mi gibi havaya atılmakta ve orada 
açılmaktadır. 

Tayyare harbinde iki tarafm da 
lehinde ve aleyhinde telakki edile
bilecek imkinlar vardır: 

lncilterede bütün bomba hedef. 
teri dar bir yerde toplanm11tır. Bu 
sebeple Alman tayyareleri bu he. 
defleri kolaylıkla bombardıman e. 
debilmektedir. Fabt bütiln askeri 
üslerin, tayyare brarglhlarmın 
dar bir saha üzerinde bulunması 
sayesinde de İngiltere buralarda 
fevkalide kuvvetli müdafaa terti. 
batı almıya muvaffak olmQftur. 
lnciliz hava mildafaa kuvvetleri de 
süratle havalanabilmektedir. Al-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 4) 

r! 

Romanya, 45 Bin 
Kilometre Murabbalık 

Arazi Terkediyor 

3 Devlet Arasında 

Alman Ekalliyetlerine 

1 • 1 v B" Viyana anlaşması ile Romanyanın Macarlstana terkedeceği araziyi g&tem fly az ar eren lr rir harita, (SovyeUere geçen Besarabya ve Şimali Bukovına lle Bulgarla.. 
tan& iade edilmek üzere olan Cenubt Dobruca da haritada ayni tanda 

Anlaşma y apı1dı çizgilerle işart:UenmİşUr.) 

Viyana, 30 <A, A.) - o. N. B. lc5 f R 1 N G 1 L T E R E 
Bir taraftan mihver devletleri Ha OYye USya 
riciye nazırları, d iğer taraftan 
Romanya ve Macaristan hariciye R 
naz:rları arasında cereyan etmek- omanyayı Üzerinde Yeni 

Hava Harpleri 
j te olan müzakereler, mihver ciev. 

l letlerinin hükmi bir kanrile neti- p t f Ett• 
celenmiştir. Karar bugün ~aat 15 rO es 0 1 

1 te Belvedere sarayının ''Altın,, sa 
: !onunda ittihaz edilmiştir. 

1 
Alakadarlar arasında iki taraf. 

. lı bir tesviye sureti imkansız gö

. rü1dükten sonra Macar ve Rumen 
'ı hükümetlerinin arzusu üzerine 
hakem müdahale etmiştir. Ha. 

1 kem kararı Macaristana tahmi-
nen 45 bin kilometre murabbaı 

1 arazi kazandırmaktadır. Bu arazi 
meyanında, ezcümle şimali 'l'ran. 

, silvanya mıntakası ve Klause
i lum • Cluj Szekle dahildir. 
ı Bu hakem kararını müteakip 
1 bir taraftan mihver devletleri ha
riciye nazırları d ğer taraftan da 
Romanya hariciye nazın arasın. 
da notalar teati edilmiştir. 

1 Bu vesaikle Almanya ve İtalya 
Rumen topraklarının tamamlığı. 

1 
nı ve tecavüzden masuniyetini ga 
ranti etmekte, Bükreş hükumeti 
de bu garantiyi kabul eylemek. 
tedir. 

KARARIN ESASLARI 
~r.tml. IO (.A..A,) - "Resmi tcbll-

1 ğe gôre. bugün Viynnada ittihaz edi
iPn hakem kararının esaslan şunlar. 
dır: 

Resınt tebliğe nazaran, kararın 
metni sudur: 

1 - Romanyayı Macarlstandan a
yıran hudut hattının kail şekli bağlı 
haritada çizilene tekabül edecektir. 
Bir Rumen ve Macar komisyonu hu
dut hattının teferrüatını mahallinde 
tesblt edccckUr. 

2 - Mncaristana terkcdilecck ara
tl 15 gUn zarfında Rumen kıtaatı ta
rafından tahliye edilerek muntazam 
surette teslim edilecektir. 

3 - Romanya tarafından terkedile
cek arazide yerlesmiıı biltün Rumen 
tebaalan Macar tabiıyeUne girecek
lerdir. 

4 - Macar ırkından Rumen tabiiye. 
tinde bulunup 1919 da terkedilen top. 
raklara yerleımiış bulunanlar altı ay 
zarfında Macar tabüyetine girebile
ceklerdir~ 

5 - Bu hakem kararının tatbiki ea. 
nasmda doğabilecek müşküller ve te
reddütler hakkında .Rumen ve Macar 
hükftmeUeri doğrudan doiruya anla
pcaklardır. Şayet bu hususta bir an
laımaya varılamazsa ihtilaf Alman ve 
İtalyan hükGmetlerinin karr.rına bıra
kılacak ve bu devletler meseleyi kati 
olarak halledeceklerdir. 

RİBBENTROP'UN SÖZLERİ 
Hakem kararlarının bildirilmesin

den sonra Fon Ribbentrop murahhas
larla matbuat mümessilleri karıısmda 
bir nutuk söylemiı, Avrupa siyasetinin 
mühim ve müııkül bir meselesinin hal
lolunduiunu anlatarak Almanya hü

Rumen Kıtalarınm 

Hudutta Ateş 

Açtı kla rı Bildiriliyor 

Yunkers Fabrikaları 

Müddetle Bir Saat 

Bombardıman Edildi 
Moskova, 30 (A. A.) - "Tass Londra, 30 (A. A.) - Cenup 

ajansı bildiriyor,, Hariciye müs- ı askeri mıntakasındaki askeri kuv 
teşarı Dekanozof, 19 Ağustosta\ vetler, cenubi İngilterenin ya~ 
Gafenko'ya "Rumen kıtalarının nız Alman istilasına basamak de. 
~umeı:ı-~ovyet hudu_dl;lndaki tah ğil, fakat ayni zamanda İngiliz ta
rık edıcı hareketlerını,, protes. arruzuna bir mebde olacaklan 
to eden bir nota tevdi etmiştir. ihtimalini nazarı dikkate almak. 

Notada, Rumen ~ıtalannın Sov tadırlar. Bu mıntakanın kuman
yet hududunda mükerreren yap
tıkları ve Sovyet muhafızlannın 
bazı ahvalde mukabele etmek za. 
ruretinde kaldıkları endahtların 
tecviz edilemiyeceği bildirilmiş i. 
di. Dekanozof, dün Rumen ordu
suna mensup müfrezelerin Sov
yet hududunda yeniden hasmane 
hareketlerde bulvnınalannı ve 
Rumen askeri tayyarelerinin hu. 
dudu tecavüz etmelerini protesto 
eden yeni bir nota tevdi etmiştir. 
Notada şunlar ilave edilmekte
dir: 

(Sonu, Sa: Z, Sü: 7) 

danı Reuter muhabirine vaki be. 
yanatı arasında bilhassa demiş
ti:- ki: 

"Kıtalarım, muharebeyi diif
man arazisine nakledecekleri gün 
için hazırlanmaktadırlar. Alınan 
usullerini tekamül ettiriyoruz ve 
Almanlan bizzat kendi oyu.ıılan 
ile mağlup edeceğiz.,, 

General, bu mıntakada tahflt 
edilen ordunun kolaylıkla mute
harrik ve seyyal mahiyeti üzerine 
nazan dikkati celbetmiştir. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 1) 

Piyango Çekildi 
298454 Numaralı Bilet 60,000, 

172517 Numaralı Bilet de 
20,000 Lira Kazandı 

Milli Piyango idaresinin 30 A
ğustos Zafer Bayramı münasebe. 
tile tertip ettiği fevkalade piyan
go, dün İzmir Enternasyonal Fu. 
annda çekilmiştir. Kazanan nu
maralar şunlardır: 

60,000 Lira kazanan No. 
298151 

20,000 Lira kazanan N o. 
172517 

10,000 Lira kazanan No. 
62562 

2,000 Lira kazanan Nolar: 
7280 9026~ 93432 140490 

189691 195144 196903 262363 
262614 280989 

1,000 Lira kazanan Nolar: 
25111 56733 59747 62178 
63886 70890 87940 91658 
95398 95983 98910 107747 

110951 129621 132495 137690 
150194 165199 175641 196129 
197656 209085 219731 229798 
243764 256739 290144 291018 
296702 299698 

• kumeti namma memnuniyet hissettiiL 

1

5,000 Lira kazanan N olar: 
ni bildirmiıtir. Almanya Haric.~ye Na-

61970 202981 (Sonu, Sa: 2, Su: 2) 

Son Oç rakamı (875) ne niyabet 
bulaı. 300 bilet 100 er lira, son iki 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

Gençlik Klüpleri Açıldı 

Şehrimizdeki Gençlik kulüpleri dün merasimle açılmıştır. Bu res imde, Mükellefiyete tabi genç• 
)erden bir pupu Bayazıt meyda nmda toplantı halinde ıörüyoru s. Taf.silit Z inci S&Ylfamızdadır. 
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- 50 -

de duy
kapısında 

ıdı. Tel-

<;adırda 

tum Bıraz sonra, 
e erk n ]larp r nln 
. E kAnıharp rl' i o-

Yazan: Nacı :-Jadullah bflfill !sp t etmen'zden ib rettir. Va
zifeniz.ı mu\ affaltıyetle gorduğünüz., 
"e inzıbatı temin edebildiğiniz tak- s uratım asmış bir dostum. 
dlrde, hepiniz ayrıca mukafat gore- dan tasasının mnh i) etini 
cekslniz. Kum.ındanınıza itaatte ku- sordum: 
sur etmeyınlz. Şımdi Cenabı Haktan .. _ Sorma, dedi, diin gece ~ 8 _ 
hepinize sclfımet ve muvaffakıyet di-
liyoruz: Yolunuz açık olsun!., nılıp Taksim beledi~ e gazinosunn 

F.rklınıharp rei ı, biz.o hitabını ta_ gittim: Odedigim hesabın acısıuı 
mnmladıktan sonra, genç mul z.ım haliı hazmedemi~ orum!. , 
donerek: Halbuki, o gazinonun halka a-

• - Haydi dedı derhal h re et e- çılışından bir giin C\'\ el, 'alin iz 
d nız· Motor beklıyor!., matbuata u sözleri söylcmisti: 

Erklinıharp reı ını elamlı)arak • _ Niyetimiz burasını, ''liiks 
k r~ımıuı dıkılcn genç millfiz.lm bıze 

1 

rniicsscselerin en ucuzu lııılinc 
- Arkad şiar dedı, crdnıharp k k 1 

rl' ımız.ın oyledığı gibi, p ralannız. su ma .. tır .. • . · . . 
bendedır. Bu paraları sızlerc ımdı- Bugun, Taksım bcledı) e gazı. 
dcrı dagıtmak ısterdım. F kat derhal nosunda bir fincan kah\ enin ~et. 
yola çıkmamız lfızım geldığı için, bo- miş kurusa satılmasile, beledi~e-
una ı;akJt kaybetmek ı temıyorum nin niyeti arasında heybetli bir 

l\rotore b.ner bınmcz, paralarınızı a- tezat \'ar. 
lıısınız'., J:ğer İstanbul şehrinde. bir fin-

Sonra d , hareket kumanda ı ver- can knh,·eyc )etmiş kurus \er-
dı Biraz sonra, İzmittcn motöre bın_ d'kt ··ı.. ·ı b:I k 
dik. Fakat içıne dolduı uldu umuz 1 • en sonra gu up eg ene ı ece 
ne ne motörd n b ka her eye ben- vatnnda~ların sa ısı, ok meydanı 
zı~ ordu. geni liğinde bir gazinoyu her ge. 

O Slr d , tunıt lımanı son derece ce c1o]durabilecck miktarı bulu. 
kal balıktı. Demirlı bulunan mu tev- yorsa, bugünkü şartlar içinde 
lı kuvvetlerın torpidolorı, toplarını bundan memnuniyet yerine cndi
lzmıt:? çevırmişlerdi. Onların gerıle- şc duymnınız Jiiz.ımdır: Çlinkii 
rınde, zav lh Yavuz. gö:z.iıkUyordu. Tiirki~ ede mevcut normal Ye 
Padışahın h ın ve sersem sadrazamı 
Ferit paşa, ma yctıle bil"likte, Yavu- nıesru kazanç yolları, bii~ iik bir 
zun gU\ ert ndeydi. Aramızda 1 me- ziimrcnin refahını o se\ iye) e ;\'Uk 
safe o kadar azdı ki, bır yaylım ate ı seltmeye müsait değildir. Fakat 
aç ra -, hep ını mu tabak oldukları ben, na mesru kazanç yolları bu. 
akıbete u •ratabilirdık. Fakat ondan ltırnk ~ iiksek refaha erenlerin Jıe
sonra, içımız.den hlçblrimız de olum- nüz o kadar hiiyiik bir kalnhahk 
den kurtulamaıdık. Halbuki, arka ı.. tc kil etmediğine inananlnrda.. 
n" kulUstur hır motör takılmış, bır 
m \ n yı andıran, sozu ona, motörü
muzu dolduran yığıt delıknnl 1 r, o 
h ın "e sersem adamları oldurmek
tl'n çok d, ha btiyük, çok daha fay
d lı vazifeler gorebılırlerdı. Onları 

b;r hiddet yolunda boşuboşuna hnr
camıya hakkımız yoktu. 

(DEVAMI VAR) 

Adliyede: 

Bir Ermeni Despotu 
Aleyhinde Şikayet 

nım. 

Bunun icindir ki, hu gazinonun 
halden anlamıyanlnr tarafından 
yapılan tarifesini de, dilden anla
mı:vnn gnr onlnrı gibi deği~tiril. 
meye mulıta~ göriiyorum. 

Poliste : 

Bir Kız kuyuya Düştü 
Kocamustnfap şada oturan manav 

Bekırln 18 yaşındakı kızı Murilvvet, 
l'Vlerındeki kuyuya duşmuştur. Yı:-ti
ıı<>nler çık rmak için çok ugraşrnı -
l::ırııa da, ip koptugu ıçin çıknrmıya 
muvnf!nk olamamı lar, nlh ycı ur ı
yı:-ye haber vermişlerdir. itfaly{', Mü
rüvveti baygın '\e yaralı bir halde 
kuyudan çıkarmıştır. Yaralı, Ha eki 
h stancslne kaldırılmıştır. 

BiR KÖY KAVGASI - Kandire 
ve k z.asının Salmanlı koyünden elekçi, 

Ömer, Hüseyin, Mehmet bir mesele_ 
den dolayı kavga ctmişlt"rdir. Bunla
rı ayırmıya çalı n ayni köyd n Mus
tafıı muhtelı! yerlerınden egır yar -
1 ıımış, Cerrahp a hastanl'slne kal
dınlm tır. Hayatı tehlikl'dedlr. 

R ~ -: o ~.:y ·. O. 
BUGUNKU PROGKAM 

7,30 Proıram 
1,U MI ılk (Pi.) 
1 00 Haberler 
ll,10 Yemek lıaıcal 

8,20 Mllıılt (PL) 

13 30 froıram 
ı 3S Şark !ar (Pi) 
ı J 50 Haberler 

11 30 Ç cın havaları 
18,4Cı Orkc11ra 
19,15 Şarkılar 
ı9,45 Haber er 
20,00 Su 
21/,30 Kcnu ma 
20 50 Şar lar 
21 IS M 1: 

YAKALANAN KAÇAKÇILAR -
Azii adında sabıkalı bır kaç, kçı Si
ll\'ride, O man ve R ep ı mınde iki 
k·ıçakçı da 1 tanbulda y k, lanmışlnr
dır. 

Sirkecide Geceki 

Yaralama Hadisesi 

14 05 Şar ılar Pi ı 
mul37.ı.. 1420 Mırı~ (Pi.) 

bu cesur "e iyı yü- ı s,oo Ca bant Pl ) 

21 30 Radyo ~DıdHt 
21 45 Orkutra 
22 30 llıbcr er 

Dun &'CCC saat 9 da Dcmirkapıda 
bır tecavüz hadıscsi olmuştur: Knra. 
gümriıktc Dervış Alı mahallesiııde 14 
numarada oturan Mehmet, Dcmirka
pıda Kummeydanı sokağından geçer
ken uç kişi yolunu çevirmiş ve meç
hul bir sebepten kavgaya tutuşmuşlar_ 
dır. Mehmet, kendisini kurtarmak kas
t•ylc tabancasını çekerek ateş etmiş, 
çıkan kurşunlardan ikisi o sırada civar 
dan geçen Urfalı Hüseyine isabet ede
rek yaralanmasına scbebıyet vermiş. 

tir. Mehmet te sol elinden kendi kur
şunu ıle yaralanmıştır. Zabıta, müte
cavizleri yakalıunrş, yaralılar hastane
ye kaldırılarak tahkikata başlanmı!J
tır. 

2 50 f)r c ıra 

ı t yın etti P ral rı- • 
e dık. S zdcn bekledı •ı. 11 oo Prorram 

23,00 K ıra 

23,10 D~ns m ı&i 

:U 25 Kıpaa , p dış hımız efen- u,os M ı (P > 
r ı dak tinız.1 ' 

lncıiltere Üzerinde 
Hava Harpleri 

(Başı 1 incide) 

JNGJLIZ TEBLİGI 
ıı;n son İngılız teblıcinde şoyle de
mektedir: 
Hava Nczaretınin istihbarat ııcrvi

n n bıldırdığıne gore, Dcssau'dakı 
k Yunke s fnbrıkalarırun bir sa

dev m eden bombardımanı esnasın. 
on bc:i tondan fazla yuli:sek infılak

bomba ile yangın bombaları atıl
tır Bır çok yangınlar ve ınhlaklar 
ahadc cdılmiıştir. Tahmin cdıldi. 

c gorc bu fabrika buyuk zayiata 
olma tur. Fabrıkaların yakının. 

bulunan bir tayyare meydanına, bır 
mbardımancımız ilı:ı salvoluk tam 
ısabct kaydetmi tır. Fabrikaların 

kı nihayetlcıindc bulunan buyuk 
alarda yangınlar çıkmıştır. Merkez 

k mı b nalarmda da tam isabetle'" ol. 
mu& ve ra ıtlar şiddetli ınfıliklarla 

r çok yangınlar ltaydetmişlcrdır. 

INGILTEREYE HUCUi\fLAR 
Lo dra, 30 (A A ) - Alman tayya. 
erı dun de İngıltcrc uzeııne akınl:ı

dcvam etmıılcr, Şimali Garbidc 
ra a sebebıyct vermişler, Şımalı 
kıdc yangın ve yüksek infıliklı 

' r atmışlardır. Londranın dış 

clerıne atılan bombalardan bır 
ar has r vardrr. Londraya uiul
bombalar atılmıştır. 

Dunku akınlar nctıccsinde bir kaç 
ve bir kaç yaralı vardır. Duşma

ın 9 tayyaresi imha cdılmıştir. 

ALMANLARA GÖRE 

Transilvanya işi 

Dün Halledildi 
(Başı l incide) 

zırı, t<omanya ılc Macaristanın Alman 
ve İtalyan hakemlıginc mur:ıcaatı ct
tiklcrmi ve boylccc Cenubu Sarki Av
rupada sulhu koruduklarını izah ede
rek ikı h kemin bıtaraf olduklarını 
soylcmiş ve şu şekilde devam etmiş. 
tir: 

• lkı mıhvc devleti Tuna abasında 
bulunan devlctlcrın ış birlıği ile ve 1n. 
giltcrc de mıhver devletleri arasında 
harp başladığından beı i Tuna hav"a

ra ınd, tam musnv. tı gozctccek, Al
m ııların ırkı hu u iyeUcrınt muh -
faza ctmelerıni ve bu ırkı vaz.iyctin 
t kvıy mı temın edecekti(. 

rcr. 

sına harbi sırayet ettirmeğe teşebbu Almanların ikamet ettil:le · yerlere 
eden lngiliz siyasetine ragmcn o saha.

1 
Alman memurlar tcrcıhcn tayın olunur 

da harbin genişlemesine mani olın~a Alman ekall yeti çocuklarını kendı mek 
muktedır olduklarını ve bu hu ıuıa.:ı.i;:i teplerinde okutur. Alman ck:ıllıyetı 
azımlerini bir defa daha go termi - kendi lısanmı serbestçe kullanır ve 
lcrdıı:. neşriyatta, Macar lisanının tS.bi oldugu 

Bcsarabya meselesine mlıtcallik kayıtlardan başka kayıt tanımaz. Al
Sovyct - Rumen anlaşmasından ve man ekalliyeti, istcdıği kooperatif tc • 
Cenubi Dobruca hakkında Rumenlerle kilaını yapar. ve kültur sahasında Al
Bulgarlar arasında elde edilen anla& 
madan sonra bugun iki mıhver devle-
ti tarafından ve alakadarlar tarafın. 
dan kabul cd len hakem kararı Tuna 

man vatanı ile serbestçe temas eder 
Macariııtana yen den ılhak olunan ara 
zıde de ayni hukumlcr mutebcrdır. 

Fakat bunlardan hicret etmek istiyeıı. 
!ere her kolaylık gostcrilır. 

sahasında muallakta bulunan son ara-
zi meselesini halletmiş bulunmakta- İKTiSADİ MINT AKA 
dır ... 

Kont Ciano a,afı yukarı ayni me
alde bir nutuk soylcm13tir. 
EKALLİYETLER ANLAŞMASI 

Vıyann, 30 (A.A.) - Almanya ile 
Romanya ara ında ekallıyetler hak
kında Vıy nada bir anlaşma imza
lanmıştır. Romany hukllmetı, Al-
m n ırkına mensup Romanyallıır ile 
Rumen ırkından olan hemşerllcri n-

z ınd mesklln mahallere Garbi AL 
many da g yrı askeri hedeflere bom
b 1 r atmışlardır Hasar chemmlyet
slztlir. Düşmanın 21 t yyarcsi ve altı 
balonu imha cdilmi tir. Bır denizaltı 
ı;eıni l 21 bin ton hacminde üç 'emi 
batırmı ı.. 

Biıkrcş, 30 (A A.) - Gayri resmi, 
fakat itimada şayan bir membadan b 1 
dirildigınc gorc Moskovadaki Alman 
ve İtalyan sefirleri, Romanyanın Sov. 
yet degil, Alman iktısadi ·menfaatleri 
mıntakasında bulunduğuna dair Sov
yct hukilmetinc kati bır nota tevdı e
deceklerdir. 

CiANONUN SEYAHA'l'İ 

Roma, 30 (A.A.) - Stcfani bildiri. 
yor: 

Viyana konferansrnr müteakıp Hari. 
ciyc Nazırı Kont Cianonun Tiranaya 
&"idcrek Arnavut parlamentosunda bir 
nutu'k soyliyecegi hakkında deveran e
den şayialar hakkında Roma m hfine
rinde bir malumat olmadıcı beyan e-
4llmcktedir. 

'f AN 31. s - 940 

Gençlik Klüpler~ 30 ğustos _Bayram f;;ıef.-rik, 
(Başı ı inciıJcJ nuıuLuPiNARDA \ HaVJ KurumunaYen Merasimle Açlldı 

ucçıt rcsmı, ıimdiyc kadar şehri- Dumlupınar, 30 (TAN) - Buyuk 
Bl'den Tcı bıycsi Mukellcfiyeti Ka- mizde. ~apılanıa:ın c~ ~uhteşcmleri~- Zaferin 18 inci yıldonumu bu zafere T emrrüler y aplld• 

nunu dılndcn ıtıbaren tatbık edılmiş den bırı oldu. Evvela pıyadclcr, hafıf layık bir şekilde ve içten gelen buyuk 
\ e gençler mınt al rındaki spor sa- ve ağır makinelı tiıfcklcrile beraber tezahuratla kutlandı. Merasimde 27 vi
h 1 rında toplandıkt n sonra nyrıl- gcçtıler. Onları takiben de Yedek Su- layct namına gelen ikişer mıimcssıl ile 
dıkları kluplerc gltmışlerdlr. KH!p- bay Okulu ve Askeri Tıbbiye talebe- askeri kıtalar, izcıler, yuksck mektep 
terde tanı m mera ıml tertip edilmiş leri geçti. Bu sırada avcı ve bombar- talebe murahhasları ve kalabalık bir 
ve geııçlcı·c haftada dört ı;nat idman dıman tayyarclcrindcn mürekkep filo- halk 'kutlesi hazır bulunmu tur. 
yııp c kları bildırllm giln \ e saaL !ar geçit sahasmın üzerinde uçuyor- Den'zli Mebusu Necip Ali Küçuka 
lcr kar rla tırılmı tır. ' !ardı. Askeri Liseler, ~uhaberc suvar! burada bir nutuk soylcmiş, İzmirin iş. 

F.mmonu kazası gençlerinden mu- 've topçu kıtalan sırasıle ve alkışlar a- galıylc ba51ıyan İstiklal Savaşının bir 
rı-kkep 1002 kışllik knfile saat 15 te rasında geçtiler. Bunları takip eden tarihçesini yapmış ve sözlerini ;iU su. 
Beyazıt meydanında topJ~nmışlardır bindirilmiş kıtalar, tayyare dafi batar- retle bitirmiştir: 
Gençler, istikUıl Marşını milteakı~ y~!a~ ~ilhassa nazarı dik.kati çeken - "Bugünlerde diınyanm geçirdiği 
k ~·makam Agahın nutkunu alkışlar b~r ıntızam ve mükemmclıyct gostcr- en had buhran karşısında ihtimal ki 
nrnsında dınl mlşlerdlr. Kaymakam dılcr. • . yine yurdun umumi menfaatleri biz
nu'kunda sporun ehemmiyetini te- En sonra -da Jandarma ve polıs kı. den yınc boylc bir fedakarlık isteyc
baruz cttİrmış \e gençlere muvaffa- taları, itfaiye ve mektepliler geçti ve bilir. Türk milleti böyle bir dakikada 
kıyet dilemiştir. saat 12.15 te törene son verildi. kendisine duşen vazifenin ne olduğunu 

Mer im sona erdikten onra genç- ANKARADAKİ l\fERASİI\1 bilmektedir. Bizim ilk vazifemiz bu 
ll'r Suleymaniye, Alemdar ve İstan- zaferin o zamanki garp cephe i L-u-

Ankara, 30 (TAN) - Zafer Bayra- manda ı B · ·ik M"IJ' Ş f' · · bul spor klUplerinc~ giderek spor ya- nı 0 an uyu 1 1 c ımızın 
mı, şehrimizde parlak merasimle kut- t f d 1 b' t k b' f 

Pacakları "lİnlerı ögrenmiclerdir. c ra ın a ya nız ır ı>es, e ır ne es 
., " lanmıştır. Sabah ı;aat sekiz bu,.ukta bal'nd b. ı kt" H" b" ·ıı ı· Esnaf ve çırok olup, haftada dort ~ 1 e r eşme ır. ıç ır mı c ın 

Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak hayat t ğ · · d ·· ·· ü ı;aat klübe devam mecburiyetinde o_ 1 ve opra 1 uzerın c gozum z 
Genci Kurmayda tcbrikatı kabul etmicı yoktur Sulh · f kut ha · t" lan gençler, ustaları tarafından bır " · pcrvcrız, a ysıye 1-
ve saat onda Hipodromda bir geçit mize, istiklalimize zerre kadar doku-

tazyıke mııruz kalırlarsa, derhal po- resminin takip ettiği askeri merasim k b" h~d· 
l ve klUplcrinl haberdar edecekler- naca ır .. ıscyc asla tahammiılu-

yapılmıştır. m y kt 
dir. Gençlerin kluplere gitmesine mA- Krtalann teftişini mütcakıp, nutuk- u~u ~ut~~~an sonra bir geçit resmi 
n! ol c klar, pnrn ve hapis cez.aları- ı · ı · B H Ok ı ı rıa çarpılacaklardır. ar soy cnmış, aşta arp u u o - ile merasime nihayet verilmiııtir. 

ma'k iızerc piyade. topçu, ı;uvari ve * 
Çatalcadaki merasim motörlze kıtaların geçit resmi başla- Ankara, 30 (A.A.) - Her taraftan 

Çııtalcada da genclık kluplerinln mıştır. Kahraman askerlerimizin mun aldığımız telgraflar Buyuk Zaferin 
nı;ılm merasimi p rlak bır surette tazam geçişi Hipodromu dolduran on 18 inci yıldönümünün yurdun her tara_ 
.yapılmı tır. binlerce halkın içten tezahurlcrine ve- fmda en içten tczahuratla kutlandı-

Bol c b kanı Hikmet, gençlı •in sile olmuştur. fını bildirmektedir. 
v zlfel rinı tebaruz ettıren b r nu
tuk söylemi , bunu ııilrlcr takip et- Spor : 
mlşlir. Gençler Atatürk tıbidesı 6. 
nürıden geçıt re ıni yaparak klüple
rıne gıtmışlerdır. 

Dün Beyoglunda Taksim stadyo
muııda K ragumruk, Şeref, Fener, 
Beykoz, Şemsipoşa meydnnındıı, Ba
kırköy B rutgilcıi stad ve sahaları 
ıle Eyüp ortamcktebindc ve Kartal 
por saha ında da nynı şekilde me
rnsım yapılmı,ştır. 

Bugünden ıtıbaren gençler, Mukel
lcfıye~ Kanununa göre hareket ede
ceklerdir. 

Piyasada: 

Soba ve Boru 

İhtikcirı İle Mücade~e 

Ye en Yarışları Başladı 
Üç gün dcvnm edecek olan İstan

bul yelken blrlncilil:ıne dun Moda 
koyunda başlanmıştır. Yarışa 13 tek_ 
n<' istlrak etml tir. Bidayetten itlba
rE>n çekişme e başlıyan Feyyaz ile 
Burhan, bu vaziyette sona kadar gel
m er, fakat neticede Feyyaz bir sa
ııt on altı dakıka, yirmi sekiz aniye 
n ve pek oz rkln yıırt.Şı kauın
mı tır. İkıncl Burhan, üçuncu M h
mut, dörduncu Nedim, be inci Vahdı 
gdmi lcrdir. 

Yarı!llara bugün ve yarın da de
vam edılecek ve en çok puan toplı
y .. n şampiyon olnenktır. Bırinci ve 
ikincı gelenler için bir çap .. rlz me
seıcsi mevzu·~ bahsolmakta ise de, 
h.,kem heyeti henüz bir dlskalıfikas

yon kararı vermiş değıldir. Kar:ır 
bugilı. bell. olacaktır. 

revyanı, B nblno Armlt jı, Boi o
nos Semih Bcnrıyl, Telyan Rızn Der. 
vi i, Faruk Celfıll H il Ahmet T n
do .. n., Vedat Obut V. Bınn 1 yen
mMer ve Bold!ni - Semıh maçında 
4-6, 6-4 ıkcn, havanın kararması ü
zerine, maçın devamı bugiıne k ı_ 
mı tır. Çıft erkeklerde Cırreos ve 
Arın taj Semih "e Muhit tini, C lfil ve 
O vl - Ak el ve Torg nı, Arevyan 
ve Boissonos - Vcd t ve Tclyanı, 
Hoı l ve Tubino - S ça ve Semıhi, 
Ya!fe - B:ımbıno ve Akcv ve Binns, 
çiftleri de hükmen galip gelmişler. 
dır. M çl ra bogün ve yarın da de
v, M edılecektir. 

BU GECEKİ GÜREŞLER - Bu 
ak an. Silleymaniye Kliıbu salonunda 
gureş mfısabak l rı yapıl cak ve İz
mir Fu rına iştirak edecl'k İstanbul 
t kımı tcsblt cdılccc Ur. Yedi gurcş- Bir <ayet Davası 

Son gunlerde soba ve soba boru u 
fiyatları dn artmaktadır. Geçen sene 
25 kuruşa satıl:ın soba boruları, bu 
sene 60 - 70 kuruştur. Fiyatların 
d ha zıy de artmama ı ıçln, Fıyatla

ı·ı Mur k.ıbe Komi yonunun bu i c 
.nudah le etmesi llızımdır. 

BİSİKLET YARIŞI - Zo!cr koşu
su ismı verilen 71 kllomC'tre üzerin
deki bl ıklet mukavemet yarı ı, dün 
Floryoda y pılmıştır. Bur dan Hık
mct Altınta 2.37 saat ile birinci, ~ 
kl chirden O man lkin{'i, Sallh ü
c;üncu, Recep dl>rduncu "e Nlı.amet

çı~m Ahmet Çakır, Hnlll, F~ık, Mus- 1 Bır muc evvel B~taşta 
tıı.a ve Samsunlu Ahmet cçılmlş bu- ı Ml'hmcdin ıhvesinde arab 

TİCARi TETKİKLER - İngiltere 
İmparatorlu u İhracat Birliği Balkan 
eli Lord Clemconnl'r, şchrımı:z.dcki 

tctkıklcrine devam etmektedir. Lord 
p. zartcsi güııu Tıcaret Odasını zı~a
rd ~decekt.ir. * TİCARET Vekili N zml Topçu-
o Ilı, dun petrol limıtet şiı ketinde 
m gul olmu tur. 

K 1 SA·· ··H AB ERLER 
BCLGARiSTANDA: 

* Sofya, 30 (A.A.) - Bütün Bul
gar mesleki te .. ckkullcrinin umum 
mudurluğu •neşeden doğan kuvvet,, 
teşkılatmı kurmaia karar vermiştir. 
Tanzim edilmiş olan pliin Ticaret Ve
kili Saııroff'un teşkıl edeceği hususi 
bir komısyon tarafından tatbık cdilc
cektır. Neşeden dogan kuvvet tcşekku
lu ' Brannik,. ism'ndcki yeni gençlik 
tc kılatı ile sıkı b'r tcşrıkı mesai ya. 
pacaktır. 

SLOVAICYADA: 

e Pre burg, 30 (A.A.) - Slovnk
Y hukumetı, Y hudıkrfn yalnız. ilk
mekteplcre de\ am edcblleceklerıne 

m ted r bir k, nun hazırlamıştır. 
Baoema orta ve yuksek mekteplerın 

pıl n bunlara kapatılmı ol caktır. 
M rıf Nez reU, hu usi ılkmekteplcr 
t eder ı. Y hudiler için ayı ı ı
nıfl r yap c k ve Yahudılerle Arı 

t 1 b lcr a) r 1 1 ol cakl rd ı·. 
Al\lERİKADA: 

Askeri Vaziyet 
(Başı l incide) 

manyanın hava üsleri ve askeri he
defleri butlin Avrupa kıtasma ya. 
yılmıştır. Bu sebeple İngiliz hava 
kuvvetleri uzak mesafelere gitmi
ye, bu yUzden daha az ağır bom
balar kullanmıya mecbur oluyor, 
ve daha az tahribat yapabiliyorlar. 
Fa'kat buna mukabil Almanya, bu 
dacınıkhk yüzundcn bu uslerde ka
fi derecede kuvvetli müdafaa ter
tibatı alıımamıştrr. Bu sayede İn
gıliz tayyareleri az zayiat vererek 
ve hiç mukabele gôrmiyerek bom
Mı'dıman yapabilmektedirler. 

Un be inci olmu tardır. 
TENİS MAÇLARI - Her sene ya

pılmakta olan Çalenç Kupası seçme
leri, dün Dağcılık Klübu kortlarında 
oymınmıstır. Tek erkeklerde Hasan 
A\Iıiyl, Muhittin Şevketi, Jane A-

HARBiN 
Bir Senelik 
Bilançosu 

(Başı l inde) 
Hudutlarımız etrafındaki harp 

tehlikeleri gtlnden güne azalıyor. 
Umarız ki gelecek yıl içinde de 
Turkiye harpten uzak kalacak, 
ve bu beynelmilel badireyi, hiç 
bir sarsıntı duymadan, atlatma
ya muvaffak olacaktır. 

Fr. Kongosu, G. De 

Gaulle' le Beraber 

Cenevr~. 30 (A.A.) - D N,B Fr. n
d.ı blrk ç h f~d nbeı belıren hu

kı me• buhr nı, re vekllı Lıı\ l' n 
g ybubeti dobyı ıle, 48 saattir !c\•
k Lide h. d bır devreye g rml tır. Hü. 
kıı net içcrısinde mevkii lktıdara geç
mek için mil<', dele oldu •u muhtemel 
gorıinmektedir. Bilhas a, askeri ma
h. tılin reis vekıll Lııvnl'ın pollUkası
nı tenkit ettıği anlasılmakt dır. 

Kardeşini Öldürdü 
•ev ehir, 30 (TAN) - K rasoku 

mahallesinde Yenct o!hıllarndnn İb
r lıim o •lu Ahmet, 200 kuruş borcu
nıı vermedigi itin karde.ı Mustafayı 
oldürmüştilr. 

• 

lunmnktadır. Bu nkşam 66. kilo iç~ R sim ve rışı Hakkı, borçlanl'll 
Y•·ı.uf veya İzzet, 70 kilo ır;ın de Alı vcrmedigi i kendılerıne çıkıpll 
Ahmet, i mail veyn Refıkten biri ta- kahveci Mchi bıçnkla oldünnil 1 

kım? alınacaktır. !er ve tevk f m !erdi. İkinci a 
TÜRKİYE ŞAMP]YONLUCU ecza mnhkem:le davalannn bakl• 

Turkiye grup blrınei 1 Demırspor lan uçlulard~a im, hAdi ede 1"" 

(E kişehir) takımı ile milli ki.ime k daşının ka'!ti olmadığını s6yl~ 
arnpiyonu Fenerbahçe takunı Eylıll mı ve uçunrar etmiştir. ı 1 

ayı içerisınde Türkiye şampiyonluğu keme, bazı şerın celbi için b • 
miıcabakasını oynıyacakl rdır. ka süne bıralştır. 

Köy Enstitülerinin 

Talebe Mevcudu 

Bu Y il 6000 e Çıkıyor 
İzmir, 30 (TAN Muhabirinden) -

Maarif Vekih Hasan Ali Yücel, bugün 
30 Ağustos merasiminde hazır bulun
mu&tur. Belediye, öğleyin Vekil 3erc
finc bir ziyafet vermiştir. Hasan Ali 
Yücel, gazetecilere beyanatında, yurt 
içınde'kı son tetkiklerinden memnun 
oldugunu, her yerde yurttaşları sakin 
ve cm n bir hava içınde gorduğuniı 
soylcmiş ve demiştir ki: 
"- Yeni kurulan köy enstitulerlnin, 

Teşrinievvel sonunda alınacak 3 bin 
talebe ile oniımiızdeki ders yılında 
6000 koylu çocuğundan murekkep 
b' r kadrosu mevcut olacaktır. Bu mu. 
cssesclcr, bir arı kovanı halınde tam 
bir aılc gorı.inu&u ile bir insan fahri. 
kasıdır.,. 

Piyango Çekildi 
(Başı 1 inde) 

r. ku:m (08) ile nıhayet bul n 3000 
bılet 10 ar lırn, on ra mı (u) ile 
n•lıayet bulan 30 000 bılet 3 
orı r amı (9) ıl n h yet 

30 000 bılct te 2 er lira k 
1 dır. 

KEŞIDENİN TALILILEERİ 

G0.000 lıra kazanan bileUn bir par
ı 1stanbuld , diğer p rçası Trab

zonda, 20.00C lira kaz.anan blletın 
bır parçası ist.nnbulda, d ger parçası 
Fethiyedc, 10.000 lırn kazanan tam 
bilet Ank rada, 5.000 Ura kazanan 
b Jetler İstanbul, Tar us, 2.000 lıra 
k zanan biletler Kastamo,nu, Anka
rc1, B fra, Samsun, İstanbul, Berga
m , İzmıt, Sıvrihlsar, ı.ooo lirıı ka
nım bıletl('r i tanbul, Zıh;, Bur a, 

Edirna, Ordu, Artvin, imur, Koeya, 

Rusya. oman yayı 

Protto Etti 

'Başı 1 incide) 

"Bu hadise kurban gide11" 
ler oldugu irde mesele \ $ 

him bir şekil ıilir.,, 

ROI\IANYN CEVABI 

Gaf nko, ilkyet notasıı:.ı RO· 
m 11) a hUk• rı rafından \ e 1 
crvabı tcvdı etr. Cevapta, S • 
ye lerin iddı 1 ddedılmekte 

R o m a n Y alkumet ncc i 1 
mt'mleket ar iyi kom ıı.. 
luk muna cbl'tltl.hltıl edec 
hl) ette bir h r• bulunm m 1 
iç n hudu~ muhrına talim t ' • 
rıld ı bıldır 1 

SOVYETE GÖRE 

Eski§chir, Samsunıek!, iıken ~ 
run, Ad na, Z k sirde a ıl"' 
mıştır. 

nuşt.ır • 

r 
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R omanyanın bir şclıri olan 
Turnu _ Veverın'de karşı 

kar ıya geç.ip anlaşaınıyan Ro. 
manya ile .l\lacarist~n _delegeleri 
Viyanada Almanya ve ltalya Ha· 
rici~ c naz.ırlarmm iştirakile yapı. 
lan toplantıda sUratlc anlaştılar 
YC bir aıılaşmn imzaladılar. 

Bu süratc hayran olmamak 
ınitmkiin değil! Acaba Romanya. 
h ve Macar murahhaslar niçin ay 
ııi siırati tam hiirr·J et hamsı i. 
cinde toplandıkları zaman göste· 
:remcdiler de Vi) anada bu derece 
çabukluk gtis!croilcr? 

\ İ)anadnn verilen haberlere 
~orc bu derece süratle yapılan 
nıılac;mnya, iki tarafın hiisnü ri. 
zıısile '\'arılmıs, hatUı ltalya ile 
Alman) n hakemlik hile etmeye 
hizum göstermemişlerdir. 
Anlnc;manın \ crdii;<i netice ga

) et sarihtir ve süratin Romanya 
iJ,. Macaristanı bir neticeye var. 
1 lfl) a Se\ kedcn fımilJerden değil, 
akat iki memleketten birini dl
.:cri lehinde fedakarlık yapmaya 
mecbur cd<·n tazyikten Heri gel. 
"i ini ifsa ediyor. 

\nlasmanın Şartlan : 

V iyana anlaşması, daha faz. 
la Macarları tatmin etmek 

ic ' onlara Transih anyanın aşa. 
gı yukarı iiçte ikisini bırakmak
tadır. Bu ~ iızden Romanya ma. 
tem içindedir. Çiinkü Romanya, 
Macarlara Transilvanyanın yarı. 
tnden fazlasını bırakmayı, Ro. 
ınan)alılnr Jıcsabma bir haksızlık 
St\} •lor '\ e bu hnkszlıktan korun· 
m k i~in celadet g(istcm1ek isti. 
l ~rdu, l\Iiln er devletlerinin mü. 
dalınlcsi, Romanyanın bu celadet 
'c metaneti göstermesine mani 
ol n \Je onu bır emri vakile kar. 
sıla tırdı. 

• _Hele Romanyamn on dört gün 
JC'ınde bu yerlerden çekilmeye 
nıec'ıur edilmesi, Romanya için 
J1aki aten bir fcdnkfırlık te kil e
dil or. Ru sn,.ctlc g<'fCn hiiyiik 
harp sonunda, galip gelen devlet. 
lnrih llıtfuım uLrrayan Romanya 
bu defa ınih,·crcilcrin gazabına 
u w ramal,tn '\ e hu defa l\facaristan 
lutuf g<irmektedir. 

Gcc:en Biil ük Harp neticesin. 
de, Romanyayn başkaları hesa. 
hına hituf gösft'rmck bir haksız. 
lıktı. Fakat bu defa da onu gad. 
re ul'..'l'atmak ta yine haksızlık 
•ekil cdiJor. Geçen defa galip. 
l<'r, .. Ttfonnı dikte etmislerdi. 
Ru defa henüz galip dahi olmı. 
;\ anlor fnknt konışuluklannı taz 
~ ik vnsıtası olarak kullananlar, 
sartln!'lnt dikte ediyorlar. 

Anlaşmanın Akıbeti : 
----~~~~~~~~~ D ikte edilen anlaşmaların i. 

yi bir n9ice vereceğini 
~ nnmk, abestir. Bu gibi anlaş. 
ınalar, bozulmak için fırsat bek. 
ler \ c bu ccsit fırsatlar kolay ko. 
J ' halfıl eder. Bugiinkü f~rsat.. 
lnr da, bunun en sarih delilidir. 
Hüner, milletler arasındaki ;hti
lnrt rı hakikaten halletmek ve 
hmılan bir daha birbirlcrilc uğ. 
.rasnııya mecbur etmemektir. Mil 
etler arasında nifak ve ihtilaf 

sebepleri jdarne eden tesviye 
suretleri crgeç iflasa mahkum. 
dur. 

Nitekim, bu d<'f a Romanyayı 
mahzun ve l\Iacaristanı ho nut 
eden tesviye sureti de ergeç bir 
sadmeyc uğrıyacaktır. 

Bununla beraber mihvcrciler 
.cndilerini besliycn iki memle~ 
k~t! müsellah bir mikndeleye 
gırışmektcn menetmiş bulunu. 
)orlar. 

Acaba, ''aziyete daha başka 
amiller kanşmıyacak mı? işte 
hcniiz tavauuh etıniycn cihet 
h ıclur. 

Toplantılar, Davetler: 

AVCILAR BAYRAM! - Bu seııe &YCılar 
b yranu ar ı:ilnll Sarayburnu parkında ya. 
Pılaukur. Bl.)'ramda atıı m!isabakaları icra 
edilece Ye kazananlar mDkUati'andırılacak· 
tardır. Bayrama achrin ılerl ır;eleıı Ye tanın· 
mrı almıt .ın dant cdilmlıtlr. Cifteleri ile si• 
dcıı aYcılardan aynca davetiye araıımıyacak· 
tl • Atıı •abaar dlln Beden terbiye asbaılıanı, 
Belediye fen heyrtl "reJ 1 ve Beden terblyui 
•t •V« Irk a nlı ta1"2(1ndan tetkik edil· 

ı nok anlıır tamamlanmııtrr. 
~KIR COCUKLAR MENFAATiNE -
&. K Emıııonll Kazasının himaye uİiil 
uklar menbatlııe 31·1·040 akıamr Suadiyo 

caıinoıunda e ya plyınır;oıu tertip edilmi1tir. 

r Kadın T:rzisi 

~ CEMAL BÜRÜN ' 
Model 

Faaliyet, fikir ve his ideal. 
!erinden kuvvet alan ce

miyetlerin ve terbiye sistemleri. 
nin kıymetleri ve mukadderatla. 
rı hakkında mukayeseli bir etüde 
başlmr$ş ve geçen makalemi, fa. 
aliyet idealinden kuvvet alan sis
temin tetkikine hasretmiştim. 

Bugün, fikir idealine dayanan 
cemiyet ve terbiye sistemleri 
hakkında izahat vereceğim. 

İnsana, tabiatta mümtaz ve hi.. 
kim bir mevki temin eden yal
nız kuvvet ve kudreti değildir; 
ayni zamanda ve bilhassa fikri 
tdevvukudur. İnsanı :hayvandan 
ayıran vasıflann en başında zeka 
vardır. 

Fikir idealine dayanan bir ce. 
miyette en mühim olan şey, en 
yüksek derec~de fikri olgunluğa 
yükselmiş, manevi muhtariyet 
kazanmış bir güzide zünıre teşki· 
lidir. 

Kütleye gelince: onun muha. 
kemesini de, yüksek fikirlerin 
mana ve kıymetlerini anlamala. 
nn1, yüksek zekaların kararları. 
nı suurlu bir surette ve rizalarile 
kabul etmelerini mümkün kıla
cak derecede inkişaf ettirmek la. 
zımdır. 

Hayat gayesi, anlamak ve dü. 
şünmek olan bir insan için en e. 
saslı ahlaki vasıf, hiç şiiphesiz, 
Otomatizmin tamamile zıddı olan 
bir şeydir. 

---Yazan:--~ 

Sadrettin Celcil 
AN TEL 

teviyatı, ameli faydalarına, tek. 
nik kıymetlerine göre değil, te
min ettikleri fikri inkişaf ve ter. 
biyeye göre seçilmektedir. Fikri 
istiklali, hasbi tefekki.iriı kuvvet
lendiren sırf ilimlere ,tatbiki i. 
!imlerden fazla yer verilmekte
dir. 

. .. .. t. 1 Fikir ideali, fenalıklar ve istı. 
• Burada, zekanın s~_nso:un~ . a- raplar tevlit eden kuvvet ve şid. 

~ı olmayan sıkı. ve kor bır dısıp. detin aleyhindedir; maddi ve mu. 
lın ~~v~u~ bahıs olam~z. Bı: va. ı vakkat zevklerin yerine kültürün 
sıf, kor ihtıraslann, basıretkar ve verdiği daha sakin, devamlı ve 
9:!d.!nhk akıl. t~r~fın~an .. kontro. yüksek zevkleri tercih eder. 
lun~ ve tazy~kını _mumkun kılan Böyle bir telakkiye göre ideal 
ruhı ~uhtarıyct.~ı~_. insan, maddi ihtıyaçlarını tahdit 

Faalıret fo_~ul~ ha~a!•n1 ya. etmesini ve fikri seviyesini en 
şa!:"~k ıse, fıkır .. !~ealın 1ı:ı for. yükseklere çıkarmasını bilen eski 
mulu hayatını du~unmekt1r. zaman hekimi (sage) dir. 

1 t • • b k d b tema On altıncı asırda Montaiı::ne, ç ımaı a ım an u • 1 · · d A t l F~ .. . .. • y rmıncı asır a na o e rance, 
. ~~1, hır sulh ve sukun :rı:de- bu tipte insanların prototipidir

nıyetı ılha~ eder. Ancak !ıku:_ler ler. Onlar, şüpheci ve tcnkitci mu 
a:a~ında mucadele yar~ır.Zekaya hakemelerile, her şeyi tetkik et. 
tabı olm~ m~~ur~yehnde bulu. mişler, bütün sistemleri gi:>Zden 
nan fa.:ıhyete !kı1!-cı. derecede e. gt'çirmişler, bütün nazariyelerin 
he~~ıy~t ve:ılm1ştır. kuvvetli ve zayıf taraflarını gor. 

Fıkır ıdealınden kuvvet alan müsler, insan hareketlerinin en 
bir cemiyette tefekkür ve fa.ali. gizli saiklerini sczmişlcrdir. Fa. 
~e~ sahal~n a~rılmıştır. F!:alıye- kat, ekseriya menfi süphcciliğe 
tı ıcap .~ttıre!1 ışler, tefekkure en kadar gitmişlerdir. Hikmeti viı· 
az kabılıyetlı olanlar tarafından cutlannı bildikleri an'anelerin si. 
y~p~~maktadır. Bütün_~addi_.işler yas! ve itçimai doktrinlerin kıy. 
yukunden kurtulan ~u2!de z~mre metlerine inanmamışlardır. 
hayatını tam~ile fıkrı faalıyete Bunun içindir ki faaliyet adam 
has~~tmek_ted1r. . • ları, içtimai muhafazakfırlar, on-

. Boyle hır cemıyetın mekteple. lara tehlikeli insanlar olarak bak. 
rınde ders programlarının muh. maktadırlar. 

1 ASKERLiK - iŞLERi 
F akat bu adamlar, değişik. 

liklerin, ihtilallerin mües 
siriyetine ve faydasma, muhafa. 
zakarlardan daha ziyade kani de
ğildirler ve bundan dolayı, iman. 
h ihtilalci ve inkılapçı olamazlar. 
Onların ahlakı, mülayim ve mü
samahakardır. Zira, her şeyin 
kuvvetli ve zayıf, iyi ve fena tn. 
raflarını görürler. Her şeyi anla
mak, her şeyi affetmektir. Onlar, 
hazan, iyilikle fenalık arasındaki 
tefriki silecek kadar ileri gıder. 
ler, bizzat ahlaktan şüphe eder
ler. Faaliyeti sevmezler ve faali. 
yetin tesis ettiği otomatızmı ıs
tlhfaf ederler. Kalp hamlelcrıne 
karşı da ekseriya lfı.kaythrlnr. 

ŞUBEYE DAVET 
Btyoflu Yabancı Aılıerlik tubeıinden: 1 - renler halılıında aıkerlllı kanununun {14) u 

\IUbemi• mınıakuında bulunan JH d lam• (17) maddeleri tatbik edilecektir. 
lulardan ilk yoklamuını ıubcmiıde ,.ap .. nnıı 
ve ;paptırmamıı yabancıların ıon t'Olılamala· 

rına 2 Ey!QI 1140 ta baılanacaktır. 
ilk yoklamalarını yaptıranlar davet cet• 

Yrllrriııde 7uılı ıarlblerde bulunacaklardır. 
Hcnaz ilk yoklamasını yaptınnay•nlar Eyl41 
ayının cift &!inlerinde mtıracaat edeceklerdir. 
MUlrclleflerln ce••J'• ducar olmamohn lclıı 
zamanında mllracaat etmeleri lbımdır. 

2 - Şubrmiz mıntakuınd• ilıam:t rderı 
ne dofumlu ve 336 do&umlularla muameleye 
t'bi daha yaılı yabancı talebelerin tecilleri· 
nin yapılmaaı için tecıl vealkalannrn •• db· 
danlarrnın htt okulca birer rnC"mura m•h1111 .. 
la ıı:önderilerelc tecillerinin yapılması huıuıu 
htl!nbul Maarif mDdlriyetlrıe yarılaufı'ldan 
ulebcler ayn ayrı vealkalarla mClracaaı etmi· 
yeccltlerdir, 

• 
Fulb Ashrlik tvbealnden: 
ı - U6 dofumlular •u ba dofumlulıırla 

muamelen tlbi diler dofumlııların ıoon ,-ok· 
l•murna 2 ıı:,.ıaı t40 paıartul ıı:ilnO aabab 
ıut il da ıube binasında baılanacaktır. 

2 - Yoklama iıl oa beı EylQlda bitecek· 
tir. 

:S - Her nekadar mOkelleflert yapılan ter• 
tlbatta a 1 1Jirlncltcırln '40 ıonuna hdar 
ırOıı tayin edılml11e de sonradan alınan tebll· 
ırata ır6re 7oklamanın 15 EyUU t40 ıa bil· 
aı•al lc.ap etmılıte oldufuııdan mlikclleflerin 
bu davetiyede tayin edilen ır\lnlcre !ııima'Yi· 
ral: )'Ulı:arıda alkrolunın 2 ili U Eylill 940 
ara11ııda behemehal ,.oklamalarrnı yaptırma• 

lan, akal tolıdlrde J'Oklama kacalt kalıcak• 
lan ilin olunur. 

• 3 - Bunlardan baılca muhtelif dofunılu 
3ı6 • US dahil dofumlulardan ılmdlye lıa· 
dar herhanıı:i bir sebeple yolclamuını ,.aptır· Emin6n0 Yabancı Aıkerllk ıubeıinden: 
mamı• olenlar da :roklamaları ;yapılmak Gıcrı ı - liubcntl&de ilk 7oklam•larını yaptı• 
birinci maddedı 7 .. ıtdıiı veçhlle E,.tQlllıı clft ranlada Y•Ptlf'mıyaa SH dofumhdarıa son 
ı:Onlcriııde fUbcye ır;elmeleri ılln olunur. yoklamaaln Z·!l·140 tarihinden itibaren •Yın 

• çift ıı:ilnlerinde yapılacalıtır. 

U•kDdar Aıkcrlllr ,ubesinden: ı - 336 do• 2 - Jlu >'Oklama 14·t·t40 tarihine kadar 
iumlulnın ıon yoklamuına 2·9·940 puarteal dnam edccektır. 
ırünü baılanılacaktır. f S - ilk ,.olılamalarını yaptıranlar nDfus 

2 - Son J'Qklama U·9·940 ırünlerlnde bit· ı hDviyat cUıdanlarile, ,.aptırmayanlar ayriyt• 
mi, ol~caiından 336 doiumlu ıı:cnclerin bu· t~n. dlln adat fotoıtraf, lıfT ikamet Hııedile 

d b l 1 ~ 11 1 1 • • .
1 

1 
bırlıkte ıubeye mOracaat etmelidirler. ra a u unan arın mıııı e er nın &:vıterı en B 

ıı:Unlcrinde ıubeyc ıı:elmtlıri, taırada bulunan• d 4 - u yoklama ayın cirt ıı:ilıılerl aaat t 
lırın valıiı ıeclrmedeıı bulundufu )erın aı an U e kadar, 15 ten il e kadar yapıluak· 
kerhi.: ıubcıinc milracaat etmeleri 11ıımdrr~ ur. 

3 - 336 dofumlu ıeııclerlc birlikte uı.h· 1 - Bu 1olılama1• 11lmiyenler cenlı ola· 
ralı ulı:erlikltrini 7apacalılarr illa olunur. ıilôc bulunanların da tecıl hlırl yapılacafrn· 

1 dan bu dofumlularla muamele drecelı olan -: U6 dofumlularla beraber muamele· 
okurların da mektepten alacakları veaikalarla ı fe tlbı :utu~an yabancı erlerin da yoklama• 
birlikte muayyen ır;llnlerde ıubcye ıı:elecekler· arı J'&PI ıca tır. 
dir. 

4 - Bu yokyma ıOnlerini ıreçirmek lıa· 

nı:ren cuayı mllstclılm oldufundan sUnlerl· 
nı ıcclrmemelcri ilin olunur. 

• Kadıköy Yerli ıubcılnden: U6 Y• bu İ!o• 
l!umlularla muameleye tlbl diler dofumlu 
erattn aon yoklamuıııa Z EylGI 940 ta ıube 
binasında baılanacak vt 15 EylGlda aona ere• 
cclı:tir. 

Bu albllerle tahsild.c bulunanların tahıil 
veall alarlle YI nü(us cilzdanları ve fotofraf· 
larile blrlklte ıubedeki meclise ıelmtleri, ak· 
si halde yoklama kacafı addedilerek kanuni 
muamele ı3roceklerl Ye her mahalle hallıının 
hanırl alla yoklamada buluııacafının mohalle 
mllmeuillik!erinc tcblll edlldifl Ula olunur. 

• 
K1111I Aıktrlik ıubcairulcn: Subcmlıda ka· 

Y•tlt 3J6 lıların son ,.okl;ımalan aıafıda 1ıa,. 
köy Yarılı ır;Onlerde (2) EylQlde baılıyıp (7) 

EJolQldc bhectflnden zevalden evvel derhal 
~ubeyo mOracaatları ilin olunur. 

2 EylGI puarteai: Kanal, Sofanlık, Yaka· 
cık ve 7abancılar. 
- 3 EylGI 111t: Maltepe, Bapbliyllk, Kilelik· 
vah, Yenikariye ve yabaııcılır. 

4 EyJQI carıambı: Pendik, Dolayba, ~ıhh, 
Yayalar, Kurtk3y ve yabancılar. 

5 Eyllll peraembe: Samandıra, DOyllkb•lı· 
kal, Patalıöy, Sarıır;azi, Kurtdoğmuf, l:mirli, 
llallıca ve yabancılar. 

• 
EminllnU Yerli Aıkerllk ıubeıirıdtnı ı -

U6 dofumlular Ye bu doiumlularla n111ımt· 
leye tlbl talebe Ye raporla tecil odilea eıa· 
tııı aon 7oklamaları 1 EylQI 1140 ta bııla:ra· 
cak 've ıubemirde yoklamalar halt•nın tek 
rtinlerlnd~ 7apılac•ktır. 

• 
Beıllıtaı Yerli luktrlik ıubeaindca: 
1 - lubemiade kayıtlı U6 dotumlu •• 

bu dofumlıılarla muameleye tlbi eratın ı Ey· 
1111 t40 tarlhlndH itibaren ıube merkulnde 
teıekklll edecek Aıkerlik mecliai tarafından 
ııon J'Oklamalan 7a9ılacak Ye IS l:ylGI !140 
ııtınll bitnılı olacaktır. 

2 - Yolılama sUnlcrl haftanın tek ırtlnleri 
aabab 11at 9 dan 11at 1 :1 :ırt kadar devam e· 
decektlr. 

:S - Yoklamaya v.lrtlnde ıelip muayene 
Ye teclllerlnl ,.apurmıyanlar mllkellcfiyctl aa· 
Jterl" kauununun 14 Uncll maddnl mucibince 
ceıalandırılauiı .,. harlcta bulunanların bu· 
lundukları mahallin J'abancı ıubelerl vaaıtulte 
Yoklamalarını J'•ptırmaları lhımdır. 

4 - Yoklamayı salecek erat allırlııda nO· 
faı hll•iyet cilrdınlarlle I" adet •ealka fo· 
toiraı. ve mektebe müdavim olduklarına dair 
aıektep nıikalarile birhkte ı•lle nıerkulne 
ırelmılari llln ol1111ur. 

Okuyucu Dilekleri 

Geçilm~ Yol 
Gauepede oturan bir okuyucumuz 

yor: 

"Olbtepe • Merdiveıık3,.den Kıaıklıya ıriden 
bar taaccilı: J'Olumu Yardır. JPalıat bv J'OI, 
Y•• mevılıal olm•eıaa raf111•• ltlrcok 7er· 
Jerd• ltlr mttrt>'l balan ıayıaız cukurlarilt 
memnu bir secit halindedir. Xadıkay, Sua• 
diye, Krtnlıll.I' •• civ.rmı C..,lıeaya bal!&· 
yaıa bu tclı: J'OI yapılmadıkça <:amlıcayı QG. 

Bir şeye kuvvetle ve tamamen 
inanamadıklan için bir şeye bağ. 
lamımazlar. 
Münhasıran fikir ideali üzerine 

kurulmuş bir cemiyette !enkidi 
tefekkürün fazla inkişafı faaliye. 
ti, cemiyeti yaşatmak için zar'iıri 
olan se~iyenin aşağısına duşür. 
mektedır. Mütefekkir guzide 
zümre, gittikçe daha fazla mu· 
cerradat alemine çekilerek, kuL 
leden uzaklaşmakta ve mütecer. 
rlt bir vaziyette kalmaktadır. O 
zaman onların yerine hareket e. 
denler, cemiyette hakiki hakim 
me\_'kiie geçmektedirler. Faaliyet 
ve ış adamlarının, yüksek zeka· 
lann tabiiyetinden bilfiil cıkma. 
ları, içtimai nizamı inhilaİ ettir. 
mektedir. 

~i~er cihetten, hissiyatın kıy. 
metını tanımamak ta büyuk teh
li.kel~r. tevl~~ etmektedir. Şüphe. 
sız guzıde zumre, en yüksek fikri 
ve bedii vasıflan tanımakla bera. 
her çok yiiksek şahsi ahlak kaza. 
~a~ili~ler. Fakat fikir terbiyesi 
ıptıdaı kalan kütle, manevi muh
tariyete, nefsine hakimiyete, ih. 
tiraslarını susturmaya muvaffak 
olamamaktadırlar. Kutlenin ce
miyet içinde bilfiil hakim ~lan 
faaliyet adamları üzerine mues. 
sir olamayan mütefekkirlerin a
kıl ve mantıkına itimadı az ola. 
caktır. İçtimai teşkilat, bir taraf. 
tan itiyat disiplininin freni olma. 
dığı, fedakarlık hisleri bulunma
dığı, diger ciheten mlisamı:ıha ve 
şüphe ile kemirildiği içın inhilal 
edecektir. · 

Böyle cemiyetler, kendilerini 
komşu cemiyetlere karşı muhafa. 
za eden bir tecerrüt vaziyetinde 
yaşıyabilmişlcrdir. Bu tipe en çok 
yaklaşan, eski Çin ccmiyetid1r. 
Ç.ok. ~ski zamanlarda, çok yuksek 
bır _ıiıı:n ve fels~feyc sahip olan 
esk1 Çın medenıycti, garbın fani'. 
yet medeniyeti ile temasa geldiği 
zamandan itibaren ezilmeye, göç. 
meye başladı. 

2 - Yoklamaya ıelccekler aeafıda yarılı 
sl!nlarde aaat t daa il e kadar nllfua cllı· 
danlarıle, okurlar mektep vcalkuı #C cila· 
hıılQrile ıubeye mllracaat edeceklerdir. 

a:elleıtlrme cemiyeti slbl yllı tane cemiyet ku· Y 
ralta bir ... yaranıaı. - urttaş : 

3 - A) Emlnönll Merlıea ııahiycai erau: 
1 E,.101 940 ırtiallııde. 

B) Alemdar ıııbl,cıl oratı: ı ıl:ylGJ HO 
eQıılln4e. 

C) Kumkapı nablycıl eratı: 7 ltylGI 1140 
l{lnOnde. 

D) Bayuıt ııalıiynl eratı: t Eylel t40 
ıllnllnde. 

E) Kil,Qkpaur nahiyesi eratı: 11 Eyllll 
940 ırOnOndc. 

F) Diler kazalar mııııakasıada bulunan• 
lu. U Eylrıl 040 ta, 

4 - Bu muayyen muddet nr(ınd• &cimi• 

llıadWca 10silm• bir halde bulunan bu / Vaktinde yapılmamış bir ha.. 
talı ll'Olun, kıı baııırmadan t•ıalrl lcl• •IA· , zırhk, ihtiyaç giin!lndc elde bu
lı:adarlana ııaaan dilıkatiııi ,ekmenizi rica ı lunmaz. Havacılığı lhtlynç 'unil 
ederim. Alı.ı bal4ı k kı! Hlorimiadt mab· olan harp sırasında meydana gc-
pua lı:al&"tıs.,. tfrmeyl düşünmek ise, safdıllik-

• ten :fazla bir dellliktır. İşte Huva 
Su Sıkıntısı ihtiyaç gününe hazırlanmak ve 

JCartoldn J'•nhııor: Suuı luıllıt lıer ıena htlyaç gilnilne hazırlıklı çıkmak 
yu -Y.ı.l..aa ..... kalmalıta •• bucilne azmile çalışıyor. Eğer biltUn va-
lı:adar ltu 7okluk tellR edilmemektedir. Halk 

1 
tanda~lar, Kuruma lı:uı ynzılnrak 

ceıme batında aaatlerce beklodllıten aonra ona yardımlarını temin ederse 
ıu alablltııaktedlr. Allhdarlan• nazan ılilı· yarınların iyll k ve cmnıyet ge~ 
katini cellHıtmeniıi dileria. ~ tlreceğlne inanabiliriz. 

Xartıllılar .&. -~"'"""--'""-""= 

Yazan: Sevim SERTEL 

Evlerinizi Baıaşağı Çeviriniz • Elele 

Çahıan Türk Köylüsü 

Hülya Bu Ya! 

A rtık pen·az tahtalannda 
hücuma geçen tahta ku 

rularmın \•erdikleri tclefatla d 
'\'arları bcneklcnmic; odalardan 
kirli surntlı, isli oc;klı, bulası 

Geçenlerde İngiltcrcnin muh Elele Çalışan Türk Köylüsu çukurlu mutbaklnrdan; başımız 
telif yerlerinde tam on sa. kömiir kokusu vuran teneke s 

at devam eden bombardımanlar T ürk köylüsü daima ca;arcti, maverli gusulhanclcrden; insan 
oldu. Sığınaklara iltica eden halle metaneti ve zekasile tanın- J>erili e\ leri hatırlatan köhn 
atıl ve uykusuz kaldı. Sıcak ya. mıştır. işte bu çok bulanık gü~- barakalardan çok şukür kurtula 
taklarından kaldırılan çocuklar lerdc bize bir defa daha bu hakı- ca~ız. 
omuzlanna atılan atkı veya bat. kati isbat eden bir vaka: içi dışı gıcır gıcır boyalı k 
taniyelerin altında titreyip, yu· Biı aydanberi Anadoluda seya. nnrya kafesi gibi bir kösk; çinile 
muşak şiltelerini yadırgadılar. hatte bulunan bır vatandaş anla- dö eli tcrtcmız, şip irin bir mu 

Önlerindeki mücadelenın ne tıyor: : w • bak; bembeyaz bir ban~o, sob 
kndar güç ve meşakkatli olacağı. "Bir gece saat altıya dogru bır mangal zahmeti. pisliği ~ok; k 
nı sezen İngilizler, şimdi halka köyden otomobılle geçiyorduk. lorifcrden her tarafa ılık bir il 
bir çok tavsiyelerde bulunuyor- Makinenin yeni ve içindckılerın bahaı hm ası ynJ ıh) or. Önde> mi 
lar. Bunlardan bir tanesi de şu: de iyi giyinmiş yabancılD;r. oldu- nimini bir çiç.ek ~ahcc i; arkad 

•ıAnlasılan bundan sonra ge. ğunu gorcn halk hemen hızı dur· sebezlik; birbırlcrıne U)gun ol 
cclerimi:ıin uzun bir kısmını bu durdular ve: . ması için bodur ıneJ' a ağaçlan; 
sıgınaklardn geçirmeye mecbur -Beyim, ver bakalım vesika. kenarda çatısı oymalı tavuk ktl 
olacagız. İyisi mi, bu yer altı sa. nı görelim, dediler. . . .. ' ınesi •.• 
raylarını baştan aşagı döşeyive.. Aksilik .bu ya, vesikamı hır tur Bütün bu cennete kavuşmak 
reHm. Buraya karyolalar, batta. lü bulamıyordum. Onlara '·Y~hu için ayda -nltı buçuk lira kafi. Ya. 
niyeler taşıyalım. siz de kim oluyorsunuz?,, dıye ni kendinizi asağı )tıkan bir bo. 

Bir kac saat süren motor ve çatacak oldum; ) uıı bağından mahrum ettiniz de 
tayyare ğüriıltiıleri esnasında ha- - Yok, dediler, biz bu diya~n konturatı imzala) ıp altı buçuk 
sımızı dinliycbilmek için bir çay ahalisiyiz. Toprakl:ınmızdnı:ı bil.. papeli şirketin kasasına yatırdı. 
içebilelim. Gaz ocagı çay ve sair medik, anlamadık ınsan gcçırme. mz mı? Hemen ev sahibi olu· 
mutfak edevatını el altında bu. yiz. • _ _ yor, anahtan cebinize koyuyor. 
lunduralım.,, - İyi amma, benım kotu bir sunuz. (Anahtar da khnbilir ne 

Bazıları da sığınakları olmıyan ~aksa?ı!11.olsa dağ yo~arından- parlak, ne cici şel dir. o eski ev. 
evlerde yasıyanlara şu tavsiyede gıder, ızımı belli etme~dım. • Ierin karadağ tabancası büyükhi. 
bulunuyorlar: - Yağma yok beyım. Sen bı. ğüııdcki paslı anahtarlarını bir 

"Bu hava bombardımanlan es. zi ne sanıyorsun. Oralarda da hep <!iisiinünüz.) 
nasında en tehlikeli olan kısım nöbetçiler var. Biz bu ellerden Gazetelerde bu havadis çıkh 
binanın en üst katıdır. Tayyare. kuş uçurmayız. çıkalı rastladıi;;'lllı eş dost hısım 
ler ise ekseriya geceleri geliyor· Güç bela hüvviyetimi isbat ile akraba: ' ' ' 
lar. Eh ... Öyle ise siz de evlerini. yoluma d:va:n e!tim. F~at yaşlı - Sen gazetecisin. Haberin oL 
zi ba!'iaşağı çeviriniz ... Yatak oda- ve genç koylulenn, birınin kuv. sa geı:ek! Di)e söze başladıklan 
lannızın eşyasını birinci kata in. vetini diğerinin mal~matını bir zaman arkadan gelecek sual ar. 
dirip salon ve yemek odasını yu- araya koyarak kcndı yurtlarını tık Almanlann İngiltcre)i istllia 
kanya naklediniz. Mesele kendi. b~. canda? mü~afaalan beni çok veyahut İtalyanın Mısıra taarru.. 
liğinden halledilir.,, mutehassıs ettı. zu değildir. Ayda altı buçuk Ji. 
~~=========================== raya ev sahibi olmak meselesidir • 

A k A T ' •ı Her yerde bu laf. Daha şimdiden ' s erı er 1 er odalar taksim ediliyor.Eki eşya 
satılıp leni möble almak düsünU. 
lüyor. Babadan kalma em~ktar 
koltuğun satılıp satılmaması yil. 

Listenin ikinci Son zündcn kavga bile çıkıl or. 

Kısmını Veriyoruz 
Fakat neden altı buçuk lira da 

yedi değil. Dtinya cennetinde va. 
adedilen bu köşk için ayda oa, 
yirmi, hatta l irnıi beşe de razı. 
yız. Zaten Istanbulda kira evle. 
rinde oturanların her ay verdik. 
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ri Ataman Faik Bczcioğlu M Sa"t ay, Llıtfı Ertc.m, M. Fazlı, O Nun 7 

Arbak, Rifat Baysal Sabri 'Okyavu~ ~I~~ Z~acttin Manto, Saim Sancar, 
Mesut Ac r, Yaaar Kanat, H. Halı~ ı t uunlu, Ki:ı:ım Ataç. 
Akgune , İrfan C:ıntez, Kani Elitcz ÜSTEÖMENLİÖE TERFİ F:DF.N 
Nuri Pamir, Tahsin Yıldız, A. Fevzl ~· TEÖMENLERt: Ziya Esgun Na. 
Ergın, Şevket Savaşçı, Muammer Bu. li1.r Suıoy, Cemal Barut, H. D hı Bıl. 
yıikarman, Scl5.hattın Önlit, Hasıp fıçta~, R_~mzi Tırpan, Must?.fa Ün!!~) 
Gunbay, Nevzat Ekmekçioğlu, Klizım .smaıl Gucuycncr, Osman Güralp, Ha. 
Baykan, A. Mümtaz Tasalı, 1. Hakkı hm Kural, Pt!ehmct Süer, Muzaffer 
Suman, Tevfik Er'kurun, Kemalettin Yurdakul, Alacttin Uiur, Muzaffer A. 
Yorulmaz, Abdulcelil Yetık, Ahmet ıal, ~csa_t Alkış, A. 1zzet Südt"mlr, 
Öncrturk, M. Firdevs Özbek, Haydar Ka~ıl Dınçcr, Hanefi Erccnckon, M. 
Erım, Mehmet Perçine!, M.Ccmal Tan, j ~mın Altmo'k Saip Erkayın, Şerafet 
Selimi Bantçı, t. Ethem Demırkan tın Yucc~oy, İhsan Tufan Hasan Oı. 
Emın Koraltan, Selihattin Yıldırım: 1 kay, Nu;ı Ataıoy, M. Murat Dilek. 
Racı Aybay, A Hilmi Tan, Fethi Yal- Serafct!ın Ufurlutf'kin, Nccr'ct Gır. 
ıın, Talit Özbek, Edip Ergıneri, Ruhi ~an, Nıyazı Sakarya, A. Oğuz 1rış. 
Aktay, A. Rıza Engin, Hayri Tilzcl cmal Akata, Ethem Çaga, M. Cemal 
A. Hilmi GCSkyar, İhsan Vural M, EkyeJ, Kenan Oktancr, M. Ertufrul 
Nuri Camlıbcl, Yuıuf Tunçay, Nazı~ :lphan, A:. Zeki Örcen A. Rahmi Gi. 
Atmç, M. Zıya Yazıcı, M. Ekrem Ca. a~, ~· Gunduz Bora, Hasan Dinçay 
natak, Kimi! Guney, Hilmi İris, Ali Huscyın $en~r, Hasan Gliray, Salih 
Rıza Alp, Cemal Öztat, Fatin Eke, ı. ;eoman, Cahıt Alpufa~ Kadri Algun 
Hakkı Kutluhan, Miımtaz Uçoluk H Hakkı Yukııckcr, Alı Angunalp, M 
Basri Zaıcama, Kenan Karaculp 'Re~ :uat Sahin, M Şevket Atmaca. Re it 
zi Aksungur, Sabri Akın, Fevzi' Pey. Matıycl, N~cati _Gurcl, Nusret Akman, 
man, Yaşar Beonol, Rahmi Keban uzaffcr Erdogan, A. Bedii Barakan 
Muzaffer Altan, Cemil Berksan, Rus~ (De,;amı Var) 

B~U ~l-· M A.C A 
1 z 3 5 6 7 8 9 
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VAKİT, NAKİTTİR !. . 
5 porı;iyonluk bir komprime ile (Su ve ate:ıten gayri hariçten hiçbir 
madde il~ve etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika 
gibi kısa bir zamanda zengin vP. iştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

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

Büyük yardım ve faydası Aşikfu' olan çorbalık sebze komprimeleri

mizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit olacaksınız 

ÇAPAMARKA 

Hilmi Ziya Ülken, Ziyaettin Fahr 
Hayatı, eserleri, tesiri, fikirleri, eserlerinden parçalar, Ka 
at Kitabevinin neşretmckte olduğu Ankara Kütüphanesi, İs 
Filozofları serisinin arasmda çıkan bu kitabın fiatı 100, ciI 
125 kuruştur. 
Ayni seriden şimdiye kadar neşredilen diğer kitaplar da 
lardır: 

Ziya Gökalp (Hilmi Ziya Ülken) 50 
Mevlana (Asaf Halet Çelebi) 75 
Mevlananın Rubaileri ( ,, ,, ,, ) 50 
Molla Cami ( 

" .. ., ) 75 
Farabi (Hilmi Ziya Ülken, Kn·amcttin Burs) an) 75 

Tiirk tarihinde mezhep cereyenlan 
(T. Bari.mi Balıcıoğlu, H. Ziya Ülken) 100 

KANAAT KİTABEVİ 
,_. ................. llilll-.ms•_...., 

Giresun Orman Koruma Alayı Talimgah Tab 
Satınalma Komisyon 

1 - Giresun orman koruma alayı talimgah tabu~ ihtiyacı için 
mış beş bin kilo ekmeğin kapalı zarf usulü ile ihalesi 19 Eylul 940 
günü saat 11 de Giresunda talimgah taburu komutanlık binasındaki 
ma komisyonunda yaprlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18150 lira ve muvakkat teminatı 1361 li 
ruştur. 

3 - Şartnameler her gün satın alma komisyonunda görulebilir 
4 - İsteklilerin ııartnamesinde yazılı vesikalarla benber te 

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verm 
olunur. "8051" 

KodakFilm 
MERCiMEK, BEZELVA, NO HUT vesair hububat sebza ve çorbalık 

komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

i LAN 
İktısad Vekaletinden : 

Burdur vilayetinin merkez kazası
na bağlı Sultandere mevkiinde kain 
ve ~ımalen ~rabdere köprüsü basın- j 
dakı beton siltundan Sarıburundaki \ 
be!on sütuna hath müstakim, şarkan 

x Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 gram
lık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuru:ıtan Sa;-ıburundaki beton sütundan Car- # • 

"- ' • · • • • ,. r • • T' ~ ' ' •P· ..,.., ·~ .. .... ,. t ._ "" • ~ • alabilirsiniz. dakalanı burnundaki beton sütuna D. Ihsan Sami 
hattı müstakim, cenuben cardakaıanı o·· Ksu· · Ru· · K 

-İHTİRA iLANı ~-. 
"Zehirli gazdan korunma pen
çere ve kapıları., hakkında a
lınmış olan 1.6.936 günlü ve 
2117 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fille konmak üzere 
a.here devril.ferağ veya icar edı
leceğinden talip olanlann Ga
latada, İktısat hanında, Robert 
Ferrıye müracaatları lli'ın olu
nur. ----------eıun Orman Koruma Alayı Talim· 
taburu satınalma komisyonundan 
- Giresun Orman Koruma Ala-

talimgiıh taburu ihtiyacı için otuz 
kilo sığır etinin kapalı zarf usu.. 
ihalesi 1.9 Eylıil 940 perşembe 

niı saat 15 tc Giresunda talimgfilı 
uru komutanlık bınasındaki satın 

a komisyonunda yapiliı.caktır. 

- Muhammen bedeli 7500 lira 
muvakkat teminatı 562 lira 50 ku-
tur. 
- Şartnameler her giın satın al
komisyoounda görulebilir. 
- İsteklilerm 11artnamesindc ya
vesikalarla beraber tekli! mek

:ıarım ihale saatinden bır saat e\'· 
line kadar komisyona vermeleri i-

olunur. (8046) 

eıiktaıtan Bebefe kadar Hhilde, içende 
l1lı: bahçe ve afaçlık ortasında kiralık v .. 
satılık bioa aranıyor. Fiatı babatt Poata 

Biricik Sinema Mecmuası 
45 inci sayısı 4 r enkli nefis 
bir kapak içinde or ijinal r e
simler ve enteresa n yazılar. 
la çıktı. 

YILDIZ'ın Bu Sayısında: 

Sinema Yıldızları nasıl gü. 
zel görünüyorlar? - Büyük 
san'atkar Clark Gable'in ha. 
yatının son kısmı - Deanne 
Durbin artık büyüdü • Yeni 
bir yıldız daha: Grid Berg
man • Erkek san'atkarları 
bıyıklı mı, yoksa bıyıksız mı 
görmek isterciniz? - Güzel 
bir Revü f imi • Holivut O
teli • Martha Eggert nereler
de? - Yeni Ay: Jeanette Mac 
Donald'la Nclson Eddy'nin 
yeni filmi • İkisi de yerli 
hikaye - Roman, Biografiler, 
Dert ortağı, Dedikodu v. s ... 

Heryerde 15 Kuruş 
Türkiye Y ayınevi 

Allkara Caddesi No . . 16 
r.. .. .,.mm ........ 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Alı"acak malın M iktarı Muhammen 
fiyatı 

Kur. San. 

Tutarı 

Lira Ku r. cinsi Kilo 

Yumu§ak huğda, 75.000 8 50 6375 00 
Yukarda yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş

tur. Eksiltme 16/9/ 940 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 te çift
lik müdürlük binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 479 liradır. Şartna
meyi görmek isteyenlerin tatil günleri müstesna her gün Bursa Merinos ye. 
tiştirme müfettişliği ile çiftlik muhasebesinde görebilirler. İsteklilerin 2490 
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sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale saatinden bir saat evvel teminatları-
nı vezneye ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. "8053,. 
~ ................................... ... 

TUZLA İÇMELERİ 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA T ar ihi teılıl : 1915 

92 scnedenberi bütün diinyaca 
tanınmış 

ELECTION 
(ronometreleri metin, hassas ve 
arantilidir. Yeni zarif modeller i: 
ahçekapı Ü~ Kardeşler, KaTa. 

köy K öprü Cad. Panciris, Beyoğ
lu Foto Siircyya karşısı B. Ruhi 
mağazalannda satılır. Fiyatlar 

maktudur. 

Kadıköy Kaymakamhğı ve Belediye 

burnundan Deveboynu tepesindeki ŞUr 
beton sütuna hattı müstakim, garben Öksürük ve nefes darlığı, 
Deveboynu tepesinden hudut baslan- maca ve kızamık öksürük 
cııcı olan Arabdere köprüsü başında- çin pek tesirli ilaçtır. 
ki beton sütuna hattı müstakimle mu kullanabilir. 
hat 377,445 hektardan ibaret saha da-
hilindeki linyit madeni 99 yıl müd
de!.le Kcçiburlu Kükürtleri Türk A
nonim sirketi uhdesine ihale edilece
ğinden maadin nizamnamesinin 36 ve 
37 ne maddeleri mucibince bir itirazı 
ol~nla.rın ilan tarihinden itibaren iki 
ay iç!nde Ankarada İktısat Vek:lletl
ne ve madenin bulunduğu vilayette 
Vilayet makamına arzuhalle müraca-
at etmeleri illin olunur. (1001) 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lulfl DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. , Basıldığı yer: 
TA N MATBAASI 

İst. Lv. Amirliğin 
Amlrtlk emrindeki askerl 

da çalıştırılmak üzere gös 
kabiliyete göre 150 illi 20 
yevmiye ile hamurkar, Pİ:ii 
sicı ve kapakçı alınacaktır 
lerdcn anlar sanatkarların 
yazılı vesaikle birlikte Toph 
kerl fırın müdürIUğüne m 
melerı. İbraz edecekleri ve 

Nüfus kağıdı. • 
Husnühal vesikası. 
Aşı §ahadet!}amesi. 
Bonservis. (312) 

Trenlerinin vapurları Köprüden: 6,25 - 7,30 • 9 -
11 - 11,50 - 12,30 - 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır. 

Şubesi Müdürlüğünden: Leyli 
Kadıköy otomatik Telefon santralının tevsi'i için Vilayet İdare Heyeti 

11 Erkek 
tarafından umumi menfaatler namına istimlakine karar verilip t akdiri kıy_ ' 

YENi KOLEJ 
.... -=-............................... ... 

Harp Akademisi Komutanlığından : 
Harp Akademisi Matbaasında mevcut bir tipo ve iki adet lito makine. 

met komisyonunca Kadıköy Osman ağa mahallesi Kuşdili caddesinde eski 
118 mükerrer yeni 27-27/1 No.lu dükkinan 1328 lira yine mezkiir caddede 
eski 118 mükerrer yeni 21 No. lu dükkana da 1410 lira kıymet takdir edildi
ği tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (7825) _.;__ ____ _ 

sile pedal ve Transport makineleri tamir ettirilecektir. 

Tamiratın muhammen fiyatı 220 Liradır. Taliplerin 3 Eyhll 940 Salı gü. ••a• INGiLiZ KIZ MEKTEBi-,. 
nü saat 09.00 da Akademi Matbaa Müdürlüğüne müracaat etmeleri. "7967., 
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Hava taarruzlarına karşı 

Pasif Korunma Esasları 

(Tam Devreli Orta Mektep) 

Me1dep 1 Birinciteşrin 1940 tarihinde açılacaktır. İkmal imtihanları 
23 ve 24 Eyliıl'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı 11 Eylftlden itibaren 
Cumartesi ve Pazardan maada her gün sabah saat 9 - 12 ye kadar. Da-

İLK ORTA 

Taksimde Sıraservilerde 
M üdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE gen· 
yasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek tal 
çahı;ma ve inkişafı. sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmakt 
tcbin denize nazır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi 

Hergün saat (9 ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunu 
..... il TELEFON: 41159 

Hava tehlikesinden ve zehirli gazlardan korunma 
hakkında herkesin anlıyacağı bir dille yazılmıştır. 

ha evvel izahat almak isteyenler her Pazartesi ve Perıembe günleri sabah 11" 
saat 9 - 12 ye kadar mektebe müracaat edebilirler. 1 Leyli ve Nehari . , SANKT GEOR Yazan: KİMYAGER İZZET KEMAL ERKSAL 

25 Kuruş: İKBAL KİTABEVİ---• Sen Mişel 
İkmal 

Fransız 
İmtihanları 

Lisesi ALMAN OKULLARI 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evi ihtiyacı için muhammen bedelleri 2582 l ira 

50 kuruş ve muvakkat teminatları 193 lira 69 kuruş olan 500 kilo sadeyağı 
1 2000 kilo fasulye, 2000 kilo nohut, 4000 kilo pirinç ile yine muhammen bedeli 

1650 lira ve muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruş olan 3750 k ilo dağlıç eti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

S ci 9 cu 10 cu ve 11 ci sınıflar için Pazartesi 2 ve Sah günü 3 EyHU. 

6 cı, 7 ci ve 8 ci sınıflar için Çarşamba 4 ve Perşembe S EylCU olacaklar. 

1 ci ORTA ve 1 ci İHZARİ SINIFLAR içjn Kayıd muamelesi, Salı 
günlerinden maada, her gün yapılır. 

Kız ve erkek kısnnları ayrıdır. İlk, Orta, Lise ve Ticaret 

ile Almanca bilmiycn talebe için ihzari sınıfları vardır. Kayıt i 

gün sabahtan öğleye kadar müracaat edilir. Okul 16 Eyli'.Udc 

başhyacaktır. 

Etin eksiltmesi 12/9/940 Perşembe günii saat 10 da erzakm eksiltmesi 
de ayni günde saat 14 te Sirkecide adliye levaznn dairesinde yapılacaktır. 

Okul, 12 Eylfıl, Perşembe günü açılacaktır. ' İstanbul Galata, Kart Çınar sokak, No. 2 - 10 
-- -

İstekliler şartnamelerini tatil günlerinden maada her gün mesai saatleri --KALORİFER-~ ' ~" .. _. .... _ .. ___ Telefon : 80547 ------• 

1,1 __ K_ı_z _I ŞİŞLi TERAKKi LiSESİ 1 E R';'~ içinde mezkfir dairemizde görebilirler. "7896., 

•• 
Devlet Denizyolları işletme 

İdaresi ilanları 

Kullanılmış veya Yeni Kalori
fer malzemesi satın alıyorum. 

1 
Adres: - Galata T ünel Cad. No. 1 ANA - İLK • ORTA • LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 

59. Telefon : 40218. -

Açık arttırma ile fevkalade Satış. ! 
----------------------------- 1940 Eyluliln linci Pazar günü sa-

bah saat 10 da Taksimde Ayazpa:ıa 

Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 
1 - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 Eylil le kadar kayrtlarmı yenilemelidir. Bıı tarihten 

yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin bizzat gelmeleri gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıtları her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Riiat Paşa konağında yapılır. 

İzmir İlave Postası caddesinde Japon Sefareti karşısında 
67 N~. lı Mehmet Bey apartımanın 
4 No. 1ı dairesinde mevcut ve şehri
mizin Bankalar Aleminde gayet ma.. 
ruf bir şahsa ait Emval eşya, Hey
kel, Vazo, Tablo, Halı vesaire açık 

arttırma ile satılacaktır. Gayet zarif 
asri yemek oda takımı, gayet güzel 
üç adet komple yatak oda takımları, 
bir divan kanape, iki koltuk ve bir 
kristalli masadan mürekkep yepyeni 
ve emsalsiz Krome madenli en son 
sistem bir salon takımı, yine nikel -

YAT 1 L Nişantaşı • Rumeli ve Çınar Caddelerinde 
(Kadeş) vapura 3 Eylıil Salı günü saat 11 de Galata nhtnnından ila

ve surat postası olarak İzmire kalkacak ve İzmirden 5 Eyliil Perşembe 
günü saat 13 tc hareketle Cuma 16 da İstanbula dönecektir. (8035) 

Bartın - İnebolu Postası 
3 Eyhllden itibaren İstanbuldan Sah günleri kalkacak Bartın hattı 

postaları badema İneboluya kadar gideceklerdir. 
Bu posta şimdilik (Anafarta) vapuru tarafından yapılacaktır. (8034) .... _ .. _._ ......... ____ ...... ~ 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: krome kuş kafesi, Louis-Sez gayet 
l - Ayda bir defa neşredilmekte olan Ayın Tarihi Mecmuasının bir se_ giızcl bir vitrin, şehrimizin en meş-

nelik tab'ı işi kapalı zarf usuliyle münakasaya konmu3tur. hur mobilya fabrikalarından birinin 
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molı olan Üç adet emsalsiz büyük 2 - Azami 25 formadan mürekkep olan mecmuanın beher nUshasmm 
adedi tab'ı (1.000) dir. kare son sistem koltuklar, Divanlı 

3 - Formasmm 18 lira itibariyle tahmini bedeli (5.400) muvakkat te. güzel bir salon takımı, Avrupa hasır 
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minatı (405) liradır, takımı, som gümüş yazolar, tepsiler, 
4 - Münakasa 4/9/940 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 d e An. sepetler, kristalli pasta tabakları ve-

karada Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunda eaire, bronz heykeller, mineli gümüş 
yapılacaktır. v~zo, Kristofl çatnl, bıçok, Elektrik 

Pırlanta il 
k a paJa 

ve 
ve 

Elm as lı s aa tl a rı n 
a çı l< şek tl lerı 

SATIŞ DEPOSU: Z. SAATMAN Sultanhamam Camcıbaşı han 1 inci kat 

5 - Şartnameler Ankarada Başveka.Iet Matbuat Umum Müdürlüğü Ev- avizeler, meşhur ressam Renard'ın 
'ak Miıdürlüğünden, Istanbulda Matbuat bürosundan parasız olarak alınır. v~sair imzalar ~l~ yağlı boya ~ayet ~--•••• 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını şartnamede ve 2490 numaralı kanun_ guzel tablolar, ı~ı fotograf makınası, 
da yazıh vesaikle beraber 4/9/940 Çarşamba günü saat 14 e kadar Ankarada 1.07 parçal~k Krıstal su tnkımı, Por~ 
Ulus Meydanında Koç Apartunanmda Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü tügez vesaı_: vazo ve kaseler, es~ 
satın a lma komisyonu R iyasetine tevdi etmeleri veya taahhütlü mektupla 1 n:arkıtırı guzel. bir. k?mod, Legr~s bır 

Bu Akşam: FENERBAHÇE 

gcindermeleri rica olunur lamba, aynalı Jardınıyer, şedefli ta-
. bureler, yepyeni muşambalar, yatak 

Devlet Oemiryolları ve limanlan işletme idaresi ılanıa·rı 
ve yorganlar, ikl kapılı dolap, mut
fak takımları vesair ev eşyaları. Meş
hur Kronsfeld markalı mükemmel 

BELVÜ GAZiNOS UN 
Bayan MUALLA ve Kemani SA D İ Kons 

Ayrıca: Caz -Dans • Ve Saz Eğlenceleri 
1 

bir Alınan piyanosu, yepyeni Elek-
1/9/940 tarihinden itibaren demir yollarında perakende nakil muamele- trikli bir buz dolabı son model Fi

sine tabi olanlar hariç olmak üzere Sirkecide "Tuz,. hammaliye işleri sahiple- lirıR bir radyo, Anadolu ve Acem ha- ..._ 
rine bırakılmıştır. "8047,, lılıırı. 1 .. ••••••••••••••••• 


