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Almanya'nm Polonya'daki istila 
hareketine, tayyare akınlarına dair 
gelen haberler üçüncü sayfamız· 
dadır. Amerika'nm bitaraflık ka
nununu tadil edeceğine dair gelen 
haberler 7 inci sayfadadır. 

Almanyanın askerlerini Polonyadan • 
gerı çekmesi • • 
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Verilen m·· let bugün 12 de bitiyor! 
Öğleye kadar istilô hareketine nihayet verilmezse 
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1 
BUGÜN! 

• 
Fransa, lngiltere 

har kete geçece 
• 
insaniyeti felaketten korumak 

. 
ıçın 

İngiltere ümitsiz de olsa son çarelere baş 
vuruyor ve hastaya son serumları yapıyor 

lngiliz BQ§vekili Çemberleyn 

Karar 
saatlerine 
doğru •• 

F. R. ATAY 
- Gündüz haberlerine göre -

Şimdi saat dört. Sabahtanberi 
herkes radyo başında. Umumi 
kanaate göre, Polonya' da·n mü
him askeri haberler almak için 
daha birkaç gün beklemek lazım. 
Bütün meraklar bir nokta üstün
de toplanmıştır: İngiltere ve 
Fransa hükümetleri ne yapacak
lar? 

Bir rivayet geliyor: Çember
leyn amele partisine kendi kabi
nesinde üç nazırlık ayırmış; fa
kat amele partisi bu teklifi red
detmiş. Acaba bu bir tereddüt ve 
ihtilaf alameti midir? Diğer bir 
rivayete göre kahine, Eden ve 
Çurçil'in iştiraki ile takviye edi
lecektir. 

Bir haber de şu: İngiltere ile 
Fransa, Polonya topraklarmda 
bulunan alman kıtalarmın he
men geri almmasım Beri in' e tek
lif etmişler. Fon Ribbentrop bu 
teklifi Führer'e arzedeceğini bil
dirmekle kalmış! 

Radyolar susuyor. Ajans bül
tenlerinde mühim tek bir haber 
var: İtalya, alman - leh ihtilafla
rının uzlaşma yolu ile halledil
mesi için Fransa nezdinde bir te
ıebbüs yapmış. Esasen Almanya 

(Sonu 8. inci say_fada) 

Londra, 2 a.a. -B. Çemberleyn Avam kamarasında, Lord Halifaks 
Lordlar kamarasında bu akşam şu beyanatta bulunmuşlardır: 

Dün Almanya'ya yapılan ihtar mesajına henüz hiç bir cevap alın
madı. 

Bu teahhur belki de, İtalyan hükümetinin muhasamatın tatili ve İn
giltere, Fransa, Polonya, Almanya ve İtalya arasında derhal bir kon -
ferans akdi için yaptığı tekliften ileri gelmektedir. 

İtalyanların bu gayretlerini takdir etmekle beraber İngiliz 
hükümeti Polonya istila edilirken ve Danzig kuvet ve şiddet
e te tara ı bir al sure&.ine i İran e 
.ıconteransa ıştırak edemiyecektir. 

Serbest şehir olarak Danzig'in enternasyonal statüsü ingiliz hüküme
tinin de imzaladığı bir muahede ile tesis edilmiştir. Serbest şehir Milletler 
Cemiyetinin himayesi altına konulmuştur. Polonyaya bu muahede ile ve • 
rilen haklar, Danzig'le Polonya arasında imzalanan muahedelerde teyit ve 
tesbit olunmuştur. Danzig makamlarının ve Rayiştag'ın hareketi ancak 
müzakere yoluyla değişebilecek enternasyonal bir vesikanın tek taraflı 

olarak yırtılmasında son merhaleyi teşkil etmektedir. 

İngiliz hükümeti, alman kuvetlerinin Polonya arazisi·nden 
çıkmamaları takdirinde harekete geçmeğe mecbur bulun
maktadır. 

İngiliz hükümeti, alman hükümetinin kuvetlerini geri çekmiye hazır 
olduğunu öğrenmek için icabeden zamanın tahdidi bahsinde fransız hükü
metivle temas halindedir. 

Eğer alman hükümeti kuvetlerini çekmeği kabul ederse, ingiliz hükü
meti, vaziyeti alman kuvetlerinin Polonya hududunu geçmelerinden evelki 
vaziyet gibi tetakki etmeğe hazırdır. Yani, aralarındaki meselelerin halli 
için Polonya ve Almanya hükümetleri arasında müzakerelere yol açacaktır 
Yalnız şurası iyice anlaşılmalıdır ki elde edilen hal suretinin Polonya ha 
yati menfaatlerini muhafaza etmesi ve enternasyonal bir garanti ile temin 
edilmesi lazımdır. 

İngiliz hükümeti ne Danzig makamlarının hareketine esas ittihaz ettik· 
!eri sebepleri ne bizzat bu hareketi ne de alman hükümetinin buna verdiği 
neticeyi tanımamaktadır. 

Avam kamarasının ikinci toplantlsı 
Avam Kamarası saat 18 de ikincı bir celse akdetmiş ve bu celsede iş na

zırının milli servis kanunu hakkında yaptığı beyanat dinlenmiştir. Bu iza
hata göre. hizmete yarar bütün ingilizler, 18 den 40 a kadar, muhasamat için 
ordunun emrindedir. Bütün vatandaşlar, hep birden silah altına alınacak 
değildir. İhtiyaca göre, sınıf sınıf çağrılacaktır. 

Verilen müh(et bugün öğleyin bitiyor 
Avam Kamarası bilahare geç vakit üçüncü bir toplantı yapmıştır. 

Çemberleyn'in beyanabndan sonra muhalefet lideri B. 
Greenwood, B. Hitler'in cevabının bir dakika bile beklenme
mesini ve derhal harekete geçilmesini talep etmiştir. B. Çem
herleyn, gerek bu cevabın varmasında gerek Fransa ile an
tant kalınması bahsinde mevcut teknik güçlüklere işaret et· 
miş ve hu derece mühim ve ciddi bir karar almak için yarın 
öğleyin 12 ye kadar beklenebileceğini söyliyerek o zamana 
kadar mühlet talep etmiştir. 

Avam kamarası, yarın öğle üzeri toplanmak üzere dağıl
mıştır. 

Kabine gece yarasına kadar toplandı 
Kıral bu akşam saat 19 da meclisihassı içtimaa davet etmiştir. 
Kabine saat 23,30 da içtima etmiş ve içtimaını gece yarısını 20 dakika 

geçe bitirmiştir. Hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Royter ajansı, tebliğin yarınki pazar günü neşredileceğini bildirmektedir. 

. 
Alman cevabı acaba verildi mi ? 

Berlin, 2 a.a. - Sanıldığına göre, B. von Ribbentrop bu akşam fransız 

ve ingiliz bilY.ük elçilerini nezdine çağıracaktır. 

Fransız Parlamentosu dün toplandi Meclis Reisi 

Heryo Almanya'ya ıiddetle hücum elti, Daladiye 

Löbrön'ün bir mesajini okudu ve beyanatla bulundu: 

Cebir ve siddete karsı 
~ ~ 

Hala mümkünse sulh yoliyle, yoksa 
Kuvetle karşı koyacağız 

için 4 7 milyar Milli Müdafaa 
franklık bir kredi kabul edildi Fransız Başvekili B. Da/adiye 

• 
1 

~ Paris, 2 a.a. - Mebusan meclisi sa-lla yanın sulh at 15 i 10 geçe toplam~ıştır. . . 
Toplantıyı açan reıs Herrıot, mıl-

lehinde tavassutu 
li müdafaa için lüzumlu krediler hak
kında bir kanun projesinin müzakere 
edileceğini bildirmiş, yeni alman te -

manya dünya vicdanının sesini işit "' 
mediği takdirde, anlaşmazlık devam 
edecektir. Fransa teahhütlerine sadık 
olarak her şeye azmetmiş bulunmak • 
tadır.,, 

Hükümetin beyannamesi 
Paris 2 a.a. _ Resmen bildirildiği- cavüzünün bir meydan okuma oldu -

ne göre 'diğer hükümetlere olduğu gi- ğ~~-u s~ylen İş, ~olonya'nın c.esareti- B. Daladiye, bundan sonra, bükü • 
bi Fransa hükümetine de perşembe j nı ovmuş, Fransa nı~ Polonya~ya ~ar- metin bir beyannamesini okumuştur. 
günü İtalya hükümetinin bir teklifi şı ola;ı ~ardeşçe ve ıçte? . ~~g~ılıgını (Sonu 8. inci sayfada) 
teyit edilmiştir. .İtalya Avrupa ihti· kaydetmış: ~ovye~ler Bırl~gınırt hat
Jaflarının halli için tavassutta bulun- tı ,hareketını takbıh e!lem_ış ve Fran-
mağı tekli fetmektedir. Fransa bükü- sanın al~ı açı~ te~lı~eyı cesar~tle ~ 
meti İtalyan teklifini tetkik ettikten karşıladıgını soylemıştır. 
sonra bu teklifi kabul etmiştir. B. Herriot, İngiltere imparatorlu-

Söylendiğine göre bu teşebbüs ğu ile Fransa yalnız bir vücut değil 
sulhu korumak için bir beşler konfe- fakat bir ruhtur dediği zaman, bütün 
ransını istihdaf etmekte ve toplantı meclis ayağa kalkarak reisi şiddetle 
yaphmadan evel muhasamatın yalnız alkışlamıştır. 
durmasını şart koymaktadır. 

Kont Ciano bugün öğleden sonra 
Fransa ve ngiltere büyük elçilerini 
kabul etmiştir. 

ltalya kıralı Musolini'yi 
kabul etti 

Bugün, kıral, San - Rossore sayfi· 
yesinden Romaya dönmüş ve derhal 
B. Musoliniyi kabul etmiştir. B. Mu
solini kırala siyasi vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. 

Reisicümhurun mesajı 

Bundan sonra ba§vekil B. Daladi
ye kürsüye çıkarak reisicümhurun bir 
mesajını okumuştur. 

Reisicümhur mesajında ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Almanya ve Polonya müzakere 
etmek üzere idiler. Fakat Almanya 
Polonya'ya hücum etmiştir. İngiltere 
ve Fransa beyhude yere anlaşmazlı • 
ğın önüne geçmiye çalışmışlardır. Al-

Milli Şefimizin 

İzmir Belediye 

Reisine iltifatları 

İzmir, 2 a.a. - Zafer bayramı mil • 
nasebetiyle belediye reisi Dr. Uz ta -
rafından çekilen tebrik ve tazim tel
grafına reisicümhur aşağıdaki cevap
la mukabelede bulunmuşlardır: 

Dr. Behçet Uz Belediye reisi İzmir, 

Zafer bayramını ben de size muhab-
betle kutlarım. ismet lnönii 
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AVRUPA'NIN DÜNKÜ MANZARASI 1 

LONDRA 

Avam kamarasın-
da Çemberleyn 

beyanatta bulun • 
muş ve Almanya
dan daha henüz 
cevap gelmediği -
ni ve yarın öğle
yin saat on ikiye 
kadar beklcnece -
gını söylemiştir. 
E ğ e r Almanya 
Danzig'i eski ha -
!ine ifrağ etmez 
ve Polonya'yı tah
liye etmezse, İn -
giltere hükümeti 
sulhen halledile • 
miyen ihtilafı ku
vetle halliçin ha • 
harekete iıeçe -
c:ektlr, 

PAR!S 

Oaladiye dün fran 
sız parlamen -

tosunda Cümhur • 
reisinin bir mesa
jını okumuş ve 
bir beyanat yap • 
mıştır. Fransa ga
rantilerine sadık -
tır. Ve cebir ve 
şiddet hareketine 
hali imkan varsa 
sulh yoluyla, e&er 
yoksa kuvctle kar 
şı koymak kara • 
rındadır. Fransa · 
da milli müdafaa 
için 47 milyar 
franklık bir kredi 
kabul edilmi~tir. 

ROMA 

lta.lya'nın bita -
raflığı devam 

etmektedir. İtal -
ya hükümeti Fran 
sa ve İngiltere 
nezdinde sulh le • 
hinde bir teşeb -
büste bulunmuş -
tur. Roma bir 
beşler konferan -
sı fikrini ileri at
maktadır. Fakat 
İngiltere sulh tek
lifini ancak isti -
la orduları Polon
yadan çıktrktan 
sonra ve Danzig 
ilhakından vaz ge-
çildiği takdirde 
kabul edebilecek
tir. 

BERLİN 

Berlin'de hava 
hücumlarına ar 

şı tedbirler alın -
mış, dun gece de 
elektrikler söndü
rülmüştür. Alman 
askeri tebliği al -
man askerlerinin 
Polonya'da istila 
hareketine devam 
ettiklerini bildir • 
mektedir. Alman -
lar bir çok yer -
!eri aldıklarını id
dia etmektedir -
ler. Hitler'in dün 
meçhul bir sem -
te gittiğine dair 
bir haber çıkmış • 
tır. 

MOSKOVA 

sav ET 
RUS VA 

VARŞOVA 

yarşova dün bir-
çok alman tay

yareleri tarafın -
dan bombardı -
man edilmiştir. 
Bir çok sivil halk, 
kadın ve çocuk 
ölmüştur. Hava 
muharebe
lerinde şimdiye 
kadar 37 alman 
tayyaresi düşü -
rülmüştür. Polon
ya askerleri isti -
liya karşı şiddet· 

le mukavemet et -
mektedirler. Yu -
karı Silezyada 100 
zırhlı otomobil 
tahrip edilmiştir. 

MOSKOVA 

Yüksek Sovyet 
meclisi ziraat 

vergisi kanunu ile. 
askeri hizmet ka. 
nununu kabul et• 
tikten sonra dün 
dağılmıştır. Sov -
yeti erin Berlin 
büyük elçisi de 
değiştirilmiştir. ~ 

Ne dün yapılan al
man istilasına da
ir ne de Uzakşark 
taki muharebele • 
re dair Moskova
dan yeni hiç bir 
telgraf gelmemi;ı

tir, 
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Pazar müıahabeleri Günün peıinden Gemilerimiz İstanbula 
dönmeğe baıladı 

Havacılık haftası dolayı siyle 

İhtiyarhk bir dert midir? Genç millet: 

Az kimseler ihtiyarlamasını bilirler. (La Rochefoucauld) 

İ•tanbul, 2 (Telefonla) - Akdeni.ı
Bu tabir aon aenelerde, milli ka· de bulunan gemilerimiz, aldıkları e • 

biliyet ve enerjilere bir delil olarak mir üzerine lıtanbul'a dönmiye baş -
Y acın: Selim Sırrı T ARCAN göaterilmiye baılanmııtır. Genç lamıılardır. Marmara ve Karadenizde 

Ankara radyosunda B. Yunus 
Nadinin yaptığı konuşma 

millet, tarihi yeni olan millet deiil- seferler muntazaman yapılmaktadır. 
ihtiyarlamak çok garip bir ıey- pmna doğru sürüklerken, ihtiyar dir: burada kastedilen gençlik, yaf Polonya ile Almanya arasında harbın 

dir, o kadar aıarıp ki batkalan aıibi bağırmıt : hadlerine bölünen nüfuaun büyük hatladığı haberini İstanbul heyecana 
bir aıün kendimızin de ihtiyar ola- - Dur evladım! Ben de babamı ekaeriyetinin it ve hareket kabili· düşmeden, fakat teessür duyarak 
catmuza inanmak istemeyiz. Yatı· buraya kadar aürüklemiıtim! de- yeti fazla olan muayyen miktarlar· karşılamıştır. Hemen her iki saatte 
maa elliyi, altmııı ıeçtiği halde hep miı. da toplanması demektir. bir harbın devam safhalarını bildiren 
kendimizi bir delikanlı aibi genç lhtiyarlıim maddi elemleri de Alman devlet reisi Hitler, top- ikinci, üçüncü ve battl dördüncü ta-

Havacılık haftası dolayııiyle Ankara radyosunda dün akşamki ko • 
nuşmayı, Cümhuriyet gazetesi sahibi Muğla mebusu B. Yunus Nadi 
yapmıttır. Havacılık haftasının 26 ağustosa rastlamasını, türk mille -
tinin karalarda ve denizlerde olduğu gibi havalarda da zaferler topla • 
mıya davetli olduğunun bir işarı sayan hatip, büyük zaferin ve onun 
yaratıcısı yüce kahraman Atatürk'ün aziz hatıraları ve eserleri önünde 
durmuş, Cümhurreisimiz Milli Şef lnönü'nün, ilk hava kongresini biz
zat açarak memleketimizi hava sınırlarında karalanınızm ve denizle • 
rimizin olduğu gibi havalanmızm dahi kudretle ve muvaff akiyetle 

aamnz. Bazan dostlarımız bize: ya- hayli üzücü mahiyettedir. Genç İ· rak taleplerinde, alman milletinin bı gazeteler çıkmaktadır. Halk bu ha
ımızı hiç göatermiyoraunuz ! dedik- ken en çetin cevizleri kıran diıler, genç bir millet olduiunu ileri aür· berleri dikkatle takip etmektedir. 
leri vakit ancak o zaman sakladığı- en yumuıak gıdaları çiğniyemez o· müştür. Ve bu hususiyetin ekono- Tramvaylarda, vapurlarda ve bütün 
mız senelerin farkma vanrız. Bir lur. Gözler iyi görmez. Kulaklar mik imkinlan olan, verim kabiliye· umumi yerlerde, herkesin konuştuğu 
,.erde iki kiti konuıurken: iıitmez olur. Romatizmalar, mide ti yerinde, bikir it aahalarına en tek ve müşterek mevzu, Avrupa'daki 1 .. _ Türk milleti Başbuğu ile aynı 

_ Şaımadm mı C ••••• hanım el· rahataızlıklan, böbrek, karaciğer çok hak kazandıran bir vasıf oldu- harp meselesidir. HUkUmetin soğuk • ı• 1 A v A J ka":8atin. sahibi olarak aynı gayenin 
li betlik kır saçlı bir ihtiyara var- iltihaplan, brontit ekaeri kimaelere ğunu iddia etmif, dünya hikimiye- kanlılıkla ve itinalı bir dikkatle vazi· .. ~ peşındedır.,, 

müdafaa olunacağım söylediğini hatırlatmış, demiştir ki: 

mq! aözleri bize genç kalan gönlü- hep ihtiyarlıkta muaallit olan düt- tinin genç milletlere mevdu oldu- yeti yakından takip etmekte oluşu, r*7~ ?~ Maksadı~ behemahal istihsal. o~~na-
müze rağmen yaıımızm elli bet ol- manlardır. iunu aöylemiıtir. memleketin her tarafında olduğu gi· cağını söylıyen B. Yunus Nadı sozle-
duiunu hatırlatır ve acaba ben de Evet bunlar düıünülürae ihtiyar- Hitler'in bilhaaaa Çekiatan'ı ve bi, en kalabalık şehrimiz lstanbul'da -:- -:- rine §(iyle devam etmiştir: 
ih · 7 d hk hakikaten çekilmez bir dert o • Slovakya'yı itıal ederken, toprak da, büyük takdirklrlıkla karşılan. - '4oJ" 

hyar mıyım iye içimize bir · ı d 1'11 rd h Havacılıöa nirin ehemiyet fÜphe dilter! lur. Fakat acaba bir yaıtan aonra talepleri içın en eaas ı e ı e en maktadır. Şehirde umumi hayatta ıç 
0 

:ı 
arız olan bu dertlerle mücadele et· biri olarak ileri aürdüiü bu genç değişklik olmamıştır. Herkes işiyle -- - ' veriyoruzi' lh6yarl.ı. ne zaman ba,lar? Onu mek, hayat•n ..,,,bahan ile !'''"!' millet olma.k, nuyonal ooıyalizme gücüyle meıguldür. Şimdi ln~iltere· Oiya rba kır' da "Bugün milli müdafaa işlerimz 1-keıip atmak çok güçtür. ihtiyarlığı rahat aıeçirmek mümkün deiıl mı- göre, her sahada bu milletlere bir nin notasına Hitler'in vereceğı cevap çinde havacılığa nisbetle daha fazla 

kimae kendine mal etmek iatemez. dir? Bu dertlerin hücumundan ken· üatünlük temin etmektedir: çalıt- ve ondan Fransa ve tngiltere'nin ala- 34 derece sıcak var ehemiyet vermekte olmaklığımız yer-
Hep kendimizi eıkiıi gibi atik, çe- dimizi koruyamaz mıyız? Evet ih- ma, enerji, fazla it çıkarma, kısaca cağı vaziyet hakkında gelecc·· haber· siz bir gayret değildir. tleri kıymetli 
Yik, kuvMetli sal nbır ve teaelli tarafmı tiyarlıim gelmeaine mini olamayız, hayatlılık ve yaratıcılık vaafı aenç ler merakla bekleniyor. İatanbul'da Dün şehrimizde hava az bulutlu bir medeniyet vasıtası olan 1 tayyare 
ararız. eae i ir bayıra tırmanır· fakat yaıımızm ilerlemit olma .. ama milletlerde fazladır. Bundan dola· bulunan birçok almanlar memleketle- . b"d . bugün aynı zamanda insan arın ve k ba

L geçmiş, rüzgar şimalı gar ı en sanı- • • b" en a rene tepeye kadar çıktım rağmen fikren ve bedenen dın kal- yıdır ki ,dünya, genç milletlerin rine dönmektedirler. yede üç metre kadar hızla esmiştir. milletlerin hisleri üzerinde anı ve u-
deriz, biraz aoluğumuz kesilse a- mak mümkündür. Bütün hastalıkla· hakkmı tanımıya mecburdur.... Avrupa'da tahsilde bulunan talebe- Günün en yüksek sıcaklığı 

28 
derece- yWc tesirler yaratan tahripkir bir •İ· 

ma zaten aençliiimde de ben bu rm ihtiyarlık yiizünden iu'ız oldu· Etrafında birçok münakatalar lerden bugün de Yunanistan yoluyla ye kadar yükselmiştir. Yurdda hava lah olmuştur. Düşmana kullandığı ai-
)'amaca bir nefeste çıkamıyordum ğunu iddia etmek doğru değildir. yapılan bu iddiayı bir tarafa bıra • 70 talebe tstanbul'a gelmiştir. Trakya ve Ege'de açık, Karadeniz lahın liakal ayniyle mukabele etmek 
ki! deriz. Gençlikten ihtiyarlığa o Bu tıpkı bazı haatalıklarm çocukla- karak, kendimizin bu tasnifte yeri· kıyıları ile orta Anadolu'nun tark kı- lazımdır. Binaenaleyh tayyaresine tay 
kadar bir tedriçle keçilir ki farkma ra muaallit olduğunu görerek onla- mizi, büyilk bir zevk ve gururla ta· sımlarında yağışlı, diğer bölgelerde yareyle. Şaşkın dünyada doğru yolu 
'Varmak imkansızdır. Mevsimlerde n çocukluk devrinin tabii tezahür· yin edebiliriz: bugünkü Türkiye, ekseriyetle bulutlu geçmiştir. Dün kaybetmiı Avrupa yeni bir inaanl_ık 
de öyle olmuyor mu? llkbahan yaz, leri telakki etmek gibi bir ıeydir. dünyanın en genç milletlerinden s p o R sabah saat sekize kadar vukubulan ya- nizamına gelinciye kadar bu cins sı • 
)'azı sonbahar, nihayet aonbahan Hilen birçok kimae kızıl ,kızamık, biridir. "Cihan kadar zengin bir ta- ğışların metre mürabbaına bıraktık • !ahlara azami imkan hatlarında mü • 
kıt takip ediyor. Bunlar o kadar boimacadan hiç bir çocuğun masun rihin yanı baımda bu gençlik, he- ları su mikdarı Burdurda ıı, Ilgın- cehhez olmıya me~bunu, ve fuıluu 
tedriçle oluyor ki inaan yaz ne ça. kalamıyacağını zanneden aileler men hemen aon on sekiz aene için- 111111111111111111111111111111 da 9, Kayseri'de S, Sivrihisarda, Yoz- işte bu lüzumun yolundayız. 
b'* reçtil Kıt ne erken geldi diye ,.nktur. Hatta iki evladmdan biri de hı",. bı"r millete naaip olmıyan bir K s· t 

2 
~ Bütün milletçe hükümetimizden 

..__ ed
0 

Sonbah rd i 1 T- k b"I b"I d" k .,.. gatta 3• Bolu, onya, ıvaa a. • .. !ıl~r- memleketimizde bu ıilihın bütün icap -JTet ıyor. a a a aç ar kızamık çı arsa, ı e ı e ığer ar- ilerilik kaydediyor. Bı"sı"kletçiler Bükre~e kışla, Değirmendere ve Yetılkoy de •ene Yetildir, fakat yapraklarm deıini de ondan ayırmazlar ve nasıl Türkiye nüfuaunun bu huausiye- 'I bir kilogramdır. Rüzgarlar Akdeniz larının yerine getirilmesini istiyoruz. 
aaplan hayat kudretini kaybetmit- olaa o da çıkaracak bari ikisi birden tini. "Türkiye ziraatinin ana dava· ki kıyıları ile doğu bölgelerinde yer yer Bize açık ıöylenıin, bu maksat uğ • 
tir. Bir ıiddetli rüzgir onlan aapır olup bitain derler. Şüphe yok ki ih- lan,, adlı kitabmda, profeaör Dr. gİtmiyece er d"ğ böl lerde runda ihtiyarı zaruri fedakarlıkların 

d!:•- J d ---LJ "b" vü d l ı "t cenup ve garptan ı er ge hiç birinden kaçmıyacapz. aapır uaer. tiyar ann a ~ .... ar gı ı cu u P. Ovitiyana ıu cümle ere teapı e- Bu ayın 7 sinde Bükre•te yapıla- ekseriyetle şimal istikametinden. sa.· M'll h k bah . d hak" Hastalık da beter ağaçlannm çok dayanıklı değildir. Banu bil- diyor: "Türkiye'de iatihaal önümüz- s niyede en çok 6 metre hızla esmıştır. ı etçe avacılı 110 e ı • 
fırtmaaıdır. Tanıdıiımız bir zat ya· mek ve o nazik vücudu zora koıma· deki yıllar mühim miktarda arta· cak Balkanyad bisiklet müsabakala - Yurdda en yüksek sıcaklıklar Sivas- kat olarak anladığımız lüzumlar ıun • 
flD& nispetle çok aenç sörün~. mak lazımdır. Filin zat yaıı altını· caktır. Çünkü hayata cirmiye ha· rına lttirak edecek olan blsikletçile- ta 21, Kırtehirde 24, Uuıkta 26, Mer· tardır: uh f tm 

"k · i'-1 '- i d 1 ı · :r- 1) Mevcutlarımızı çoğaltacak eyi Kendini ne pzel m a aza e ıt ıı geçtiği halde hala boka YtPJYOr zırlanan aenç çailarm mı tan yaı rimizle bıı " et 11:ongreı e ege erı sinde 28, lzmirde 30, tskenderunda 32 
der canblıiını, diriliğini, tazeliğini veya hili süreıiyor gibi cahiline piramidind~ en mühim yekunlan rimizle bisiklet kongresi delegeler Diyarbakırda 34 derece olarak kay- tayyarelere ihtiyacımız vardır. 

' d · F k t b" d ğ0ld" Türk" 'd ak l"k 2) Pilot ve raııda ve adetleri ala • hayretle takdir e enz. a a ır iddialara inanmak doğru e ı ır. ihtiva ediyor. ıye e a er 1 htanbula gitrnitlerdir. dedilmittir. 
k
-Lt k b" k f 1 fi 1 bildiğine çoğalan tayyarecilere ihti • aencin afak bir ın& ı veya ır aç Fazla yemek gıduı mideyi, aza hizmetini gören aını ar, sene er Dün saat 21 de Besarabya vapuriy-

sünlük nöbeti mucip olan ihtiyat· hareket gıduı kalbi yorar. lıte o geçtikçe miktarca çoğalmaktadır. k 
1 

yacımız vardır. . d h 
aızbinu yaptıfı anda bir zatürree, zaman ihtiyarlık bir dert olur. De· Yaı piramidi, erkek nüfusun lehine le Köstenceye hareket edece o an e- G • • • • 'd 3) Memleketin ıcap e en er tara • 
bir konjeıtiyon onu yatağma aerer, vamb ve mutedil wtiıl'iiyüıler, tenıa, olarak, mühim değiıiklikler göster- ıp, vazıyetı a.zıra o ayısı • s . k' · · h d 1 'yle ıeya Um UŞOne C fında bir bir vakit kayıp edUmekıi • b 1 

- - •• zin vücuda getirilecek tayyare mey • birkaç oni .. içinde aaranr, aolar, a· golf ihtiyarlara tavsiye edilen vu· mektedir. 927 ve 935 nüfua sayım· batini tehir etmiştir. d 
·- danlarına ihtiyacımız var ır. kqlan söner, ricudu çöker ve bir- cut ekzenizleridir. Daima itidal ile lan arasmda en entereaan fark, nü- Bisiklet federasyonu, bu müsaba - '4) Tayyare imalitında ileri gitmlye 

kaç sün içinde tam mi.nasiyle ihti • iıliyen bir vücut uzun •neler canlı- fuıun yaı niapetlerine göre ayrılı- kalar dolayııiyle Pariıten Bükreıe Selferı'n yapfıg'"' 1 :!'::--.. ~~;~.:;u1mtün1_ :arelmdıri~i~le benim-yarbjı dıtan vurur .. Hakikat bu ki lıjuu; U.et Ye kudretini. çevikliii· ımdadır. BÜJiik kadın ekseri.yeti, -len biıikletçi Tallt'ın hemen Tür- __ _ _ _?..,. !.!!!:~----~ .. ___ _ 

o vücuduna çok aamandanberi ih- ni meafua ..ı.. Her A'-h maDP 1 d tnı gitml •- 5) Puif müdafaavı hiltün icaolarl-
--' ettı"i"ı ı"çin Lı.......-tmeden, farkma . yavaı yavat norma e o ' kiyeye avdetini blldirmittir. b .. k 1 .... mal • •ht" ·-·· var 
...... n- tazaman vücuduna masaj yapan. f u .. yu zarar ar le hal- etmiye ı ıyac.--. -Yarmadan i..inden ihtiyarJamıfh. ve aon aayımda Türkiye nü uaunun 

.,..-- yaımm icabma röre cimnastik ya- l"k il 1 20- K k . dır. 
Beterin hayatı için sonbahar biriz vasfı, aenç ı ça an o an aya eVI . Bu lhtlyaçlann hepıine cevap ve • 

mevsimi acaba hanai yaıta hatlar? pan kimseler yetmitini, aekaenini 35 araımdaki erkek nüfuaunun bü- Gilmilthane, 2 LL - ıkl ~den· recek çaı1pwlar üzerinde bulunan 
(Conrad) m demeaine aöre herk~ bulduklan halde ihtiyarlıim dert· yük ekseriyeti toplamumda olmaı- Ankarada Elmalı dalda ıeçen H- beri dolu ile kartık olarak yagmakta hUkUmetbDlsln, elinde olan lmklnla-
lum bulan önünde beliren hayali terinden masan kalırlar. Dün yap· tur. Bu itibarla Türkiye, senede ne yapılan Kayakevinin noksan yer • olan tiddetli yağmurlardan husule ge- rın en Uerl hadleriyle bavacılıfımı.ıı 
hadu~a titriyerek ~r ~. artı~ tıimız idmam busün de yarm. d~ binde 22 artııı, harp yıllannm tah· terinin ikmali karartaıtırılmıı ve bu- len seller Kelkitin Elbizini köyünde ileri rstUrmekte oldufunu biliyoruz. 

ençlik mmtakaaı o çızsmın s•n· "f b" --'-ild bilını- · · d"l paJı&t biz milletçe o kadar ile iktifa 
!mde kalmqtır. Fakat buaün ,V. d~a:;f• b"ar.:;. .:..~:::dı mı riplerinden kurtulmut olması, do- nun için icap eden proJe tanzım e ı - köylünün tarla ve harmanlarında bu - etmlyerek daha ilerisini ve bir an evel 
IDİDcİ aann imanlan için bu hudut mz. a ır tanın yatamaaı bakmundan eakiai- miıtir. . . lunan bütün mezruatını koyun ve sıfır tatiyonaz. Ve bu daha Ueriılylı bir an 
elliaine kadar temdit edilmittir. eaki hali bir daha zor bul~nunaz. ne ıöre çok daha iyi bir durumda Bu yıl Ankarada kayak faahyet.ı • bayvanatının tamamını ve on bet ba • evetin tevafuk ettiği maddt prtlan 

Niçin kimae ihtiyarlamak iate- ihtiyarlık bir dert ile onan llH Y:ı'· balua•uı ve nihayet tiirk kadmı· ne daha genit mikyasta devam edıle- neyi içindeki eıyasiyle birlikte .aktlp y~ri~e getinniye hazır . oldu~uzu 
mez Ye onun tezahürlerindenB çeki- laımamaaı ve münikGn o~d~iu a- nın velutlufu itibaıriyle dünyanın cektir. götilrmüttür. Bir kadın da botuJmut- ı~y~ilyoruz. Dünyanın .bi_1haua. ıı~ • 
Dİr Ye onu bir dert bilir? unun dar aizden uzak kalmau ıçm kapı• •11 ti • d L! "d" altı ldSyilnde dıkı halleri ve prtları ıçınde bır mıl-
'bqbca sebebi aanınm minen we t M- en aenç ma e enn • .. n ır.,, ad d parl' tur. Aynı kazanın bet Qevezlt kö- let ferdi olarak menıubiyetile müft~ ...ıde- ölüm korku•udur. ilk la- lanmzı ona omwlu ".:"payınız. ~ Milli kabm•etleria ber - Gilelil lıallrl 111 111' en 1 de büyük haıwat -· na bir olduğum.., yilbek cemiye6n hla-
•eç'e pttijim Hm•n latokholm hendiıi olduğunuz vucut m~k~~· • fevkinde olduta bir aamenclayız. yünden rençber tıkenderle lkrel l 1

1 
dıı lerini iıte böyle ifade edebilmekteyiz. 

operumm töhreti bütün memleke- ne iyi bakmız, onu yoluyla ııletiniz. Bilhuaa aeçirdifimiz ıünler, her ..!n~:e~~::ıü;~n~::hirak:: Uzerlne dilfCn yıldınm her 1 n e Tayyareltriyle memleketmi.ıe .ıi • 

ti aaran (Odman) admda bir tenö- ıeyin kıymet olabilmesi için millet bah~eıinde ıenelil~ gardenpartisini öldUrmüttilr. QUmüpne - Erzincan yo Yan vermlye gelecek muhtemel dilt • rii _.....ıı_ Y11"11U

0 

• bet yaımdan elliai· • l G d · '--·lU i d dolu binlerce metre mik. '""'-lara tayyarelerı0mi.ıle onların ·~ ölçüsünde olmaımı zarun yapmıf • vermlıt r. ar enpartıye au p men • lu üzer n e .._., • 
ne kadar~ takdir edilmit ve çok y ıat mebuslarının tedkikleri l"h" r ıuplarlyle diğer kulüpler baları ve .. bat bıraknı•t ve bir çok men memleketlerine kadar giderek daha alL.·-'anmıı olan bu müateana artia- oı tır. yabancı profesörün .. a ayet 1 ap tereıl~lnat dıvarlarını yıkrnıı ve büyük .ıiyanlar verebilecek kabiliyet ...,. "il ıehrin bir çok güzide aileleri ittirak f ve ... 
ti bea Ahnede eoa ıGnlerini yatar- 1 1 • tetkikinden çıkan bu en genç mı et ezl lnnl bet kilometrelik bir kıa- ve kudrette olduğumuzu ih1&1 ve l• • L a dn,_ H iL L eli • • Yozgat, 2 .... - Buraya ge m ' o l etmi-lerdir. Eğlence geç vakte kadar vo un y . d ·ı 1 l" 
••• 1r r -. a a aen aım aene . vaafına bir ek enerjidir. En ça •t· :r 1 tamamen kapatmııtır. bat edecek vazıyete ka arı er eme ı • alkqlıyorda, fakat bu bir merhamet lan vil&yetimiz mebusları dün partı • 'h. samimi bir bava içinde geçmittir. iDi,!'_ balen kapalı ve yatmurlar de- yi.ı. lıte havacılıkta varacağımız he • 
'L.! __ 1-...ıı_ dolan bir alL·-tı. H----- de yapılan bir toplantıda .zürra, esnaf kan, en faziletli ve nihayet tarı 1 .._.... be 
.. _..... ..., ..-.._ d k h vam etmektedir. Ren. ç rler endite • def. .. 
hirilririnin kulatma zavallı (Od· ve. tüccarlarla temasta bulunmuılar bir hak olarak a, en a raman va· • • dedirler. Zazar ve ~ıyanın yüz bin li- Büyük tilrk milletinin büyuk azım 
maa) Pmdl artık bir (Dödmon) ot- .. clilekleriyle alikadar olmutlardtr. uflarmı ilin odonek -az• baclu- 4zmir'de ba)'V-t __... ra kadar olduiu tahmin edilmekte_ ve karan önünde bu hedefe bu&11n~• 
dal diyorlardL (Dödman İneç eli- . .. dunu hiç atmıf olmayız. tzmir 2 a.a. - Villyet ehli hayvan dlr. yarın aruı denilecek kadar kıu bır 
~~~~~)O~~~M~e~~~~·~~~:rl~~~P~·~n~!~m-e_d_un __ ~-~-~---------K:m:A:Y~~H=r~~=~~~~~~B~u~Q~~~:~~·:~~~;~;;;;;~;~~;;; ~~~~~~~~ Odman tekait oldu Ye bir .... ,.a. r zı et ve tür. yoktur. 
pmaclaa hayata Yedl ettL Mbni lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111

11 ölüm oaaa maddi ölümünü intaç et- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Alman"· :m Lehiıtan'a teca .. 

1 .d b0 
- YUz mitti. etme enn en ır eun önce ık 

Gençlilinde UYYal lt•tin hita· Yangın ! bir latanbal aazeteainin b~~ 
belsiyle, kudretli icraatiyle bii7Gk makale ve haber ba,lıkl 
mllftffalriyetleriyle kendiaini tam- B.Jd Roma impuatonı Neroduıı sonunda declliina ( ?) ;••reü~l'lllln 

• d "Ha 1 -'- ,_ var. ,.anlarm hayranlıklarını macıp o- Roma pbriae•t•ı nrip lcarıuınd• u rp o ac-a nıı, olmıy k 
lan bir kmnandanı, bir dnlet reiai- 1ıeyil ile s.ııı s.ıdıfuu riv•,et .. mı?", "çıkacak harp lllflVZ'!'..ca. 
ni, bir profesörü sünün birinde aüt derlet. kalır, ,.oksa Ulla1lllaiJ9fir illi 

7
!! ~ 

aibi lteyu .. ç sakalı ile bumbara· Ye~sl, zımu samaıı Neroıia bi. gı-
tuk ~hnai,.le, tonuna kaybetmit mfııevl hleller sıbı'mütadır. ı _ Bu kadar izahtan aom:8 D • yıitl 
wi)'le karfmuada ıördiiümüz •&• Zav.Jlı Neroa topu topu bir te.i bir ele Masarfk'in Lehlatan'l~ hiç cınz~ ~ 
man acı duyarak aaYalb bitmitl de- pbire ateı vermlı ve 1eyriııe W- bir allkaaı balanmadıinu 90yle-
riz. Bu bir mi.nevi ölümdür ki on- mı§tı. Zamanımısın Nerodları elle- mele ,bilmem, Ulnm kalır 1111? 
elan korkmıyan yoktur. rinden gelse batan daııyayı ateıe bi 

Bir methur hikaye vardır. Elbet yalcıp karı,.ında çene t;.ıacd/ar. Yauuz '1V ıalai • 
iıitmipinizdir: evlat, baba, büyük Ôyle olmadı mıl Habefiatan tara- Bir --:- altı: Bir mahkeme haberi: "Yavuz 
baba sofrada birlikte yemek _Y!r• tından atef verdiler; lakat bu ya11- ·-.... n sahibi tllnldl mah~--•iade 
ken çok ihtiyarlamıı olan buyuk gın, kunımuı çınar yaprakluı KJbi bmir'de çıkan uy eni A_arr,, ~- iki buçuk aya ye yüz lıra para ce-
peder daüna tabatım weya barda- çabulc tutuftu; çabulc •anda. kadaınnız ilk .. ~uma bır r .. ım zuma mahkiba olda.,, 
imı y•e düt~ kırarmı~ Bunua /span7a'7a kundak ıoktulat. ilci ko)'IDUt Ye altma ıu kelimeleri Hmmm pYUZU oldqanu •• 
önünü almak içın otlu bır tahta yıl sonra or•dalci yanıın da •rafa 't'Ullllf ı hıruam n aahibini butır-
bardakla, tahta çanak alıp ihtiya- yalcın siJada. .,Leh cimhurniai Mazarik,, yavuz e.wcl bilirclik. E• aald· 
nn önüne koymuf. Bir sün büyiik Çin'deki ateı, bilf devam tldiyor. Halbuki ı ~;!;:' , .... :bal-cl11ftm11 ela ,. .. 
baba ölmüt, oflu da hizmetçi1e: bu ıı:ıakat Ç'Ja usaktadır. Oradan .ae 1-Ruim leh clmhurreiainin •Jt.--" nız 

x.. t tık Jüzmn r' detildar" • ni Oa•-•70 • bardakla çana.. a m ar doya doya .ıev giJralebiliyor, ne 
kalmadı! demif. Torun öteden aes- de barut kokusu duyuluyor. 2 - Gene bu reaim, rahmetli ~ ifar_etl/ 
lenmiı: Onun için en taze yangın aç g#Jn- Mazarik'in reami ele delildir. uh Gphemiyet sin-

- Atma babacı;mı, yann aen de dür, Polonya ile Almanya budu- '3 - Mazarik malGm oldui1a Ü- B raa ·~ ;mı tin mlnıttip tıa-
ih6yar aldatan zaman lizma ola- duada tutqturuJ..,,..ur. =~ak7•''1 -._ o • !:::ı!':.9 ~ ~ 
cak! demif. Tayyare/er uçuyor, motörlü v•-

4 
_ ~ _ Mu--!L --s.clır, eD çok kallandan f9J n~, Bl·r de to"•le vaka okwnuıtumı b ba tüfek ,,_. - ..-... -. ,, : •• _.._ 

Bir sün bir hain evlit ak aaçb sıtalar iı!iyor; top, om ' ne ele Çekoelowak1a kalm•fbr· miıiDiw? "t IOl'S'I ..-·-
babamu aaÇJDdan tutup aokak ka • patlıyot. 

Almaııra'cla H d 
Athaneai aliınJ • dy elbera ra-
mut aök JÜzün::- e~ D~. Raya. 
ketfetmiı •e D Je~ hır yıldız 
toplanan W.. b an~ıı tehrinde 
sreainde de bu 9)'etıaııaılar kon-
• • L 1 Ylldıaa "D· .. -iı 
...... &OllQ ....... ..... " 

Danziı Jiia -
ri;retia Jenicl llndeıı bütün bete-
ya atıldıfnıı h kanlı blr macera
rmki nesil, •tırlıyacak olan ya· 
pek ha11r ::U Jllclıaı her halde 
laim illi bat • annaı,.acaldardır. 

-.cidar? 
Salla~ 

1 •J)iiJ t ..:Lli 
zeteabad a...... Cimhariyet sa-
k~ Abidin DaYer, "Salh 
.... bir ~bnaclı ama...,, bat
... t..ı..._ •kale 7UIDlfb. o 

"""' ..... belki lna köprüler 

.. Tayyare filolannuzı vücuda 
getirmek için büyük milletimizin 
yüce ilgisini heyecanla anmak 

borcumdur. 
Son arsıulusal hadiseler, Türk 

milleti için kudretli bir hava or
dusunu, hayati önemde tutulma· 
sına bir daha hak verdirdi. Çok 
emekle kurduğumuz, canımızla 
korumağa and içtiğimiz kutsal 
yurdun, havadan saldıntıa.nı kar· 
fi güvenlik altında bulunması 
demek, bize saldıracakların, ken· 
di yurtlannda bizim de ayni za
rarları yapabileceğimize güveni
miz demektir. Bu güveni, her 
gün, arttıracak araç bulmakta 
büyük Türle ulusunun, ne gök 
sel bir duyguyu kalbinde taşıdı
ğını, her ferdinin vatan için tu
tupn gözlerinde okumaktayız.·· 
1935 . 

K.ATATORK 

yılulmanuıb ama, uzerinden seç
mete de imkln kalmamqb. 

Bir sün ...... iH kim derdi ki 
a7aldarmclaa biriai çökecektir? 
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Alman tecavüzü ve bunun isleri 
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Hava akınları 

Polonya'lılar 39 Alman 
tayyaresi düşürdüler 

Alman tayyarelerinin bombaları 
altında ölen kadınlar ve çocuklar 
Varşova, 2 a.a. - Bu sabaha kadar 

yapılan hesaplara göre alman hava 
kuvetleri 1 eylül tarihinde şehirlere, 
kasabalara ve köylere karşı 94 hücum 
yapmıştır. Bu hiicumların 22 si nüfu
su on binden fazla olan şehirlere 27 
si nüfusu 3 binden fazla kasabalara, 
25 i köylere ve 20 si de küçük yerlere 
va hatta evlere yapılmıştır. 

Bundan başka ,alman tayyareleri 
tarlalarda çalışan veya yollardan gi
denler üzerine de ateş açmışlardır. 

Bu gibi hücumların sayısı henüz tes
bit edilmemiştir. 

Bütün taarruzlarda ölenlerin adedi 
12 si asker olmak üzere 130 dur. 30,40 
kadar ağır ve birkaç yüz de hafif ya· 
ralı vardır. 

yük siyah duman ı;iitunları yüksel • 
miştir. Tayyarelerin hücumu o kadar 
ani olmuştur ki. bir çok kimseler teh
likeyi unutarak saklanmayı diişünme
den manzarayı seyretmiye başlamış -
!ardır. Alman tayyarelerin Hitler'in 
emirlerine tevfikan sivil ahaliyi bom
bardıman etmedikleri görül.müştiir. 
Yapılan seri tahkikat neticesinde 
Varşova'nın bombardımandan müte -
essir olmadığı anlaşılmıştır. 

Şehirde her şey normaldir. Dört 
alman tayyarecisi mucize kabilinden 
kurtulmuştur. Bunların tayyareleri a
teş alarak yere düşmüştür. Tayyareci
lerin ikisi paraşütle atlıyarak canla -
rını kurtarmışlardır. Diğerleri de öl -
memiştir. 

Şimdiye kadar 39 alman tayyaresi 
Alman tethi§ planı akim kaldı düşürülmüştür. 

Gazetelerin ehemiyetle kaydettiği- Yüzden faz.la bomba 
ne göre bir gün içinde birçok hava 
hücumları yaparak halkı tethiş etmek Varşova, 2 a.a. - Dün sabahtan 
ve maneviyatını bozmak hususundaki itibaren ikişer saat fasıla ile Varşo 
alman pliinı akim kalmıştır. Alman va üzerine yedi tayyare hücumu ya -
tecavüzleri biiakis inzıbatın ve teyak- pılmıştır. 
kuzun artmasını mucip olmuştur. Sü- Alman tayyareleri bir çoğu en bü -
kfınet bozulmamıştır. Varşova ve di - yük çapta olmak üzere yüzden fazla 
ğer şehir halkı imtihanı mükemmel bomba atmışlardır. Bombardıman bil
geçirmiştir. hassa civar mahallerde ve Siekierki 

varoşunda şiddetli olmuştur. Varşova 
Birinci günkü vaziyet da ölenlerin miktarı 10, yaralananla . 

Muhasamatın birinci gününün ak- rın miktarı 25 dir. 
tamın da vaziyet şöyle idi: Bugün de saat 15/ 20 den 17 / 40 a ka-

Hudutların kaffesinde muharebe - dar biribiri ardına bir çok alman ha • 
ler devam etmektedir. Maamafih al- va kuvetleri Varşova'ya hücumlar yap 

mıştır. Ölenlerin miktariyle hasarın 
manların fazla bir şey kazandıkları yekunu henüz tesbit edilmemiştir. 
görülmemiştir. Günün en büyük ha - Saat 20.30 a doğru alman tayyarele
disesi, açık şehirlerin bombardıman e- ri Varşova üzerine bugün sekizinci 
dilmesi ve birçok kişinin telef olma- defa olarak yeni bir hücum yapmış -
sına sebebiyet verilmesi olmuştur. 
,Yüksek erkanıharbiyenin ilk tebliği tır. 
şudur : BQ§kumandanlığın tebliği 
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rin beklenilmiyen bir taarruzunu mü
teakip, harp ilan etmeksizin Polonya 
arazisine girmişlerdir. 

Alman tayyareleri, Polonya arazi
sinde kain birçok noktalara taarruz 
etmişlerdir. Alman tayyareleri, Aug
ustov, Novy, Davor, Ostrov, Marovi
ecki, Tczev, Kuck, Baıbrov, Radovs
ki, Torun, Kutno mevkilerini ve Kra
kov tünelini bombardıman etmişler -
dir. Alman tayyareleri, aynı zamanda 
Psodno, Trzebinia, Gdinya, Tomas
zov ve Kattovice'i de bombardıman 

etmişlerdir. Adgrodno Trsin'de şehri 
tahliye etmekte olan sivil ahali, bom
bardımana maruz kalmıştır. Bir 
çok ölü ve yaralı vardır. Podlaska, 
Biala'da kiliseler hasara uğramıştır. 

Alman tayyareleri dün Pultusk'ı 
bombardıman etmişler ve Modlin'in 
üstünden uçmuşlardır. Bir kaç tayya
re düşürülmiiştür. 

Bu •abah 

Sakin geçen bir geceden sonra bu 
sabah saat 5.50 ile 6.30 arasında yeni
den tehlike işareti verilmiştir. 

Uzaktan gelen infilak sesleri işitil
miştir. 

Tayyarelerin Varşova'ya yaklaşa • 
madıkları zannedilmektedir. 

Varşova'da kadınların ve çocukla
rın şehri tahliyesi için tedbirler alın
mıştır. 

Diğer cihetten ıivillerde bulunan 
bütün silahlar müsadere edilmiştir. 

Varşova civarından avdet eden gaze
teciler bombardıman esnasında ölen 
kadın ve çocuk cesetlerinin fotoğra
fını çekmişlerdir. 

Bu hadise bundan evel bahsi geçen 
trene tayyareler tarafından yapılan 

taarruza ve bir hastanenin bombardı
manına ilave edilecek olursa alman 
tayyarelerinin ne derece taarruz az -
miyle hareket ettikleri anlaşılır. Bu 
taarruzlar tayyarelerin, Hitler'in 
söylediği gibi, yalnız askeri hedefle
re hlicum etmediklerini de göstermek 
tedir. 

41 tayyarenin hücumu 

Müşahitlerin ifadesine göre diln 
Varşova'nın şark mahallelerine ta. 

arruz eden muhtelif filolardaki tay
yarelerin adedi 41 idi. Alman tayya
relerinden biri birden bire alçalarak 
pek yakından, infilak kuvetleri büyük 
olan altı bomba ile bir kaç yangın 

bombası atmıştır. Bombaların arsala
ra düştüğü anlaşılmıştır. 

Bunların düttüğü yerlerden bü -

Haşkumandanlık genel kurmayının 
iki numaralı tebliği : 

Hava harekatı: 2 eylülde düşman 

hava kuvetleri bütün Polonya arazisi 
üzerinde faaliyetine devam etmiştir. 
Askeri bakımdan ehemiyeti olup ol -
madığına bakılmadan bir çok yerler 
bombardıman edilmiştir. Varşova üze· 
rine dün bir çok hava hücumları ya -
pılmış ve civar mahalleler bombardı -
man edilmiştir. Şimdiye kadar alman 
hava kuvetlerinin faaliyeti bilhassa 
sivil halk arasında zayiat verdirmiş -
tir. 
Düşman hava kuvetlerinin zayiatı: 

dün de dahil olduğu halde 37 alman 
tayyaresi düşürdük. Dün de dahil ol
duğu halde bizden 12 tayyare kaybol
muştur. 

Almanlar 
istilôyı 

anlahyorlar 
Berlin, 2 a.a. - Başkumandanın 

tebliği : 
Kıtalarımızın ileri hareketi bütün 

cephelerde yeni ve seri muvaffakiyet
ler temin etmiştir. 

Yukarı Silezyada endüstri havza
sının cenubunda hareket eden grup, 
Pless'i işgal etmiş ve Briala'ya yak
laşmakta bulunmuştur. D.ıha şimal

deki mıntakada bir Polonya istihkam 
hattı yarılmıştır. 

Endüstri havzasının şimalinde kı
talarımız Vartha'ya yaklaşmaktadır. 
Zırhlı kıtalarımız Radosmk'a yürü
mektedir. Wiclun işgal edilmiştir. 
Kempen yolu ile hartket eden kıta
lar Zieradz'a süratle ilerlemektedir. 

Pomeranya grupu Praha'yı geçmiş 
ve Graudenz'in garbında cenubi Vis
tül'e varmıştır. Bu suretle Graudenze 
hareket eden şarki Prusya grupu ile 
irtibat hemen hemen temin edilmiş
tir. 

Koridorun şimalinde bulunan Po
lonya kıtaları irtibattan kesilmiştir. 
Alman kıtaları Pozasnysz'e yürümek 
tedir. 

Hava kuvetleri Polonyada askeri 
hedeflere süratli hücumlar yapmıştır. 
Hava muharebeleri esnasında birçok 
Polonya tayyaresi indirilmiştir. Bir . 
çok askeri tayyare karargahları, ez
cümle Gdinya, Krakovi, Lodz, Ra
dom, Demli, Brest, Tarnapol, Lublin, 

Polonya'nın motörlü toplarından bir görünü§· 

Hôdise!erin mesuliyeti 
Almanya'ya aittir 

Varşovada neıredilen resmi tebliğ 

Varşovadaki Slovakya Elçisi Sk·~aklaran da 

Lehlilerin safında çarpışacağ;:ıı bildirdi 
Müzakerelere dair Polonya'nın ıkarar vermek için Polonya ordusunun 

tebliği müstevliye karşı gösterdiği mukave • 
mete bütün kalbiyle iştirak ederler. 

Varşova, 2 a.a. - Resmen tebliğ e- Ekselfinsınız ve Polonya hükümeti 
dili.~·or :_ . işbu hususta ıttıla kespettiğ i ve her 

. ~1 ~gus:osta Polonyanın ~erim vasıta ile gerek kendisi, gerek müt
s~fırı Lıpskı , Po~onya~ın İng~.lt~re~ tefikleri, Slovak milletinin milli şe
nın tevası:.ut lehındekı teşebbusunu ref ve vatanı kurtarmak ve hakiki is
kabul ettiğini ~i~ben:rop'a bi~dirmiş, tiklale kavuşmak için giriştiği müca
fak~: .alman hukumetı rad.y~ ıle ne~- deleye müzaharet ettikleri takdirde 
rettıgı beyanatında Danzıgın derhal bilhassa minnettar olacağımı arzede
Almanyaya ilhakını, Pomuanyanın . 
kayıtsız ve şartsız olarak Almanyaya 
iadesini ve Leh murahhaslarının Ber
line gönderilmesini bir iıltimatom 

şeklinde talep etmiştir. Muhasamata 
başlamak için bir vesile teşkil ettiği
ne şüphe olmıyan bu gibi şartları hiç 
bir hükümet kabul edemezdi. Alman
ya birkaç saat sonra bilfiil muhasa
mata ba lamı tır. P olon a Danzig me
•• ı ... .;,.ı. A1-An - :ı:.-.li mun-e tleri 
meselesini tavassut yoluyla halletme
ğe hatır bulunduğunu daima söyle
miştir. Bu şerait tahtında hadiselerin 
mesuliyeti münhasıran Almanya'ya 
aittir . ., 

Tebliğde, Polonyanın alman top
raklarına tecavüz ettiği katiyetle tek
zip edilmektedir. 

Slovakyalı/ar da alman 
tazyikinden bizar 

Varşovadaki Slovakya elçisi B. 
Szathmary 1 eylül tarihinde leh hari
ciye nazırı B. Bek'e aşağıdaki mek
tubu göndermiştir : 

rım. 

Parlamentonun toplantın 

Varşova, 2 a.a. - Parlamento, fev
kalade olarak içtimaa davet edilmiş -
tir. 

Polonya İfİn gönüllü yazılmak 
isti;yen amerikalılar 

Vatington, 2 a.a. - Amerikahlara 
hitaben radyo ile neşredilen beyana
tında Potoki ezcümle şöyle demekte
dir: 

'Polonya yalnız hüriyeti ve istikla
li için değil aynı zamanda Avrupayı 
kuvet heyulasından ve tehditlerden 
kurtarmak için mücadele ediyor.,. 

Doktor ve tayyareci sıfatiyle Polon 
ya ordusuna gönüllü yazılmak isti -
yen amerikahlardan bahseden hatip 
bunlara teşekkür ettiğini fakat arzu
larının yerine getirilemiyeceğini söy-
lemiştir. • 

Potoki aslen Polonyalı olan Ameri
kalılara hitap ederek bunlara her şey
den evel kendilerine bir ocak ve iş te
min eden memleketin vatandaşı olduk 
!arını hatırlatmıştır. Netice olarak 
Polonya sefiri Amerika'nın manevi 
müzaharetini istemiştir. 

Beck'in kabul ettiği •efirler 

Almanya'nın kuvet darbesi 

her taraf ta takbih ediliyor 
Çember/ayn 'in azimkar 

Amerika'da sempati ile 
ifadesi 
karşılandı 

Vaşington, 2 a.a. - (Havans ajan - de hiç bir zaman eksik olmıyan cesa .. 
sından) Selahiyettar müşahitler B. ret, soğuk kanlılık ve değişmez azmi 
Çemberleyn'in nutkunun ve beyaz ki- ile bu sefer de muvaffak olacaktır. 
tabın neşredilmesinin amerika ve Av- "Pöti Jurnal,, yazıyor : 
rupa demokrasilerinin noktai nazarla- - Führer'in arzusu feHiketi tahrik 
rını birbirine sıkı surette yaklaştır - etti. Hitler tarihte emsalsiz bir mes • 
mış olduğu mütaleasında bulunmakta- uliyet taşıyacaktır. 
dırlar. "Jurnal,, yazıyor : 

İngiliz başvekilinin azimkarane ve Mesuliyetler davası hakkında şim • 
vakurane ifadesiyle Hitler'in nutkun- diden hüküm verilmiştir. 25 sene evci 
daki şiddet arasında mevcut olan mü- ikinci Vilhelm ile olduğu gibi bugün 
bayenet tebarüz ettirilmektedir. Po • de Hitler ile Almanya "bu hale,, sebe· 
lonya'ın istilasına tekaddüm eden mü biyet vermiştir. 
zakereleri izah ve teşrih eden B. Çem· "Matin,, yazıyor : 
berleyn, İngilterc'nin mütemadiyen Fransa ile İngiltere için Ren'in ö • 
izhar etmekte olduğu sulh ve müsale- bür tarafında hazırlanmış olan bu ö • 
met arzusunun tarihin asla inkar ede- denmez cinayetin neticelerinden kor· 
miyeceğini isbat etmiştir. B. Çember- kacak bir şey yoktur. Cihan şahit ve 
leyn'e göre, harpten mesul olan bir hakim mevkiindedir. 
tek adam vardır: o da, B. Hitler'dir. "Ekselsior., yazıyor : 
Vaşington'da bazı mahafilde B. Çem- Kıralın haberi olmadan Bismark ta· 
berleyn'in yalnız vermiş olduğu karar rafından gönderilmiş olan meşhur 

hakkında de{!il, aynı zamanda dünya- Lems telgrafından beri usullerde bir 
yı tehlikeye sokan ihtilaf hakkında değişiklik olmadığı görülmektedir. 
mevcut olan şüpheler ortadan kalk · O zaman Bismark harbe sebebiyet 
mıştır. vermek için sefirimizin tahkir edildi·. 

B. Çemberleyn, İngiliz milletinin ğinc dair asılsız bir iddia serdetmiş • 
alman milletine düşman olmadığını, ti. 
yalnız nazi rejimi iktidar mevkiinde "Övr,. yazıyor : 
kaldıkça sulhun teessüs etmesine im- Nihayet Führer bütün dünyaya 
kan tasavvur cdilmiyeceğini söyler - meydan okudu ve bunu en hafif tabi
ken, B. Ruzvelt başta olmak üzere, ri içtimai, belki askeri vaziyeti tehli· 
bütün Amerikalılarla aynı fikirde ol- keli olduğu bir anda yaptı . 
duğunu söylemek istemiştir. "Populaire,, yazıyor : 

B. Çemberleyn, tamamiyle Ameri · ''Harbi bir tek adam istedi Harbe 
kan efkarı umumiyesinin düşündüğü bir tek adam başladı. Harbin Avrupa
veçhile başlamış olan har~in gayete · ya ve dünyaya yaılmasına henüz bir 
rini tarif etmiştir. Bundan şu netice tek adam mani olabilir. , 
çıkar: Amerika demokrasisi ile Avru-
pa demokrasileri arasında vahdet ve 
iştirak vardır. Bu da, son harptenberi 
hissedilmiş olan bir zarurettir. Bugün 
medeni cihanın maruz bulunduğu 

muhtemel tehlike ne olursa olsun hiç 
bir Amerikalı vaziyetin neticesi ne o
lacağında katiyen mütereddit değil -
dir. Hatta Vaşington'da mutat diplo -
masi ihtirazları terkedilmiştir. Ve 
her hangi rcıuni bir zat ile görüşürken 
bir müttefik ile konuşuluyormuş gibi 
bir intiba mevcuttur. Selahiyettar mc
hafilde Amerika efkarı umumiycsin
de 19li senesindeki şevk ve heyecan· 
dan daha az şevk ve heyecan olduğu 
yalnız, B. Çemberleyn'in nutkunun 
hasıl etmiş olduğu intibaa tamamiyle 
muvazi bir anlayış bulunduğu söylen
mektedir. 

Gazetelerin yazdıkları 

Bütün sabah gazeteleri, alman taar
ruzunu takQih etmekte müttefiktir · 
ler. Nevyork Herald • Tribüne gaze
tesi, Hitler tarafından kuvete müra -
caat suretiyle indirilmiş olan darbe ,
lerin listesini tanzim etmiştir. 

Nevyork Taymiş gaztesi de, Hit • 
lcr'e karşı sert bir lisan kullanmakta 
ve kuvete milracaatın yalnız nazi re -
jimine has bir imtiyaz olmadığın, ik -
tidar mevkiindeki hilkümet ne olursa 

Bulgaristanın 

Bitaraflığı 
-ve-

diğr bitaraf 
devletlerin 

aldıkları vaziyet 
Sofya, 2 a.a. - Gazete müdürleri 

dün akşam matbuat müdüriyetine da
vet edilmişlerdir. Gazete müdürlerine 
Bulgaristan'ın bitaraf kalmak husu • 
sundaki arzusuna uygun tam bir bita
raflık dairesinde hareket etmeleri 
hakkında talimat verilmiştir. 

Şimal devletleri 
Alman üçüncü Rayh'ının tazyikı 

altında sükuta mecbur edilen ve yal
nız Almanyanın menfaati uğruna bir 
takım entrikalarla istismar olunan 
slovak milletiyle onun mümessilleri 
namına ve Slovakya devletinin Polon 
yadaki elçisi sıfatiyle, slovak ordusu
nun silahsız bırakılmasını, üçüncü 
Rayh kıtaatı tarafından Slovakyanın 
keyfi bir surette işgalini ve kardeş 
Polonya milletine müteveccih harp 
hareketlerine üs olarak kullanılması
nı protesto ederim. 

Varşova, 2 a.a. - B. Beck, bu sabah olsun Berlin'de bu usullerin kullanıl· 
Papanın vekili Monsenyör Cortesi'yi mış olduğunu yazmaktadır. 

Oslo, 2 a.a. - Şimal hükümetlerl 
müşterek bir beyanname neşrederek 
harpta bitaraf kalacaklarını beyan et
mişlerdir. Finlandiya, Norveç, İsveç 
ve İzlanda arasında imza edilen 27 
mayıs 1938 tarihli mukavele ile vaz • 
edilen bitaraflık kanunları bu suret· 
le meriyete girmiş oluyor. 

Gerek memleketteki, gerek hariçte
ki Slovaklar, alman üçüncü Rayh'ının 
gösterdiği §iddet hareketlerini hiç bir 
zaman hoı görmiyeceklerdir. Ve dün
yanın medeni milletleriyle itbirliği 

halinde yeniden hüriyete ulaımak ve 
mukadderatı hakkında serbest olarak 

Luck, Gotab, Varşova, Posen bombar
dıman edilmiştir. Bundan başka mit
him demiryolları da hücumlara ma
ruz kalmıttır. 

Danzig körfezindeki deniz kuvet • 
leri bu sabah Hela istihkamlarını ve 
Hela harp limanını bombardıman et
miştir. Deniz tayyareleri birkaç defa 
Gdinya limanını bombalamıştır. 

V arıova' nın tebliği 

Varşova, 2 a.a. I- Hükümetin res
mi tebliğinde deniliyor ki : 

Düşman, Silezyada garbi Karpat -
lar altı mıntaka!ı cephesinde Czes
tochwa'ya doğru hücumlarına devam 
etmiştir. Dün yapılan harekat eına
sında 100 kadar alman hücum arabası 
tahrip olunmuştur. 

Pomeranya ve şarki Prusya hudut
larında, ın:..cadele hudut mıntakala

rında devam etmektedir. 
Gdinya cephesinde de mücadele 

devam etmektedir. Westerplat de ha
li muvaffakiyetle kendisini müdafaa 
etmektedir. 

Fransa sefir!. B. No~l'i, in~i~iz sef.iri • Eyalet gazeteleri, bütün sempatile
B. ~?nnaz.el ı, Ame~ı~a sefırı ~· Bıd- rinin Fransa ve İngiltere'ye mütevec
dle yı v~ ~apon sefırı B. Saco yu ka- cih olduğunu gizlememekte ve İngil
bul etmıştır. tere ile Fransa'nın imdadına koşabil-

Sovyetler'in Berlin 

el~isl değiıli 
Moskova, 2 a.a. - Yüksek Sovyet 

divanı, Sovyetlerin Berlin büyük el
çisi Merekalov'u başka yere tayin et
miş ve yerine Berlin büyük elçiliği -
ne Şkvartsev getirilmiştir. 

• 

lngiliz 
kabinesinde 

Londra, 2 a.a. - Dolaşan ıayialara 
göre, kabinenin dayandığı parlman
ter esasın daha ziyade genışletilmesi 
ve kabineye ezcümle BB. Eden'in, 
Churchill'in, Greenwood ve Archi
bald Sinclair'in alınması ihtimali mev 
cuttur. 

Mısırda örfi idare 
Kahire, 2 a.a. - Bugün bütün Mı

sırda örfi idare ilin olunmuştur. Baş
vekil Ali Mahir Paşaya emniyeti te • 
min için tam aalibiyctler vcrilmittir. 

mek için bitaraflık kanununun tadili
ni iste istemektedirler. 

Çemberleyn'in beyanatı hakkın
da Roma •iyasi mahfillerinin 

kanaatleri 

Roma, 2 a.a. - Siyasi mahafil, Çem 
berlcyn'in dün avam kamarasında 

söylediği nutukla İtalya'nın buhra • 
nın son haftalarında meselelerin mus· 
lihane bir tarzda halli lehine olarak 
sarfettiği gayretleri medhüsena et
miş olmasını tebarliz ettirmektedir. 

Siyasi mahafildc deniliyor ki : Mu
solininin sulh davasına hizmet etmi -
ye çalıştığını bu beyanat da isbat e
der. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları 

Pariı, 2 a.a. Alman tecavüzü hakkın 
da "Jur" gazetesi, diyor ki : 

- Filen mevcut olmıyan bir ingi -
liz - leh • alman müzakeresi şeklinde 
alman iki yüzlüliiğilnUn son taarruz 
hazırlıklarını nasıl ilerlettiğini anla -
mak için son üç gilnün tarihi vesika -
larını bir daha okumak lhımdır. 

Figaro, yazıyor : 

Fransa, bir çok imtihanlar geçinniı 
ti ve bugünkü şüphesiz eskiden ge
çirdiği imtihanların en korkuncudur. 
Bununla beraber memleketimiz buna 
da kartı koyacak ve mukadderatı 
babiı mevzuu olduiu zaman kcndiıin· 

l•ve~'te müdafaa tedbirleri 

Stokholm, 2 a.a. - Kabine müdafaa 
tedbirlerini takviyeye karar vermiş • 
tir. Bazı ihtiyat sınıfları yakında ça
ğırılacaktır. Parlamento ihtimal ge
lecek hafta fevkalade içtimaa davet 
edilecektir. 

Hollonda'da harp hali ilan edildi 

La Haye, 2 a.a. - Bütün Hollanda
da harp hali ilan edilmiştir. Askeri 
makamlara alelade zamanlarda, sivil 
makamlara ait olan bazı saiahiyetler 
verilmiştir. Hiç bir hususi tayyarenin 
Hollanda toprakları üzerinden uçma
sına müsaade edilmemektedir. 

Estonya'nın bitaraflığı 

Tallin, 2 a.a. - Estonya hükümcti 
bir beyanname neşrederek Estonya
nın ecnebi devletler arasşnda yapıla
cak harpta bitaraflığını ilan etmiştir. 

Portekiz bitaraf 

Lizbon, 2 a. a. - Portekiz hükü • 
meti bitaraflığını ilan etmiştir. 

Yüksek 

meclisinin 
Sovyet 

toplantısı 
Moskova, 2 a.a. - Yüksek Sovyet 

meclisinin fevkalade içtima devresi 
mesaisini bitirmiştir. Ziraat kanunu 
ile askeri hizmet hakkındaki kanunu 
ittifakla kabul etmittir. 
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30 Ağustos Baıkumandan muharebesi münasebetiyle 

Türk istiklôl ve inkilôp 
savasına dair konuşma 

..;, 

-III-

Coruh mebusu Ali Riza Erem, C. H. P. adına Ankara radyosun
da" 30 ağustos Başkumandan meydan muharebesi münasebetiyle, 
türk istiklal ve inkılap savaıı üzerinde bir konuıma yapmııtır. Bu 
enteresan konuşmanın son kısmını aıağıya koyuyoruz: 

Arkadaşlar, 

Şimdi de bu büyük savaştan alınan 
siyasi, içtimai, iktisadi ve kültürel 
inkırnpların eşsizliği tablosuna sıra 
geldi: 

Bilmem bunun tablosunu çizmeye 
yeltenmek lazım mı? Bu, bütün dün
yanın imrenerek seyrettiği ter temiz 
Cümhuriyet Türkiye'sidir. 

- Milli topraklardan bir karışını 
milli sınırı dışında bırakmamış, ken
disinin olmayan, başka birine ait bir 
karış toprağı da milli hududu içine 
almamış mütecanis, yeknasak, müda -
faa hakkı mutlak, hayat kaynaklan 
bol, müstakil bir vatan ... 

Bu vatanın içindeki içtimai hayat 
vaziyetine bakınız: 

- Asırlarca Türk milletinin de ka
derini hurafevi esareti altında tutmuş 
olan meşihat müessesesi, şer'iye, kili
se, havra nizamiye gibi çeşitli imti
yazlı, kapitülasyonlu ve gayri müsta
kil; osmanlı mahkemeleriyle yıkıl -
mış, onların yerinde ilmi, hakiki ve 
hukı,ıki esaslara dayanan layik, tek a
dalet ölçülü, müstakil Cümhuriyet 
adliyesi... 

- Yüzlerce yıldanberi, medrese, 
tekke, zaviye, mektep gibi türlü tür
lü ve biri ötekinin zıddı, ve bilhassa 
(kendini unut) prensiplerine istinat 
eden doğomatik ve kozmopolit osman
lı (talim terbiye) ocakları yıkılmış 
onların yerinde (kendini bil) düstu
runa dayanık, layik, milliyetci ve 
halkcı cümhuriyet öğretim ve eğitim 
kaynakları, 

- Çağlardanberi sarıklı, külahlı, 
püsküllü fesi dört peşli entarisi şal
varı ile, çarşafı ve peçesi ile çeşitli, 
istisnalı, garip kıyafetli gayri mede
ni manzaralı osmanlı halkı yerinde, 
modern giyimi, şapkası ve kasketi ile 
hakiki ve medeni kıyafetini almıı; 
fert, aile sınıf, zümre, cemaat cinsi 
imtiyaz ve farklarından uzak, kanun 
önünde mutlak müsavi, temiz Türk 
halkı ... 

"Evinde kafes ardında saklı kalma -

ya, sokakta peçe altında gizlenmeye, 
___ ._.__.._ _ _.._ :r-•·-• ......... -. __, ____ ..._ r-r .... 1 

mada yarım insan sayılmaya mahkQm 

içtimai ve siyasi hayata karışmaktan 

mahrum osmanlı kadını yerinde İs
tiklal mücdelesini başından sonuna 

kadar kocasını, kardeşini, oğlunu kur

tuluf muharebesine yolladıktan başka, 

onların yiyeceği ekmeği evela tarla -
ıında yetiştirip ekmek haline getir

dikten sonra çocuğunu sırtına vura

rak ... 'Ovendiresini eline alarak ... Ya
lın ayak kağnısını yedeyerek... yo -

kuşlarda yükü çekemiyen öküzlerine 

arabayı itmek suretiyle yardım ede -

rek cephane taşıyan ... Onların atacağı 
cephaneyi muharebe hattına kadar 

yetiştiren Türk kadını... Bu suretle 
düşmanın vatanın hariminde imhasın
da ... Kendisini asırlarca esir eden hu
raf evi müesseselerin yıkılmasında 
başka hiç bir millet kadınlığına nasip 
olmamış bir fedakarlık gösteren ... Ve 
bugün memur, avukat, hakim, mebus 
olmak gibi her tiırlü siyasi ve içtimai 
haklannı kazanan ve kullanan Türk 
kadını .... 

Bu vatanın içindeki iktisadi duru-
ma bakınız, 

Demiryolu, havayolu, denizyolu, 
tramvay, tunel gibi her çeşit nakil ve 
hareket vasıtalarından, elektrik, hava
gazı gibi medeni ışık ve ısık kaynak
larına, telefon, su gibi muharebe ve 
hayat ihtiyaçlarına elhasıl içtiğimiz 
ıuya varıncaya kadar bir milletin doğ
rudan doğruya medeni hayat yol ve 
kaynaklarını teşkil eden ne kadar e
konomik müessese varsa hepsi, daha 
düne kadar, imtiyazlı ecnebi serma
yesiyle kurulmuş, kapitülatıyonlu ec
nebi şirketlerce işletilegelmektc bu -
lunmuşken bugun bunların hepsi 
milli sermayeli, milli işletmeli ter te
miz bir Türk müessesesi halini almış 
mesut bir manzara! ... 

- Düne kadar buğday, un, şeker 
gibi en mühim yiyeceğinden, yünlü, 
pamuklu, ipekli gibi her türlü giye -
ceğne, kağıt, cam, şişe, demir gibi her 
çeşit ihtiyacına; silah, cephane gibi 
her nevi müdafaa vasıtasına kadar her 
şeyi ecnebi diyarlardan getirtmek 
mecburiyetinde iken; bugün buğdayı, 
unu harice ihraç eden, her çeşit giye
ceğini, her nevi hayati ihtiyacını ve 
silah ve cephanesini yurdun ötesinde 
berisinde bacaları tüten yünlü, pa • 
muklu, ipekli mensucat, kağıt, cam, 
demir ve çelik fabrikalarından teda -
rik etmeye yeraltı servetlerini işlet -
meye baflıyan bahtiyar bir vaziyet! .. 

- İnsaniyet ailesi içinde "yurtda 
aulb cihanda sulh) düsturunun kurul-

duğu gündenberi, sarsılmadan, şaşır
madan ve yanılmadan tatbik eder ... 
Bütün dünyaca kıymet ve itibarı say
gıyla anılan ... Sözü hürmetle dinle -
nen, itimatla karşılanan .. Dünya sul
hunu koruma yolunda yardımında gü
venilen devlet ve milletlerin başında 
tutulan ... Ve böylece beşeriyet atemi
ni, karşısında hayranlıkla imrenerek 
durduğu kudretli bir devlet ... Bunun 
adı Cümhuriyet Türkiyesi ... . 

Arkadaşlar, bütün bunları 30 a -
ğustos zaferine borçluyuz ... 30 ağus -
tos zaferini de, Ebedi Şef Atatürk'ün 
Başbuğluğu, Milli Şef İsmet lnönü"
nün kumandanlığı, Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın başkanlığı altında sevk ve 
idare edilen iki İnönü bir Sakarya za
ferine müstenit 30 ağustos büyük sa
vaşlarını kazanan kahraman büyük 
Türk ordusuna borçluyuz ... 

Onun için, görülmemiş kahraman
lıklarla bu emsalsiz savaşı kazanan ve 
bunun üzerine kurulan Cümhuriyet 
devletinin de temeli olan miili varlı
ğmıızın, milli mcfküremizin ve inki
lfıbımızın kollayıcısı ve koruyucusu 
bulunan büyiik Türk ordusunun ö
nünde daima minnet ve şükran hissiy
le eğilmek milli ve vatani bir borç
tur ... 

iV 

Arkadaşlar, 

Şimdı hbedi Şefe yöneliyorum. 
Büyük Atatürk!. .. 
Bu yılki zafer bayramımız, mateme 

bürünerek, kalplerimiz burkuk, kut
luyoruz... Çünkü sensiz yaptığımız 
ilk zafer bayramı ... 

:Fakat büyük kurtarıcı müsterih ol, 
avunuyoruz, teselli buluyoruz ... Çün
kü başımızda Milli Şef İsmet İnönü 
var ... 

Hani ... Daha Anadolu'ya geçmeden 
önce, lstanbul'da kurtuluş mücadele
si planının ilk çizgisini çizmek için, 
kendileriyle, ilk "müzakere ve an • 
la§malar'' yaptığın ve kendileriyle 
"tc~ikimesai" cttifin. .. İlk (T.ürki-
.1 - ı..::.7 .ua. ».e:ıı ... " .m ...... ı: .. : J..,..ı\; ...... __ ı .. u-

kümetini) kurduğun gün Meclisten 
sonra en yüksek makamı askeri olan 
Erkanı harbiyei umumiye reisliğine 
seçildiğini nutkunda da söylediğin 
İsmet İnönü var ya ... O ba§ımızda. .. 

Büylik Ebedi Şefi Müsterih oll 
Hani... Son sultan halife orduları 

diye Türk milletine düşman ordula
rını saldırırken ... Düşman tayyarele
riyle millt hareketi halifeye isyan di
ye tefsir eden (hurucu alessultan) 
fetvalan yağdırır, memleketin her ye
rinde yer yer isyanlar çıkartırken ... 
Seyyar milli kuvetlerin kumandanla
rını aldatarak diltman aaflartnca yer 
aldırırken... Diğer cihetten düşman 
ordulan da yurdumuzun bağrına doğ
ru umumi taarruza geçmişken ... El -
hasıl bütün dünyanın ateşleri bu mil
letin başına yağdırılırken ... Milli mü
cadelenin aldığı bu en dar ve sıkıtık 
deminde: ( ..... çok ciddi ve dikkatli 
mesai talep eden Garp cephesi ku -
mandanlığına, erkanı harbiyei umu -
miye reisliği de uhdesinde kalmak ü
zere tayin ettiğin ... ) 

Bu suretle iki defa İnönülerinde, 

sizin de nutkunuzda buyurduğunuz 

gibi" dahiyane sevk ve idaresiyle 

düşman ordulariyle beraber Türk mil

letinin de makfts talihini yenen ... 

Senin Başbuğluğunda Sakarya ve 
Dumlupınar 30 ağustos zaferlerini 
garp ordulariyle kazanan... Sonra 
(Mudanya) siyaset meydanında (Mon 
dros)u yırttırıp (Mudanya)yı imzala

tan .... Lozan diplomasi meydanında 

da (Sevr)i yıktırıp (Lozan)ı kurdu

ran ... İsmet İnönü .... 

Nihayet, 15 yıla sığdırılan 15 asır

lık inkilip programının, aarsılmaz 

tertipcisi, ıaıırmaz tatbikcisi, yorul -
maz takipcisi ve bahtiyar başarıcı ide
al ve inkilap arkadaşın İsmet İnönü .... 

lşte O başımızda .... 

Aziz Atatürk! ... 
Biz, milletce onun etrafında toplan-

dık ... Senin etrafında toplandığımız 
gibi ... Biz milletce, tek vücut tek kalp 
ve tek dimag halinde ona bağlandık ... 
Sana bağlandığımız gibi ... 

Şimdi, milletce, hep beraber, gene 
ayni hedefe, gene ayni yoldan, gene 
ayni hızla, tek kafile olarak yürüyo
ruz... Bu halimize bütün dünya bile 
hayran .... 

Müsterih ol Ebedi Şef Atatürk .... 
Sen gömüldüğün Türk milletinin 

kadirıinas, ve civanmert gönlünde 
yattıkça, var olsun Büyük Milli Şef'i 
ile Büyük Türk Milleti. 

uı:us 

Kayzerler Almanyasından 
sonra Hitler Almanyası 
B ismark'ın kurduğu Almanya, 

1870 - 71 harbını yaptıktan 

sonra, kayserler almanyası, geçen 
Cihan harbına kırk küsur sene ha
zırlanmıştı. 

Bugün yeni bir cihan harbı ma
cerasına başlamış olan nasyonal -
sosyalist Hitler almanya~nın bu 
topyekun harpte, Ludendorf'un 
çok ciddi telakki ettiği şu mesele
leri ne dereceye kadar göz önünde 
tutmuş olduğunu bilmiyoruz. Lu
dendorf, '"Topyekftn harp" isimli 
eserinde Almanya'ya şunları vesi
yet ve tavsiye etmişti: 

"Topyekun harp ve topyekun po
litika şu ciddi meseleyi göz önün
de tutmak zorundadır: 

Anavatan, müdafaa ordusunun 
ve bütün milletin ve bilhassa harp 
güdümünün ihtiyaçlarını ne suret
le temin edecektir? Memleketin 
dışından neler getirmek mecburi
yetindedir? Harp başladıktan son
ra da, dışardan getirdiği şeyleri te
min ve tedarik edeceğine emin ola
bilir mi? Cihan harbında şimal de
nizi ve kısmen de Baltık denizinin 
İngiltere tarafından, Akdeniz'in İ
talya ve Fransa tarafından abloka 
altına alınması neticesinde, Alman
ya ile Avusturya - Macaristan'ın 
başına geldiği gibi, deniz harbı ve
ya bir abloka dolayısiyle anavata
nın deniz mahreçleri kapanıyor , .. mu. 

Zira, kayserler Almanyası geçen 
Cihan harbına kırk küsur sene ha
zırlanmış olduğu halde, o muazzam 
maceraya başladığı gün, devlet 
bankasında ancak 300 milyon nakit 
paraya ve 2.000 milyon marklık al
tun stokuna malikti. Halbuki, har
bın daha ilk aylarında 4520 milyon 
marka ihtiyaç hasıl olmuştu. Cihan 
harbında Fransa ile Rusya'nın al
tun karşılığı Almanya'nın altun 
karşılığından daha fazla idi. Ancak, 
İngiltere'nin Almanya'dan daha az 
altun stoku olmasına rağmen, sırf 
mali vaziyetinin resaneti yüzün -

·den hasımlarının hepsine galebe 
çaldı. 

Ya iaşe vaziyeti? 
Geçen Cihan harbından evelki 

Almanya, yılda 1.830.000 ton buğ
dayı ve 8.000.000 ton yemi hariçten 

temin etmek zorunda idi. 
Bunları dışarıdan temin edeme

mek yüzünden merkezi Avrupa 
devletlerinin iaşe durumu çok kö
tüleşmiş ve Romanya'ya harp ilin 
edildikten sonra, stratejik zaruret
lerle değil, sırf bu iaşe meselesini 
halletmek maksadiyle, harp sahası, 
zahire anhan sayılan Eflak eyale
tine kadar genişletilmiştir. 1918 de, 
şarktaki harp meydanlarının Uk -
ranya'ya kadar yayılmasında da, 
keza ayni düşüncelerin zoruyla ha
reket edilmişti. 

Ludendorf, ••geçen Cihan harbı
na girmiş olan Almanya'nın, Hiakal 
1.000.000.000 marklık zahire depo 
etmesi lazımdı; fakat bunu temin 
etmek mümkün olamamıştı." diyor. 
Ya bugün? 

Alman yüksek fırınları, geçen 
Cihan harbına takaddüm eden yıl
larda ve ezcümle 1913 de 40 milyon 
ton demir cevheri işliyordu. Lakin, 
bunun 11,5 milyon tonu yabancı 

memleketlerden ve bilhassa lsveç
ten idhal ediliyordu. 

Refah içinde geçen kırk küsur 
senelik bir hazırlık devresine rağ
men, Almanya'da bakır tükenmiş 

ve evlerdeki bakır kap kacak top
latılmıştı. Hatta hem bakırı ve hem 
de kauçuğu temin etmek için, 
Doyçland adında muazzam bir de
nizaltı gemisi inşa edilerek Ame
rika kıtasına gönderilmişti. 

Nihayet harp uzadıkça, hemen 
hemen biitün ihtiyaç maddeleri, 
yerlerini "Ersatz" rejiminin dikte 
ettiği maddelere tcrketmişti. 
Kırk küsur yıl hatırlanmış olan 

kayser Almanyası, işte bu ve buna 
benzer tezahürlerle karşılaştıktan 

sonra, aldığı netice malUmdur. 
Bugün ikinci bir Cihan harbının 

başlangıcında bulunan nasyonal 
sosyalist - Hitler Almanyasının bir 
kaç seneden ibaret olan hazırlık 
devresi, acaba ne gibi tezahürler 
yaratacaktır? Bunu zaman bize gös
terecektir. 

Ancak, IJudendorf şunları söyle
mektedir: gelecek Arvupa harbı -
nın kısa sürmesini temenni ederim. 
Aksi atkdirde, harbın Almanya i
çin korkunç bir feHiket olması mu
kadderdir. - Hikmet Tuna 

E>enizin dibinde 

yatan hazineler· 

çıkartılıyor! 

Dünya deniz

lerinin muh 
telif yerlerinde ge 
milere mezar olan 
noktalar vardır. 

Mesela, bunlardan 
biri yeni Sundlan
d'ın cenubundaki 
Sable İsland de -

En büyük gemi mezarhğı 
Nevyorkla Boston arasında 

bulunmaktadır burada 

nilen yerdir. Her 
tam 908 gemi yatıyor ... 

denizci, burada, kendisini ölümün 
beklediğini bilir. İstatistiklerde bu 
hususta kAfi derecede ma!Umat var -
dır. 

Gemi mezarlıklarının bir büyüğü 
de Nevyork ile Boston arasında Kap 
Cod'da bulunmaktadır. 1843 ten 1893 
yılına kadar, yani 50 yıl içinde bu 
noktada, 2131 gemi kazaya uğramış -
tır ki, bunun 908 tanesi tamamiyle 
nıahvolmuıtur. 

Zamanla gittikçe mükemmelleş

miş olan dalgıç tertibatı saye
sinde depizin derinliklerine inmek 
rrıümkün olmuş ve su altındaki çalıı· 
malan çoğu muvaffakiyetle netice-
lenmiştir. 

suda rüyet imkanları çok mahduttur. 
Dalgıç güneşli bir havada daldığı za
man, ancak bir iki metre ilerisini gö· 
rcbilmektedir. Ziya, suda son derece 
dağıldığı için, Projektörün yardımı 
da çok zayıf bir tesir yapmaktadır. 
Bundan dolayı, dalgıç, aradığının et
rafında 10 • 20 metre mesafade oldu
ğu halde aldanabilir. 

Fakat, en büylik zorluk, su yığı

nının bünye ve cihaz üzerin
deki yüksek tazyikidir. Bu tazyik ne 
ticesinde en tehlikeli arızalar meyda
na gelebilir. Yeryüzünde normal şart
lar içinde atmosfer tazyiki, beş kare-
santimetrcye 1 kilogram olduğu hal
de, ıu derinleştikçe, bu tazyik sürat
le büyümektedir. 

Nitekim, 90 metre bir derinlikte, 
vücudun 14,000 kare santimetresine, 
65350 kilogram bir su tazyiki isabet 
etmektedir. 
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1914 -VE-. 1939 
Büyük cihan harbı ile 

bugün arasında benzerlik 

1914 nasıl patlamıştı 
1914 Cihan harbı nasıl çıktı? Aşağıda harba tekaddüm eden bir ay 
içind~ki hadiselerin kronolojik seyrini not halinde bulacaksınız. 1914 
harbiyle 1939 harbı arasında milletlerin roH.i hemen hemen aynı ol
m ustur: Tecavüz gayesiyle hareket edenler, ara bulmaya çalışanlar, 
eveİa bir tarafta iken sonra bitaraf olarak kalanlar, bütün anlaşma im
kanlarını yokederek işi muhakkak silaha bırakanlar ... 

:ı: Sırbistan umumi seferberlik ili\D 
etmiştir. 

* 28 haziran 1914 - Avusturya 
veliahti ve karısı Saraybosna'cfa 
bir sırp delikanlısı tarafından öl- * 
dürülüyor. 

Almanya Avusturya'yı teıvik e• 
diyor, eshamlar düşüyor. 

Tahkikat katilin sırp milli müf -
rit zümrelerinden birine mensup * 
ouduğu ihtimalini çıkarmıştır. 

Sırp kumandanı general Patnik 
Viyana'da tevkif ediliyor. 

* 29 haziran - 15 temmuz 1914 -
Avusturya - Macariatan'da nÜml\· 
yişler biribirini takip ediyor. Or
du harp istemektedir. Sırbistan'a 
bir nota verileceği ve bunun bir 
ültimatom mahiyetinde olacağı 

söylenmektedir. 

* 18 temmuz 1914 -Viyana ajan
sı askeri menbalardan vaki olan 
istihbaratına göre fU haberi veri
yor: Avusturya tarafından Sır
bistan'a verilecek nota bir ülti
matom mahiyetinde olduğu ci
hetle düvelimuazzamaya tebliğ 
edilmiştir. Bu hususta teatiiefkar 
olunmaktadır. 

* Avusturya ordusunun harp ka
ran, ordunun organı olan Milita
riıe Rondşav mecmuasında şu 
yazı ile bildirilmektedir. Bir 
harp zamanı artık gelmiıtir. A
vusturya, iki üç sene sonra bir 
harp karıısında bulunmıya mec • 
bur olacaktır. Rusya henüz hazır 
değildir. Kader bir daha kararı -
mızı elimizde bırakıyor. Yeni bir 
tereddüt bizim için meşum ola
caktır. Düvelimuazzama olmak
lığımız hasebiyle haiz olduğumuz 
nüfuz tahtıtehlikedcdir. Mevzuu· 
bahis olan mesele, ya iyice yaşa
mak veya büsbütün ölmektir.,, 

* 23 temmuz 1914 - Avuıturya • 
Macaristan Sırbiatan'a ültimato
munu veriyor. Bu ültimatom, arrp 
hükümetinin hükümranlık hak
larına tecavüz mahiyetindedir 

* 26 temmuz 1914 - ilk siJD.h, 
Kerteska civarında patlamııhr. 

* Roma seferberlik ilan etmiştir. 
Belgrat'ta panik ve yağma ol· 
muştur. 

* 28 temmuz 1914 - Oımanlı a• 
jansı, ıu tebliği neırediyorduı 
bugün öğleye doğru Avusturya· 
Macaristan hükümeti Sırbistan'& 
harp ilô.n etmiştir. 

* Rusy3'da örfi idare ilan edilmit
tir. 

* İtalya ve lng1ltere ara bulınıya 
çalıııyorlar. 

* Lö Tan gazetesi, osmanlı impa• 
ratorluğunun bitaraflığını sad· 
razamın teyit ettiğini yazıyor. 

* 29 temmuz 914 - Almanyft bir 
sefirler konferansını reddediyor. 
Berlin'de sosyalistler harbin a
leyhinde, ordu mensupları lehin• 
de nümayiş yapıyorlar. 

* 30 temmuz 914 - Avusturya kı· 
taları sırp toprağında ilerliyor
lar. 

* imparator Vilhelm ile n.ıs çan 
Nikola telgraflar teati ediyorlar. 

* Bütün siyasi merkezlerde faali
yet devam ediyor. Berlin'de örfi 
idare ilan edilmiıtir. 

* 2 ağustos 914 - Bütün devletler 
seferberlik ilan etmiılerdir. 

ve katil hadisesinde sırp hüküme- * 
tini iıtirakle itham etmektedir. 
Ültimatoma 48 saat zarfında ce
vap istemektedir. 

Almanya harp ilan etmiıtir: aaat 
12.15 te Havas ajansı fU haberi 
veriyor: alman aefiri akp.m ıaat 
yediyi 40 geçe hükümetimetbua
sı namına Ruıya hariciye nazın· 
na Almanya'nın harp ilan ettiği
ni bildiriyor. 

* Sırp baıvekili Paaiç, memleket 
içi seyahatinden dönüyor. 

* Almanya ile ltalya; Avusturya 
notasını terviç ediyorlar. 

* 3 ağustoı 1914 - Almanya Ol'

dulan Fransa'ya hücum ediyor. 

* Rusya ara bulmak için müracaat * Osmanlı imparatorluğu &eferber-
ediyor. lik ilan ediyor ve 45 yaıına kadar 

* Franıa Rusya ile müzakere ha
lindedir: aynı gün fransız baıve- * 
kili Puvankare "Frans" isimli 
harp gemisinde rus çarı Nikola'
ya ziyafet veriyor. 

olanlan askere toplıyor. 

S ağustos 1914 - lngiltere Al· 
manya'ya harp ilan ediyor. lnati· 
liz donanması fransız sahillerini 
müdafaa ediyor. 

* 25 temmuz 1914 - Avusturya -
Macaristan'la Sırbistan'ın müna
sebetleri kesiliyor. 

*•Sırbistan Avusturya'nın notasını 
kabule hazırlanmııken Rusya'
dan gelen bir telgraf Üzerine vaz 
geçiyor. 

* Almanya ve Avusturya'nın müt
tefiki olan İtalya bitaraf kalıyor. 

* Japon hükümeti lngiltere ve 
Fransa'ya kartı ahitlerini yerine 
getireceğini bildiriyor. 

* 6 ağustos 1914 - Avusturya 
Rusya'ya harp ilan ediyor. * Almanya'ya mukabele olarak 

Rusya'da nümayiıler baılıyor, ıe- * 14 ağuıtoı 1914 - İngiltere A· 
firler mütekabil olarak ayrılıyor. vuaturya'ya harp ilan ediyor. 

Ve ~ugün Yugoslavya'nm içerilerine düşen Kerteska kasabasında bat
lıyan ateş, böylelikle dünyaya dört yıllık ıstırap ve facia devri yaşattı. 

''Milli tayyarecilik bizde milli 
ordu gibi, doğrudan doğruya mil. 
letin alakasiyle ve milletin doğ
rudan doğruya kendisinin teda
rik etmesiyle meydana gelmiş-
tir." 

ismet lnönü 

Temyiz mahkemeıi azalığı 

İzmir ceza mahkemesi reisi Rama

zan Onat temyiz mahkemesi azalığına 

tayin edilmiştir. 

Cihan harbinden bir kaç yıl evet, 

osmanlı devleti, 5 temmuz 1770 tari· 

hinde rus donanmasiyle osmanh do
nanması arasında kanlı bir deniz mu

harebesinin cereyan etmiı olduğu 
Çeıme körfezini dalgıçlarla taratmış 
tır. Dalgıçlar, vaktiyle bu körfezde 
30 metrede batmıt olan rus amiral ge
misinde birçok değerli eşyadan baş· 
ka içinde 12,000 rus altını da bulunan 
büyük bir kasa da bulmuılardır. 

Eğer dalgıcın elbisesi dışardan 

hava verilip doldurulmamış :...-------------
olsa, vücudu ezilerek hurda haline --------------

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 

Denizlerde batmıı olan değerle

rin haddihesabı yoktur. Kokos 
adaları arasında, birçok milyon dolar 
değerinde altın, gümüı ve mücevher 
büyük Okyanusun altında yatmakta
dır. 

Bu servet, bir İngiliz ko.rsanının, 
19 uncu asır ba§langıcında yaptığı 

korsanlıklar neticesinde biriktirip 
gemisinde taşıdığı bir hazinedir. 

Tabii, bütün bu işlerde, dalgıcın 
faaliyeti son derece mühim ve tehli
kelidir. Dalgıç ne gibi zorluklarla 
mücadele etmek .zorundadır? Evela, 

gelir. Hiç §Upheıiz ki, 200 metreye 
kadar dalmak imkinını veren ve taz
yika mukavemet eden dalgıç zırhları 
vardır. Fakat, bu çelik kap içinde 
dalgıcın hareket etmesi son derece 
gliçleımcktedir. 

Tazyike intıbak etmiJ olan bir in

sanın süratle su yilzüne çıkarılması, 

kendisinin ölümünü intaç edebilir. 

Zira, tazyik altında bulunan havayı 
teneffüs ederken, normal ıartlar için
deki teneffüste vaki olmıyan bir ha
dise cereyan etmektedir. Şöyle ki, ha
vadaki azot, dalgıcın kanına karış

maktadır: dalgıç denizin derinlikle
rinde bulunduğu müddetçe ve işini 
bitirdikten sonra, yavaı yavaş suyun 

yüzüne çekilip çıkarıldığı takdirde, 
bu tezahür zararsızdır. Böyle hareket 
edilince, normal ıartlara avdet, ken· 
diliğinden vukua gelmektedir. 

A ncak, silratle yukarı çekilecek 

olursa, nisbeten az bir derin· 
likte bile ölüm muhakkak sayılabilir. 
Çünkü ,azot, çarçabuk kandan ayrı -
lamıyor, gayet ufak habbeler kanla 

birlikte bir köpük halini alıyor ve 

bunun neticesinde, kan damarlarının 

bazı nazik noktaları tıkanarak, kanın 
deveranı felce uğrıyor. Çok büyük 
derinliklerde, tekrar yukarı çıkmak, 
bazan saatlerce sürmektedir. 

Fölkiıer Bcobahter 

2 Film birden 

1 - MEYERLİNG 
(Danielle Darrieux - Charles 

Boyer) 

2 - Kanii inciler 
Seans saatleri: 

10 - 11,30 - 12,45 - 14,30 
15,45 -17,30 - 6,45 

Gece saat 9 da 

Meyerlina ve yeni jurnal 
Tel: 2193 
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tZMİR'DEN NOTLAR 

• r 

İ zmir'de yep yeni bir şehir 
kuruluyor. Ankara'nın en 

güzel köşesini teşkil eden Yenişe
hir dun nasıl bom boş bir step i
dıyse, bmir'in bugiınkü yeni şeh
rinin kurulduğu yer de beş altı se
ne eveline kadar bom boş geniş bir 
yangın yeri sahasından ibaretti. 
Dikili te kot ve kurulu tek kulube 
yoktu. 

Kordonla lzmir'i biribirinden a· 
yıran bu geniş kel saha bugün ma
mur bir hale gelmiştir. Bu sahanın 
Külti.ırpark'a yakın oluşu ve bele
diyenin inşaatı teşvik edici tedbir
ler alışı kısa bir zaman içinde koca 
bir şehrin kuruluvermesine amil ol
muştur. 

Muntazam yollar. Geniş yaya 
kaldırımları. Ve yaya kaldırımları
nın iki tarafına dikilen yabani dut
lar .. Bu ağaçlar kısa zamanda büyü
müş ve bir kamerye halini almış ... 
Bahçelerin ortasında modern mi -
maride evler ... 

Ana yollar muntazam hale kon
muş ve tamamen ağaçlanmış. Diğer 
yolların inşasına devam ediliyor. 
Evlerin bahçeleri çok güzel. İz -
mir'in toprağı ve iklimi burada da 
kendini göstermiş ... 

Evler ve apartımanlar modern 
stilde ... Fakat burada inşa disiplini 
Ankara'daki kadar sıkı değil gibi 
görünüyor. Binaların yükseklikle
ri, bahçe derinlikleri pek biribiri
ne uymuyor. Evlerin ve apartıman• 
ların içleri bugünkü hayatın icap
larına uygun bir şekilde ve İzmir'
in ikliın zaruretleri göz önünde tu
tularak yapılmış. Mesela yakıcı gil· 
neşe karşı pancurlar konmuş ... Pen· 
cereler, balkonlar imbat rüzgarının 
geldiği kısımlara doğru açılmış .. 

Bu ikametgahlarda tazyikli su, 
havagazı, banyo ve diğer bütün te
sisler var. 

Bütün bu hususiyetler, mevkiin 
güzelliği, Kültürpark'a yakınlığı 
kiracıları bu semte koşturuyor. 

Herkes burada oturmak havaya, se
rinliğe, konfora kavuşmak istiyor. 
Bu yüzden kiralar çok pahalı, her
kes oturamıyor. Fakat bu bahalı ke
limesini İzmir mikyasına göre kul
landığımı derhal ilave etmeliyim. 
Bütün konforu havi olan dört beş 
odalı bir kat 30 liraya, 35 liraya. 
Buradaki meskenler 20 ile 40 lira 
arasında gibi bir §ey! ... Biz an ka
ralılar bu paraya böyle bir evde o
turmağı cana minnet bildiğimiz 

halde İzmirlilere neden ağır geli
yor? 

Sebep basit ... İzmir'de aylığı beş 

liraya bile ev vardır da ondan .. Ay· 
lığı beş lira deyince aklınıza bir 
kulübe gelmesin ... Çok eski sene

lerdenberi İstanbul da dahil olmak 
üzere Türkiye'nin hiç bir yeri İz
mir kadar güzel ve rahat meske
ne kavuşmamıştır. Güzelyalı'dan, 
Karşıyaka'ya kadar bütün körfez, 
hatta dağ mahalleleri çok güzel e~
lere sahiptir. Ve bütün evler aşagı 
yukarı hep ayni tipt,edir. 

Evlerin hemen hepsi sakız biçi
mi adı verilen tarzdadır. Geniş ve 
mermer bir antre bu antre üzerin
de üç oda .. Ve bahçe ... Pencereler
de tahta veya demir pancur veya 

kepenek ... 
Bu tarzda bir ev yalı olursa 25 -

30 liraya tutulur. İçerlcre ve yo
kuşlara çıkıldıkça ucuzlar. Ve yo
kuşun müntehasında beş ~~radır. 
Yani nefesine ve bacağına guvenen 

• bedavaya yakın bir fiyatla mesken 

işini halledebilir. 

I• şte tzmir'de izmirliye yeni 

imar sahasındaki evler bu -

nun için bahalı görünüyor. Fakat 

boş ev de yok! 
Doğrudan doğruya Kültürpark 

mevzuunun doğurduğu bu eser 
planlı bir inşa ile şimdiden İzmir'
in en rağbet gören bir köşesi hali
ne gelmiştir. İmar sahasında yeni 
ve büyük tesisler de yapılmaktadır. 

Bu sahaya yapılan ve 190 yatağı 
ihtiva edecek olan çocuk sarayı bit
mek üzeredir. Ayni mıntakada bir 
belediye sarayı yapılacaktır. Gene 

• Karan tine 

Fuarda okuma sandalyaları ve kütüpancleri 

r-;:::~·::~:·~·;~·;·······ı 
. . 
ı : 

1 Se hali önmez 1 ........................................................ 

l:z:.mir'in güzel evlerinden biri 

sahanın bir ucunda da inşa edile • 

cek hal santralın inşa hazırlıkları

na başlanmıştır. 

Bütıin bu tesisler bittikten sonra 
burası tam manasiyle mükemmel 
bir yurt köşesi olacaktır. . 1 zmir'e dünden yadigar kalan 

buna rağmen körfezin ve 

kordonun güzelliğini temin eden 
binalar, tamamiyle dünün bol ve 
geniş hayatının doğurduğu bir stil
de yapılmıştır. Bir ailenin istira
hati için yapılan on, on beş, hatta 
yirmi odalı geniş konaklar, yalı -
Jar... Bu binaların yalnız mermer 
antrelerine bugün Ankara'daki ba
zı kalörif erli apartımanların iki 
dairesini sığdırmak kabildir. Bu -
gün ancak sinemalarda gördüğü -
müz geniş hollerle şahane merdi -
venleri, oymalı kakmalı tavanları, 

dünkü mimarinin göze hitap eden 

ihtişamını kordondaki binalarda ve 

körfezdeki yalılarda sık sık ve ko

layca bulmak kebildir. 
Rüzgar ve hava İzmir'de baş ih-

tiyaç olduğu için bütün kapılar oy

malı ve demir parmaklıklardan iba

rettir. Düz ve kapalı kapı yoktur. 

Binalar daima yayvan ve oturaklı

dır. İstanbul'un bazı semtlerinde

ki sefertası biçimi evlere tesadüf 

edilemez. 
Güzel bir iklim, zengin bir tabi

at, bedavaya yakın bol meyva ucuz 

bir yaşama seviyesi ve rahat ev .. 

İzmir oturulacak yer doğrusu .. 

Kültiirpark'ta bir bulvar 

l zmir'in yenİ§ehrinde bir sokak 
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İklisadA bahis er 

·riLAFLARI 

İ ''Türk milletini, hava kuvet- İ 
İ !erimizin takviyesi lüzumunu id- i 
ı rak ve şayanı takdir fedakarlık- i 
: lar ibraz etmesi rüştü siyasi ve İ 

I
! medenisinin en büyük bürhfinı· ı 
dır." 1926 

K.ATATÜRK 
VII . . 
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TAKAS PRİMLERİ rr====================~ 

Bilhassa ticaret ve döviz takyidatı bir sınıf meydana getirmiştir ki bu 
dolayısiyle memleketimizde ihracat sınıf takascı Unvanını almıştır. Piya
mallarınd:tn mühim bir kısmının fi- salarda mutaden idhalfitcı ayrı çalı
yatları, beynelmilel piyasa fiyatların- şır, ihracatcı ayrı çalışır. Takascı 
dan ayrılmıştır. Mesela hakiki veya bunların arasına giriyor, her iki tara
farazi muayyen bir tip buğday bey- fa da ifa eylediği hizmetin bedelini 
nelmilel piyasada 3 kuruşa alınıp sa- kendilerinden istifa ediyor. Takascı
tılırken bizde ihracatçı dahilden ha- ların hizmeti, idhatatcı ile ihracatcı 
riçden buna beş kuruşa talip bulmak- arasında alelade bir tavasst şeklinde 
tadır. Bu nasıl oluyor? Muhtelif a -1 tecelli ettiği gibi işin doğrudan doğ
miller arasında takas muameleleri de ruya kar ve zararını tekabbül şekline 
bu vaziyeti meydana getirmektedir. girdiği de görülüyor. 
Bu primleri iki neve taksim ederek Takas primleri piyasada mühim 

Ankara Borsası 
2 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Knpanıı F. 

Londra 5.55 5.55 
Nevyork 132.4-575 132.4575 
Paris 3.16 3.16 
Milano 6.81 6.81 
Cenevre 30.3775 30.3775 
Amsterdam 
Beri in 51.6275 51.6275 
Bruksel 23.6175 23.6175 
Atina 1.0225 1.0225 

izah edeceğiz. nispetlere yükselmektedir. Memleke-
İhracat teminine badim primler. - tine göre de degişir. Tutulan bazı 

Bilfarz Fransa ile mütekabil ticaret hesaplara göre 1936, 1937 ve 1938 se
münasebetlerimizde muayyen bir nelerinde İstanbul'da nispetleri her -

Sof ya 
Prag 

1.5425 1.5425 
4.55 4.55 

Mndrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükrcş O.S4 0.84 

devre zarfında bu memleketten bize veçhi atidir: Belgrad 
Yokahama 32.40 32.40 

vaki olan ihracat ile bizden Fransa
ya vaki ihracatın bedelleri biribirini 
tutmaz. Fransa Türkiye'ye beş mil -

Senelik vasati 
İngiltere Fransa Belçika 

Stokholm 
Moskova 25.5175 25.5175 

yonluk ihracat yapmış, Türkiye'den 1936 da 

iç;n 
18,5 
22,75 
45,25 

için 
18,83 
29,17 
46,17 

için 
16,17 
23,75 
41,68 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 İkramiyeli 1937 de 
1938 de 
ler (yüzde) 
Çekoslovakya Holanda 

için 
Amerika 

için 

Ergani 19.- 19.-
938 r 0 5 ikramiyeli 19.10 19.10 

.J lll lll 11 11 1111111111111 111111111 1111 l l L. --- -- -

Fransa'ya ise ancak iki milyonluk ih
racat vuku bulmuş, neticede Türkiy~ 
Fransa'ya bir sene zarfında üç mil · 
yon lira borçlanmış ve bu vazıyet er
tesi sene, daha ertesi sene devam et
tiğinden borçların miktarı da yüksel
miştir. Bu arada Fransa'da bir ihra-
catcı Türkiye'ye ipekli göndermiş _ 
bulunuyor diyelim. Malın bedeli türk 1938 senesine ait olarak bunlarına- § 

için 
20,83 
21,25 
25,83 

21,44 
43,42 52,43 ---ULKU --

idhalfıtçısı tarafından Ti.irkiye cüm- zami ve asgarilerini de berveçhi ati -
huri yet Merkez bankasına İstanbul'- tespit edebili =z: : 

Asgari 
26 

azami 

iALKEVLERI DERGISJ: --
ÜLKÜ'nün 14 üncü cildinin E 

İngiltere için 
Fransa için 32 
Belçika için 28 
Çekoslovakya için 25 
Holanda için 34 
Amerika 40 

75 
76 
78 
30 
65 
65 

Hukuki zaviyeden takas itilafları 

ve takas muameleleri. - 1 ngilizcesi 
"Clearing", fransızcası "Compensa

tion" ve türkçesi takas olarak yuka

rılarda tasvir ettiğimiz muamelelerin 

hukuki mesnedi bir taraftan her dev

letçe ve o meyanda bizim memlekette 

bu muamelelere ait olarak tedvin e

dilmiş dahili mevzuat, diğer taraftan 

devletler arasında aktedilmiş muahe

de, itilafname veya bu mahiyetteki 

_ ilk sayısı 79 çıkmıştır. 1939 son- : 
: bahar manevraları dolayısiyle sa- : 
: yın İnönü'nün orduya. mesajı _ 

ile başlıyan bu sayıdaki yazıları : 
§ sırasiyle kaydediyoruz: : 
: 30 ağustos kurtuluş ve kuruluş : 
: bayramı: Ali Riza Erem - İlim : 

ve tenkid: M. Fuat Köpürlü - : 
: Halkodaları: Kemal O nal- Kül- = 
: tür teorileri hakkında: Vildan -
: Aşir - Rus edebiyatındaki fa- : 
: cia: Nikola Briyan Saminof (çe- : 
: viren: Ali Süha Delilbaşı) - Or- : 
: tazaman türk • isl5.m dünyasın- : 
- da fi.timler: A. Mez, (çeviren: Cc- : 

da ödenmiş, fakat Fransa takas ofi· 
sinde - malum vaziyet dolayısiyle -
karşılık mevcut olmadığından fran
sız ihracatçısı matlubunu bir türlü 
ele geçiremiyor ve bekliyor. Fakat 
kendisine ne zaman sıra gelip matlu
bunu istifa edecegini bilemediği, bu 
arada bir takım para kıymetlerindeki 
zayiattan ve saireden de az çok endi
şe ettiği için ya Fransa'da bir türk 
mali idhalfitcısına veyahut doğrudan 
doğruya Türkiye'de bir ihracatcıya 
müracaatla ondan Fransa'ya mal sev
kini istiyor. Bu suretle türk ihracat
cısı az çok sıkışık bir talep muvace
hesinde bulunuyor. Türkiye'den ala
caklı olan bu fransız ihracatcısı bil
vasıta bilavasıta türk ihracatcısına 
diyor ki: malınızı Fransa'ya sevkedi
niz, fakat bedelini umumi kliringden 
değil, benim bu umumi kliringde 

h 1 tl b la kar .. 1 .,stı anlaşmalardır. Ahdi "takas"ın huku-
ma sur o an ma u um .,ı ... ., -
rılmak üzere deblokaj hesabından -do- ku adiyede (ve ticaret hukukunda) 

mal Köprülü) - Nüfus meselesi : = karşısında Türkiye: Yaşar Nabi = 
- Ozan gibi (şiir): Şükrü Kur- : 
gan - Birleşik Amerika devlet- : 

: !erinde sosyoloji: Niyazi Ber- : 
;; Jr.,.cz: _ ~::at·n~ 'Q ..... a .... u ............ ., __ 

_ rih: F. Grenard (çeviren: Os- -
: man Turan) - Türkiye'de Tıbbi : 
: folklor: Süheyl Ünver - Röne- : 
: sans'tan sonra opera: Cevat Mem-: 
: duh Altar. 

laştırınız. Buna mukabil ben size ki "takas"dan farkı, bu mebhasde ilk 
yüzde §U kadar prim tediyesine fima- kaydedilecek mühim noktayı teşkil 
deyim. Mevzubahis olan prim, fran - eder, hukuk adiyedeki takası mese -
sız ihracatcısının matlubu üzerinden ıa bizde Borçlar kanunu ,idare eder. 
yiizde o miktarda fedaknrlık deme~- Buradaki takas ferdi "İndividuel"
tir. İşte ihracat mallarının beynclmı-

: NOTLAR ve İKTİBASLAR: = 
_ Fransızca (Figaro) gazetesi-

lel piyasaya nazaran fiyatları bir ke
re bu suretle yükselir. Buradaki pri
mi, görüldüğü veçhiyle ecnebi ihra -
catcı öder. Şu misal de gösterir ki 
muamele bir deblokaj meselesidir. 
Fakat ihracat teminine hfidim prim, 
yalnız deblokaja münhasır değildir. 
Memleketimızde bilfarz ecnebi ser -
mayeli şirketlerin hisse senetleri ve 
tahvilatları mürettebatını memleket
ten çıkarmaya hadim münakaleleri 
temin eden primler de bu zümreden 
olarak tadad edilebilir. 

İdhaHit teminine hadim primler. -
Muhtelif takyidat ve mevzuat dola
yısiylc memlekete idhalat cihet cih7t 
manilara maruzdur. MeseHi muhtelıf 
sebepler dolayısiyle muhtelif memle
ketlerle ticaret anlaşması yapmamış, 
yapamamış bulunuyoruz. Bu memle -
ketlere karşı hükümet ittihaz etmiş 
olduğu tedbirler meyanında bir _de 
demiştir ki o memleketlerden bıze 
idhalat ancak bizden o memlekete ya
pılacak ihracat mukabilinde ol?cak -
tır. Bizde ihracat mallarının fıyatla· 
rı bir az evel söylemiş olduğumuz 
veçhiyle beynelmilel piyas;ılar fiyat
ları fevkine çıkmış olduğu için mutat 
fiyatlar dahilinde bu memleketlere 
ihracat yapabilmekliğimize imkan 
yoktur. Halbuki o memleketlerden 
her hangi birinin her hangi bir malı
na (meseıa çuval)da şiddetli ihtiya
cımız var. Bizim idhaliitçı piyasadaki 
fiyatları tetkik ediyor. Getireceği bin 
liralık malı (çuval) bizim memleket
te 1600 liraya satabileceğini kestiri • 
yor. Bundan üç yüz lirasını feda e • 
derse kendisine de üç yüz lira bir kar 
kalıyor. İşte bu üç yüz lirayı Türk 
ihracatçısına teklif ediyor. Ona di
yor ki: senin elinde 1000 lira maliyet 
bedeli filan mal (üzüm) var. Bu malı 
yüz lira zararla Hindistan'da 900 li
raya satabilirsin. Fakat ben sana üç 
yüz lira açıktan vereceğim. Bunun 
yüz lirası ile zararını kapayacağın gi
bi 200 lirası ile de o miktar kar ede
ceksin. Neticede yüzde yirmi bir kar. 
Kabul eder misin? Teklifi ihracattı 
bittabi memnuniyetle kabul ediyor. 

Burada primi ödeyen Türk idha -
Iatcısıdır. İdhalatcı da bunu pek ta
bii olarak müstehlike devrediyor. 

Bu primler ticaret fileminde Y.eni 

dir. Takas itiliiflariyle müesses ta- : nin llalkevlerine dair bir maka- : 
kaslar için ine hükümler ge.ıe o iti- : lesi - Elişlerimiz ve sanayiimi- : 
laflarda ve o itiliifları doğuran me- E ze dair birkaç vesika (Hikmet 

tinlerdedir ve buradaki takas ise ar- : Turhan Dağlıoğlu). _ 

tık ferdi değil, belki iştiraki "Collec~ : AYIN HADİSELERİ: = 
tif''tir. Hukuku hususiye sahasındakı : Milli Şef Bolu ve Edirne· : 
takasda: "İki şahıs karşılıklı bir mik- - Halkevlerinde - Belletende sa- : 
tar meblağı veya yekdiğerine müma- : yın İnönü'nün mektubu - Trak- : 
sil başka malları birib~ri.ne borçlu ol- : ya manevraları - 30 ağustos za- : 
dukları takdirde her ıkı deyn muac- : ferinin XVIII nci yıldönümü. _ 
cel ise iki tar.aftan her biri deynini : HALKEVLERİ POSTASI: = 
alacagı ile takas edebilir.'' Ahdi ta- _ 
kasda ise ferdi takasa a_it bu vaziyeti : 
bulmaktan çok uzağız. Akid iki mem- _ 
Icketin borçluları borçlarını teşkil e- : 
den mebaliği müşterek birer kasaya 
yatırırlar, yatırdıkları paralar bu ka- : 
salarda adeta hüviyet ve ferdiyetleri- = 
ni zayı ederler ve sonra takas mua- -
melesi bu iki kasa arasında adeta i- -
simsiz "anonyme" bir mahiyette cere- : 
yan eder. - Adi ve ticari hukukta- : 
ki takas ahdi mecburiyetlere ve mü
eyyidelere tabi değildir; kliring ta· 
kasları bu mecburiyet ve müeyyide . 
!ere tabidir. - Bankalar arasındaki 
muamelatta mevzuubahis takas oda
larındaki atkaslar ile de ahdi takasla
rın ferkı vardır: kliring takaslariyle 
kliring havzların takasları - müşte
rek olmak bakımından - biribirleri
ne benzerlerse de kliring havzların, 
yani takas odalarının bir şahsiyeti 

hükmiyeyi haiz bulunmamaları, ala -
cak ve borçlara halef olmamaları, 
çek muhatabdan tahsil edilemezse 
keşideciye rucu hakkının mahfuziye
ti gibi - iki nevi takas arasındaki -
ayrılıklardan sarfınazar takas odala
rındaki mahsuplaşmaların ihtiyari ve 
iktısadi mahiyette ve ahdi mecburi
yet ve müeyyidelerden azade bulun -
malarına mukabil kliring takasları -
nın hukuki, mecburi, ahdi mahiyetle
ri, bunları diğerlerinden kafi derece
de tefrike hadim vasıflar teşkil eder. 

Kliring muamelelerinde alakadar -
lar arasındaki münasebetler şöyle 
tesrim edilmektedir: 1 - Akid mem
leketlerden her birinde: idhatatcı -
kliring müessesesi - ihracatcı arala
rında iki rabıta, 2 - Akid memle
ketlere mensup kliring müesseseleri 
arasında bir rabıta. Bu iki nevi mü
nasebetleri her şeyden mukaddem ta-

Halkevleri ve sosyal yardım : -(M. C. Duru) - Halkevlerinde 
Spor çalışmaları (Ş. G.) - Cüm- : 
hurieyt Halk Partisinin türk res- E 
sanıları arasında tertip ettiği : 
yurt gezisi (R. E.) - General : -Halil'in Ankara Halkevinde aç-
tığı aördüncü resim sergisi (Re- _ 
fik Epikman) - Gebze Halkevi : 
avan projesi (Selim Sayar.) -
FİKİR HAYATI: ---: Maarif Şfırası için - General : 

: Halil'in ölümü - Sahne şüunu 
: peşinde - Bir habere dair (Na- : 

hit Sırrı). ---: BİBLİYOGRAFYA: -
_ Ahmet İhsan Tokgöz "Matbu- : 
: at hatıraları,. - Halit Fahri O- : - -- zansoy "Edebiyatçılar geçiyor,, -
: (Fevziye Abdullah). _ - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

kas itilafları tcspi t etmektedir. Bir 
de bu münasebetlerden müstakillen 
bayi ile müşteri arasında mevcut mü
nasebeti kaydetmek iktiza eder ki bu 
münasebeti de aralarındaki mukavt>le 
idare eyler. 

Kliring itilBfları esas itibariyle bu 
mukaveleye (mebiin cinsi, vezni, tes
lim ve tesellüm şeraiti, nakil ve sai
re) müdahale etmezler, fakat itilaf
namelerin bazı hükümleri o münase
betin bazı cephelerini icabında pek 
ehemiyetli şekilde tadil etmez değil
dir. MeseHi tediye akçesine, tediye 
akçesinin devrine: ve sairesine ait o
larak bayi ile müşteri, aralarındaki 
mukaveleye itilafname ile mütenakız 
düşebilecek hükümler koyamazlar; 
koyarlarsa itilafname hükümleri ga
lip gelir. 

M.L. 
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Polonyanın Milli Müdafaa kuvetleri 

Polonya piyadeleri manevralarda bir hücum e•na•ında 

Polonya'nın motörlü kuvetlerinJen biri motörlü makineli tülelc 

Polonya' da antitank toplar 

Vraıutitla tayyarelerin gelifini ve i•rikamerini t~n eden 
J:,.ı,viC: ôJ,.tler 

Polonya muhabere taburlarında nakil va.ıtaı olarak 
kullanılan köpekler 

Polonya'nın motörlü toplanndan bir tanea 

Hava taarruzuna kaTfı kullandan motörlü hava Jali toplan 

1 İngilterede bahriye ihtiyatları 
lngiltere'de son seferber/ile hazırlıkları esnasında 30 la 50 yaı arasınd:ı 
11.000 kip sivil elbiselerini bırakıp bahriye elbisesi giymiılerdir. 135 harp 
gemisi bir gün içinde hazırlanmı,ıır. ihtiyat filo ıimdi hali harp vaziyetin
dedir . .Aşağıdaki fotoğraf'ta ihtiyat askerlerini gemilere binmek için bek
lerken görüyorsunuz. 

Ruzvelt o gece 
uyku uyumadı 

Avrupa vaziyeti heyecanla takipediliyor 

Ruzvel t'in beyanatı 

Amerika'nın bir harb"e Ruzvelt 
sürüklenmiyeceğine 
Vaıington, 2 a.a. 

Kabinenin içtimaı 
iki saat sürmüştür. 
Avrupa'nın vazi
yeti, müzakerele
rin mevzuunu teı
kil etmiştir. 

Ruzvelt hiç 
uylru uyumadı 

Riyaseticümhur 
dairesi müsteşarı 

B. Ea Reisicüm
hurun evelki gece 
hiç uyumadığını 

ancak vaziyetteki, 
yeni inkişaflara in 
tizar etmekaizin 
daireıine çekilmiş 

yalnız ansızın bir 
hadiae zuhuru ha
linde kendisini ça
ğırmalarını harici
ye erkanına emret
miı olduğunu be
yan etmiştir. 

kani görünüyor 

Ruzvelt bir 
nutuk verecek 
Reisicümhur Ruz 

velt, pazar günü Amerika Cümhurrein Ruzvelt 

aaat U de Amerikan milletine hita -
ben radyoda bir nutuk söyliyecektir. 
Nutuk, bir çeyrek saat devam edecek 
ve Avrupa'dan işitilebilecektir. 

Bu nutuk, üç büyük radyo istasyo
nu tarafından neşredilecektir. Bu nu
tukta ıimdiki endiıe ve gerginliklerı 
ortadan kaldıracak tekilde Amerika 
hilldlmetinin vaziyetini gösterecek -
tir. Reiıicümhur memleketin diğer 

memleketler ricalinin birçok nutuk -
larını dinlerken kendi devlet reisi -
nin sözünü dinlemesine ihtiyacı oldu
ğundan dolayı bu nutku söyliyecek -
tir. 

Hitler'in cevabı verildi ama 
neti en .anra ••• 

B. Hitler, B. Ruzvelt'in sulh lehin
deki mesajına vermit olduğu cevaba 
Almanya ile Polonya arasındıf musli
hane bir surette halledilmiyeceği hiç 
bir mesele mevcut olmadığını .bildir
mit ve bütün meıuliyeti Polonyaya 
tahmil etmittir. 

B. Hitler'in cevabı alman mulahat
güzarı Hanı Thomaen tarafından B. 
Hull'a verilmiıtir. 

"Hükümetimin vennit oldufu emir
lere tevfikan, ıizin vasıtanızla, Ame -
rika reisicümhuruna ıunu beyan ede
rim ki kendisinin 25 ve 26 ağuıtoa ta
rihli mesajları Führer tarafından li -
yikiyle takdir edilmittir. Führer ile 
Almanya her çareye bat vurmaktan 
hali kalmamııtır. 

Fuhrer, son dakikada İngiltere hil
kümetinin tavaaaut teklifini de kabul 
etmiıtir. Maamafih, Polonya hüküme
tinin ittihaz etmiş olduğu hareket do
layısiyle bütün gayretler semeresiz 
kalmıttır. 

Hitler'in B. Ruzvelt'in mesajına ver 
mit olduğu cevabındaki hükümet ma
hafilinde ve efkarı umumiyede hiddet 
ve infial uyandınnııtır~ Bilhassa Fiıh
rer'in Amerika reisicümhuruna cevap 
verecegi yerde alman maslahatguzarı 
vaaıtaaiyle Amerika hariciye nazırına 
cevap vermiı olduğu ehemiyetle kay -
dedilmektedir. 

Bundan başka B. Hitler'in Ruzvelt'· 
in teklifini reddetmek için vaziyetin 
tamir edilmez bir bale gelmesini bek
lemiı olduğu söylenmektedir. 

Ruzvelt'in beyanah 

B. Ruzvelt, matbuat mümessilleri • 
ne beyanatta bı.ılunarak Avrupa vazi
yetinin kati bir istikamet alacağı, ö -
nümüzdeki günler içınde Amerika' -
nın hattı hareketini tasrih etmesine 
yardım edecek olan Amerikan efkarı 
umumiyesinin aklı ıelimine tamamiy
le itimat etmekte olduğunu aöylemiı
tir. 

Demokrasilere sempati 

Birleıik Amerika 
bitaraf ilk kanununu 
tadil etmek istiyor 

• 

Vaıinstoa. 2 a.a. - Siyul 
mahfillerde hasıl olan kanaate 
göre bitaraflık kanununun tadili 
tanılan genit mikyasta çoial• 
mııtrr. Kanun tadil edildiii tak· 
dirde Amerika demokrasilere 
serbestçe malzeme aevkeclebil .. 
cektir. Ruzvelt'in "Amerika'71 
harp hariclnde tutmıya memur" 
bir komiteye riyaset etmesi ihti
mali bulunduiu söylenmektedir. 

Bitaraflık kanununun tadil .. 
dileceiini iddia etmek zamaıu
nm ıelmediii malmn olmakla be
raber tadil lehinde bir cereyaa 
baılıyacaiı muhakkaktır. Her 
yerde demokrasilere kartı göat .. 
rilen sempati erıeç Amerika'DJD 
siyaseti üzerinde müessir olacak· 
tır. Avnıpa'ya tekrar amerikan 
askerleri ıönderilmemeai kara• 
rmda henüz aebat edilmekte İM 
de herkes Amerika'nm bitaraf 
kalmakla beraber demokrasilere 
büyÜk yardımlarda bulunabilece
ii noktasında müttefiktir. Rua• 
velt hükümeti bu yardımı temin 
için "ongrenin muvafakatini al· 
mıya karar vermiıtir. 

aı:nınt:n o san SlJlO a MJlJ1C s • 
yi içtimaa davet etmeden ve bitaraf • 
lık kanununu yeniden gözden geçir • 
meden evel Avrupa vaziyetinin ta • 
vazz ıh etmeıine ehemiyetle işaret et• 
miştir. B. Ruzvelt, Amerika'nın hali
hazırda fazla bir şey söylememesinin 
menfaati iktızuından oldugu müta • 
leaaında bulunmaktadır. 

Amerika'nın herhangi bir barba sU. 
rüklenmiyeceği hakkında gazeteciler 
tarafından ıorulan bir suale cevap 
veren B. Ruzvelt, demiştir ki: 

- Yalnız, böyle olmasını temenni 
etmekle kalmıyorum, buna muvaffak 
olacağıma da kailim, hükumet bu sa
hada elinden g-leni yapac'!ktır. Niha
yet R\lzvelt Almanya'daki Amerika 
sefirinin dün istifa etmiş ve bu isti • 
fuının kabul edilmiş oldugunu bil • 
dirmiıtir. Müstafi sefire hariciye ne • 
zaretinde baıka bir vazife verilecektir 

Müprilnileyh, efkin umumiyenin, B. Ruzvelt Vilaon'un yerine halihazır 
bot yere telip düpnemesi için gaze - da batka birisinin tayini hususunun 
telerin riyueticümhur dairesi, bari - derpiı edilip edilmedigi hakkın • 
ciye nezareti ve sair nezaretler gibi da bir teY ıöylemiyeceğini be • 
menbalarca tevsik edilen hadiseler - yan etmiştir. Muşarunileyh bundan 
den batkaaına ehemiyet vermemeleri sonra B. Hull'un büti.ın Amerika ge • 
lüzumunda ıırar etmiıtir. Ruzvelt, milerine Amerikaya dönmeleri hak • 
medeniyeti tehdid eden buhran mu- kında talimat vermit olduğu tek· 
vaceheainde herkesin bilhassa gazete- tindeki haberi tekzib etmit ve netice 
lerin itbirliğinde bulunmalarını iste •

1 

olarak amerikan matbuatının hilldi • 
mektedir. metle mesai birliğinde bulunmuım 

Diler taraftan B. Ruzvelt, konere- lıtemiıtir. 
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fransu parlamentosunda B. Daladiye'nin beyanah 

Cebir ve siddete karsı 
~ ~ 

Karar 
saatlerine 

uı:us 

• 

1 ngilterede 
beyaz kitap 

Hala mümkünse sulh yoliyle, yoksa doğru •• Londra, 2 .a·~· - Hükümet beyaz ki
tap neşretmıştır. Bu kitap bilhassa al
man hükümeti ile teati edilen notala
rın metni ile son hadiseleri tekrarlı -
yan bir izah neşretmiştir. Bu beyanat 
Çemberleyn'in avam kamarasındaki 
beyanatına müşabihtir. 

Kuvetle ka rşl koyacag""" I (Başı 1. inci sayfada) Z kendi hareketlerine bir tecavüz 
veya harp mahiyeti verilmesini 

Milli Müdafaa İçin 4 7 milyar 
franklık bir kredi kabul edildi 

istemiyor. Hitler, sadece, hudut 
tashihi ve tedib yaptığını iddia 
etmektedir. Fakat bizler ilansız 
bir ba,ka harbin Çin' de kaç yaşı
na girmİ§ olduğunu da biliyoruz. 

Tecavüze mukavemet kararı 
ve amele parti•i 

Londra, 2 a.a. - Amele partisi ka· 
bul ettiği bir karar suretinde bükü -
metin tecavüze mukavemet etmek hu
susundaki kararına partinin de iştirak 
ettiği bildirilmektedir. 

(Başı ı. incı sayfada) 

B. Daladiye demiştir ki: 
Almanya birden bire sulhu kurtar

mak için yapılan gayretleri yoket
miştir. Polonya alman tekliflerini 
reddetmiş degildir, bu bir yalandır. 
Çunkü Polonya bu teklifleri hiç bir 
zaman oğrenmemiştir. 

Fransız başvekili şimdiye kadar 
hükumetin cebir ve şiddet yerine bir 
sulh usulU koymak bahsinde yaptığı 
gayretleri hatırlattıktan sonra sözle
rine §Öyle devam etmiştir: 

Eğer bir uzlaştırma teşebbüsü tek
rarlanırsa, buna iştirake hazırız. Fa
kat Fransa ve İngiltere Polonya'nın 
tahribine seyirci kalamazlar. Bugun 
Hitler diktatörlüğunun dunyaya ta· 
hakküm yolundaki yüriıyüşünun ye
ni bir aafhası karşısındayız. Hitler'in 
ehemiyct verilmesi lazım gelen sözü 
değil fakat harekatıdır. Polonya 1921 
dcnbcri miıttefikimizdir. Teahhütlc
rimiz yenileştirilmiş ve takviye edil
miştir. İngiltere ve Fransa, imzala· 
rını tanımamayı düşünen devletler 
değildir. Esasen mevzuubahs olan 
yalnız Fransa'nın şerefi değil fakat 
aynı zamanda hayati menfaatlerinin 
de miıdafaasıdır. 
Fransız milletine ve bütün millet

lere bir sual soruyorum: Almanya'nın 
Avusturya'ya, Çekoslovakya'ya ve 
Polonyaya verdiği garantilerin tanın
mamasından sonra, çignenmesinden 
sonra Alsas Lorenimiz için verilen 
garantinin ne kıymeti vardır? 

Hiç bir fransızın kalbinde alman 
milletine karşı kin yoktur. Fakat bü
tiın fransız milleti vazifesini yapmı· 
ya hazırdır. Çimkü her fransız bili
yor ki bizzat tehlikede olan Fransa· 
nın mevcudiyeti için çarpışacaktır. 

Hiç kimse, Fransa'yı bir sergüzeş
te atmak için seferber edemez. Vazi
femiz, cebir ve şiddet hareketlerine, 
hala mumkünse sulh yoluyle, eğer ak
lıselim muteCj.lVizler nezdinde tama. 
miyle kıymetini kaybettise kuvetle 
bir nihayet vermektir. Bugün bunu 
emreden Fransa'dır. 

B. Daladiye'nin nutkundan sonra 
meclis milli müdafaa için 47 milyar 
franklık bir kredi kabul etmiştir. 

Proje, ayan meclisi tarafından da 
kabul olunmuş ve parlamento, reisin 
lüzumlu hissettiği zamanda toplan
mak iızcre içtimaına nihayet vermiş
tir. 

Paris'te •ükun var 
Paris, 2 a a. - Hükümet merkezi, 

büyük bir sukunet ve vakar manzara-
aı arzetmektedir. Vaziyetin feci ol· 
maaına ragmen Paris şehrinin man -
zaraııı degı memiştir. Paris'liler, tam 
bir aukunet muhafaza etmektedirler. 
Seferberliğin ilanına dair olan beyaz 
afişler onundc toplanan halk sük&ne
ti muhafaza etmektedir. Şehirde mü· 
nakaliit. eski faaliyetini kaybetmiştir. 
Ve Paris'liler elde kalmış olan bir· 
kaç taksi otomobılı kullanmaktadır
lar. Sokaklarda üniforma giymiş olan 
e~hasın geçtiği görulmekte ve bütiın 
kahvelerde ve lokantalarda bu gibi 
kimselere tesaduf edilmektedir. Kah
ve lokantalar mustahdemini, ancak 
servis ifa ctmege yetişecek miktarda 
indirilmiştir. 

Şimendifer istasyonlarında halk 
kütleleri birikmcktedır. Ancak, pek 
sarih olan ilanlar, yolcuları hangi 
trenlere bıneceklerini gostermekte ve 
bu trenlere dogru sevketmektedir. 
Yolcuların peronlara ve gişelere git· 
melerini temin için inzibat tedbiri a
lınmıştır. Münakalfita nezaret memu
ru olan ajanlar, kepi'lerini muhafaza 
etmektedirler. Ancak, kollarında ken 
dilerine verilmiş olan miğferler bu· 
lunmaktadır. 

Nezaretlerin kapılarındaki muha
fızlar, daha şimdıden harp elbisesini 
giymişlerdir. Yalnız bazı sathi tadiliit 
yapılmıştır. Normal hayat devam e· 
der göriınmektedir ve hiç bir yerde 
endişe ve ümitsizlik görülmemekte· 
dir. Heyecan alametleri yalnız sefer
ber edilenlerin karılarına, ana ve ba· 
balarına ve çocuklarına veda ederken 
öpüşmeleri esnasında görülmektedir 

Tedavülden kaldırılan maden 
paralar 

S!iilOIS , .. o O oıoıors & t#S o tOW Ordular boğufuyor; §ehirler ya

Strasburg 
tahliye 
ediliyor 

Bale 2 a.a. - National Zei -
tung gazetesinin Alsas'tan aldı
ğı haberlere nazaran Strazburg 
halkı, dün şehri tahliyeye davet 
olunmuştur. Ren nehri kenarın
daki fransız kasabaları ve köyle
ri halkı da içeriye doğru çekil • 
mektedir. 

nıyor; sivil halk üstüne bomba 
ya~ıy~r. 1914 ün birkaç gün için
de ıflas eden taktiğini adeta tek
rarlatma~a olduğunu görüyo
~z. Sı.rbısta~'~ tecavüz başladı
g.1 va.kıt ~e~lı~ in Viyana'ya na
sıhatı şu ıdı: 'Romanya'yı kır -
mayınız! Bulgaristan'ı okşayı
nız! Mücadeleyi yerinde ve yal
nız Sırbistan'la yapmak lazım
dır.,, Viyana dahi sadece Sırbis
tan'ı yola getirmekten bahsedi • 
yordu. Bu küçük ve mevzii ceza
landırma hareketinin akıbeti, 
yalnız Avrupa insaniyetine 9 
milyon kurbana malolmu~tur. 

Mazide yapmış olduğu ve is
tikbalde yapacağı hizmetlerden 

o 00 aınanor:oı:ıı....,. a-..:su avıaıw dolayı Almanya Musolini'ye te
şekkür ediyor. Musolini haldeki 
bitaraf ve barışçı hareketinden 
dolayı Çemberleyn' den de bir te
şekkür kazanmıştır. halya'nın 
mazideki yardımlarrnı az çok bi
liyoruz. Acaba istikbaldeki hiz
metleri ne olacak? Onu da bir 
defa Polonya mukavemeti izale 
edilip alman orduları Tuna boy
larında solumağa hatladığı za
man öğreneceğiz. Belki de iki 
müttefik bu güzel sulhu yarım 
bırakmak istemiyecekler, ıarki 
ve merkezi Avrupa'dan sonra 
Balkanları da, mütecaviz ve 
harpçi demokrasilerin nüfuzla
rından temizlemek sureti ile ta
mamlamak lutfunda bulunacak
lardır. Tuna boyları, petrol ve 
deniz kokusu alır. Ohri gölünün 
durgun suları, latif Adalardeni
zinin hasretini uyandırır. Ancak 
bütün bu muhakemeler vakitsiz! 
Henüz Vistül maceralarına yak
latıyoruz. Yuvasında hücuma 
uğrayan bir millet, bir taraftan 

Hitler 
Meçhul bir 

semte gidiyor 
Paris, 2 a.a. - Hitlcr henüz başve

kalette ise de bugün henüz malfım ol
mıyan bir istikamete hareket edecek· 
tir. 

Ordu her gUn askeri harekat hak
kında bir rapor neşredecektir. 

Dün Berlinde ışıkların söndürül
mesi emredilmiştir. Bu emir saat 19 
da verilmiştir. Bütün canavar düdük
leri alarm işareti vermişlerdir. Bütün 
nakil vasıtaları durmuş, sokakta bu· 
lunanlar sığınaklara koşmuşlardır. 
Nizamnameye riayet etmiyenler tev
kif edilmiştir. Top sesleri de işitil
miştir. Tecrübe bir çeyrek saat sür
mUş, fakat Berlin biıtün geceyi karan
lıkta geçirmiştir. 

Demir salip niıanı ihya edildi. istila ile döğüıüyor: diğer ta
raftan Londra ve Paris'in karar-

Hitler demir salip nışanını tekrar 
ihya etmiştir. Bu nışan dört rütbe ü
zerindedir: ikinci sınıf, birinci sınıf, 
chevaher rütbesi ve büyiik ıaliptir. 

Bu nişanlar düşman karşısında 
fevkalade yararlık gösteren asker ve 
subaylarla kıtaatın sevk ve idareıin -
de buyük maharet gösteren kuman
danlara verilecektir. 

Hitler ıuur•uz: bir ihtira•la 
hareket etmemi§ 

larını bekliyor. 

Gece yansı 
Öğleden sonra gelen haberler 

vaziyete biraz daha vuzuh ver
miıtir. Bu vuzuhu, bilhassa, Çem
berleyn'in Avam Kamarasında 
ve Lord Halifaka'ın Lordlar Ka
marasındaki beyanatlarına borç
luyuz. 

Bcrlin, 2 a.a. - D. N. B. ajansı, Ew Al 
Çcmberleyn'in avam kamarasındaki ger manya tecavüz eden 
dünkü nutkunu mevzuubahis edereıt askerlerini geri çekmezse, mu
Hitlerin şuursuz bir ihtirasla değil, hasamata başlanacağı hakkında
Versay muahedesini şarkta da orta - ki İngiliz notasının hükmü dün 
dan kaldırmak azmiyle hareket ettiği akşam bitiyordu. Hariciye nazırı 
ni yazmaktadır. Lord Halifaks, Başvekil Çember-

Mezkur ajans, Almanyanın ancak leyn, İtalya'nm yeni bir tavassut 
polonyalıların tecavüz ve tahrikıitına teşebbüsünden dolayı bu mühle
mukabelc ettiğini kaydeyledikten tin biraz daha uzatılmasına mü
sonra lngilterenin Polonyayı teşvik etmiı olmak mesuliyetinden, vakıala· saade istemitlerdir. İtalyan ta-
rı yanlış arzetmekle kurtulamıyacağı · vassutunun esası, alman • leh ih
nı ve tarihin bu hususta hükmünü ve- tilafının halli için bir beıler kon
rccegini yazmaktadır. feransı toplamaktır. İngiltere hü-

. İngilterenin alman milletini değil, küme ti böyle bir konferans ma
munhasıran nazi hükumetini meıul tutmaaına gelince, D. N. B. ajansı bu- sası batına oturmak için bilhas-
nun Veraay'a müncer olan büyük sa tunları tart koıuyor: Danziı
~~rp .nagı:rıesi olduğunu ve işte bunun in Almanya'ya ilhak karan geri 
ıçındır kı Versay muahedesini katı- alınmalıdır; tecavüze geçmit bu· 
yen tasfiye etmek istediğini bildir lunan alman kıtaları geriye çekil-
mektedir. melidirler. 

.......... :".'.'' 0'''':~···· 11111111111111111111111111111 Çemberleyn'in beyanatına kar-
.~u~~~. ~unya v kanatlanıyor. l tı, muhalefet lideri Almanya'ya 

Gokyuzu, msanlıgı en çok dü- verilen mühl t' b' b'l • ·· d ·· b" hl"k e ın ır an ı e uza 
şun uren ~~ te ı e kaynağı ol- tılmasının aleyhinde olduğunu 
muştur. T urk kanatlarının da söylüyor. Bir muhafazakar me· 

k b
. . . d k , n ın ranaa ı e 

ısa ır zaman ıçın c urmak i- muhaberede bulun kt 1 k · T" k H K ma a o ma 
çın u~ ~ ?va .urumuna yar- mazeretine cevap vererek, Po-
dımı mıllı hır vazıfe saymalıyız. lonya'ya kartı İngiliz teahhüdü-

Askeri mükellefiyet kanunu 
Londra, 2 a.a. - Parlamento maha

filinde söylendiğine göre avam kama
rasında Çembcrleyn tarafından bahis 
mevzuu edilen askeri mükellefiyet ka 
nunu yarınki pazar günü parlamento
ya tevdi edilecektir. Aynı gün her iki 
mecliste kabul olunacak ve 'gene aynı 
gün kıralın tasdikine iktiran edecek . 
tir. 

Eıaılı maddelerin kontrolü 
Londra, 2 a.a. - İaşe nezareti, ara -

larında demir, çelik, pamuk, yün, i _ 
pek, kereste, kağıt ve kösele de oldu
ğu halde bir çok esaslı maddeler üze
rine kontrol vazetmiştir. 

Bütün lngiltere Polonyaya 
yardımda müttefiktir 

Londra, 2 a.a. - Bütün partilere 
mensup gazeteler, makalelerinde baş -
lıyan mücadeleye milletin müttahiden 
iştirak etmek hususunda verdiği ka -
rarı tebarüz ettirmektedirler. 

Taymis, diyor ki : 
İçtinabı kabil olmıyan bir harbe gi

rerken millet hiç bir zaman bugünkü 
kadar kuvetli bir ittifakla şeflerinin 
kararlarını tasvip etmemiştir. Hiç bir 
şahsi menfaatimiz olmadan Polonya . 
nın yardımına koşuyoruz. 

Varşova'da 

Bütün mebuslar 
gönüllü yazıldı 

Varşova, 2 a.a. - Parlamento, bu
gü': f~vkalade toplantısını yapmış ve 
bu ıçtımada nutuk söyliyen başvekil 
Skladovski demiıtir ki : 

Vaziyet sarihtir. Harbe başlıyan biz 
degiliz. Biz hücuma ve taarruza ma • 
ruz kaldık. Sdnuna kadar mücadele e
deceğiz. Bütün hükümct, bütün mil • 
let gibi düşmana karıı mücadele için, 
ordu başkumandanının emrindedir. 
Sakiniz. Memleketimizin istikbali hak 
kında endişemiz yoktur. Büyük önder 
Smigly - Rydz'in emri altında, galip 
geleceğiz. 

Mebusan meclisi, mareşalin ismini 
şiddetli alkışlarla karşılamıştır. 

Mebusan meclisi bunu mütekip, 
harp müddetince, parlamentonun mah 
dut aza ile çalışabilmesini mümkün 
kılan bir kanun projesini ittifakla ka
bul etmiıtir. 
Aynı kanun projeai, iyan tarafın -

dan da ta1Vip olunmuıtur. 
Bütün mcbualar ve ayan azası, bu 

kanunun çıkması üzerine hemen ordu 
ya gönüllü yazılmışlardır. 

lzmir Kupası 

Ankara'lılar 
• I 5-2 lzmir e 

galip geldi 

1 

sayısını artırmak, uran gençliği bus da Çemberley ,. F 'I 

11111••••11111111••111111•111111111111111111 '1"111•1111 nün hemen yerine getirilmesi i-

lzmir, 2 a.a. - Fuar kupası maçları
na bugün Ankara ve İzmir muhtelit· 
teri arasında yapılan ve ikiye karşı 
betle Ankara lehine neticelenen maç· 
la batladı. Maçın birinci devresinde 
Ankara takımı hafif bir UstUnlUkle 
oyııadığı aırada lzmir'in ant bir bil -
cumunda yaptığı golle 1 • O vaziyete 
dUttU. Fakat biraz sonra Ankara bcra· 
berliği temin ettiğinden devre 1 • 1 
berabere bitti. Ankaralılar ikinci dev
rede daha gilzel oynadılar. Bilhassa 
müdafaa hattı oyun üzerinde çok mU
esair oldu. İzmir takımı hazırlana
madığından bu devrede oyuna seyirci 
kaldı ve Ankaralılar bu devrede 1z • 
mir'in bir golUne daha dört sayıl ile 
mukabele ederek maçı ikiye karıı be§ 
sayı ile kazandılar. 

çin bu muhabereye lüzum olma
fransız bankasına mezuniyet veril- d~ğın~ iddia ediyor. Çemberleyn, 
mektedir. eger ıtalyan tava11utunun İngiliz 

Franıız kabinesinin toplantı•ı 
tartları dairesinde sulhu kurtar
masına imkan varsa, bu imkin

Paris, 2 a.a. - Başvekil Daladyc, dan İstifade edilmit olmasına on 
bu akşam saat 17 de general Gamelin'i on beı saatlik bir mühlet feda 

son cümleıi ile bitirebiliriz: "Ye
ni bir umumi harbin arif esinde-

kabul etmiş ve nazırlar meclisi saat edilmesine muvafakat edilmeıi-
17.30 da toplanmıştır. ni rica ediyor. İngiltere buıün 

Paris, 2 a.a. - Resmi gazetede çı- Müzakcr~le.r saat ~0:45 e kadar
5

de • on ikiye kadar bekliyecektir. 
kan bir kararnamede 10 ve 20 frank- vam cylemıştır. Dahılıyc nazırı ar • H'tl ,. D · k • I lık gumüş paralarla nikel beş frank- lraut matbuata yaptığı beyanatta na • . 

1 e~~n ~nz~g ararı~ı ıp~a 
. ' yız .,, 
Daha ileri mütalea ve hüküm-

lıklardan hangilerinin tedavülden kal zırlar meclisinin bilhassa enternasyo- ett~~~e~ı ve. ıta arını gerı çe e
dırılacağı bildirilmekte ve s, 10 ve 20 nal vaziyeti tetkik eylemiş olduğunu cegı umıt edı!e~~z •.. O halde bu 
franklık kağıt paralar çıkarması için söylemekle iktifa etmiıtir. yazımızı dahı dunku yazımızm 

lerde bulunmak için vaziyette 
vuzuhun artmasını bekliyelim. 

F.R.ATAY 

3-9-1939 

KNUT HAMSUN 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

80 yaşında olduğu halde zihni 
faaliyeti sekteye uğramamıştır 

Knut Hamsun Nobel edebiyat 
mükafatı kazanmış, bugün Norve
ç'in en büyük romancısıdır. Fakat 
bu edip, bazı memleketlerde az ta
nınmıştır. Bununla beraber, esrar
engiz bir tecellidir ki, eseri gibi 
büyük romancının hayatı da her 
zaman başkalarının üstünde yer al
mıştır. 

Bazılarına göre norveçli edip 4 
ağustos 1860 ta Vaage'de doğmuş
tur. Bazıları da Lomda dünyaya 
geld'iğini söylüyorlar. 

Burası malum değil. Yalnız ma
Hlm olan bir şey varsa, bu büyük 
şair fakir bir ailenin çocuğu idi. 

On dokuz yaşında şimali Nor
veç'te Badö'de bir kunduracı çırağı 
iken yazmağa başladı. O zamandan· 
beri durup dinlenmeden duydukla
rını ve düşündüklerini kağıda dök
mekte devam etti. Onun ruhu has
sas, hayatı zordu. Evet hayatı zor, 
fakat tatlı idi: kah madencilik ya· 
pıyor, kah küçük köylerde hocalık 
ediyordu. Bir yerde tutunamadı. 

Evet Amerika'da, Şikago'da 

tramvay kondöktürlüğü yaparken, 
Preri ciftliğinde çift sürerken gö
rürsünüz. 

8 undan 51 sene evci, 1888 de 
bir Danimarka mecmuasında fık

ralar yazmıya başladı. Sult ismini 
taşıyan bu fıkralar, billi.hare İngi
lizceye "Açlık,, ismi altında tercü
me edilmiştir. Bu fıkralarda üslil
bun güzelliği, mevzularının oriji
nalliği derhal münakkitlerin naza
ndikkatini celbetti: muharrir bü
yük bir istikbal vadediyor, edebi
yatın en yüksek şahikalarına doğ
ru yol alıyordu. 

yazdıgı diğer yazılar şöhretinin 
servetini kati olarak tayin etti. 
Knut Hamsun"un bu yazıları basta 
tiplerin psikolojik tahlillerini yap· 
tığı için rus e<liplerinin yazılariyle 
karabet gösterir. Fakat edip ameri
kan tesiri altında kalarak acayip 
denecek derecede ıslah olmuştur. 
Keskin bir şetaret şekli altında ifa
delerini ve teşbihlerini şematize e· 
derek kullanmasını öğrenmiştir. 

Norveç şairinin bütün eserlerin
de tabiata ve insanlara karıı ıid
detli bir a k gHrU Ur. .. ç ı " " op
rağın artması", "Kuyudaki kadın,, 
ismindeki üç uzun hikayesi fevkal
ade ıöhret kazanmııtır. Hele "Aç· 
lık,, adındaki romanı 1890 da inti
ıar edince adeta heyecan uyandır
dı. 

1889 da Amerika'da outururken 
"Modern Amerika'da fikri hayat,, 
mı neşretti. 1920 de Nobel edebiyat 
.mükafatını kazandı. 

K nut Hamsun, meslektaşları

nın zıddına olarak kendiaiy· 
le mülakat yapılmasını katiyen is
temez. Adeta isyan eder. C~nubi 
Norveç'te Gut Norholmen'd.ek~. m~
likanesindc çok mürız.evi bır omür 
sürmektedir. Fd.kat gene de orada
ki evinde istediğı ın.ıivayı ve ten
halığı bulamadığından ti kırlarda 
küçücük bir ev yaptırmıştır. Ora
da tam gilkunet ve tenhalık içinde 
yaşamaktadır. Faka~ orada hiç dur
madan zihni faalıyette bulunur. 
Knut Hamsun aeksen yaşında ol
duğu halde zihni faaliyetini zerre 
kadar sekteye uğratmamıştır. 

Bu küçük ev norveçlilerc ha 
bir konforla tanzim edilmiş bi h ls 

d. B k r a. de ır. u ıg sonunda ocakt 
yılan tatlı bir sıcaklık irindeanKya-
H k d

.. .. :ı • nut 
arnsun o ur, ugunUr ve h 

Iııır... Fakat bu çalışına ep ~~ • 
elemli bir çalıımadır. Ço~un .. ıçın 
türlü çalışış, roınanc nku bu 
hayrete düşürecek d ının insanı 
olan -seciyesini tcba .. ercce. kuvctli 

ruz ettırnı 

Romancının ez. 
. uzun zamandan-

berı elleri f 
Söylediklerine göre b ıtrcmektedir. 
si imiş. Knut Ham u ~astalık ir
dar düşiındUklcrin:~n, şımdiye ka
ruya daktilo ile oğrudan doğ
zı yazarken sar. 1~a~mamıştır. Ya-
k r. e ını sol ı· l erek yazar. B .. 1 e ıy e çe-

oy ece e · · 
harf, kelime ker scrını harf 
le, meydana get~~e ve cümle cüm-
h k . ırır. Fak 

er csı hayrete dU .. at eserde 
namizm vardı B ~Urecck bir di-

- r. u ın d ugraşılıp meyd ce en inceye 
edebi malzcm ~na getirilen eserin 
çük değildir . e sındcn bir tanesi kü-

h . · Yazı vaz h ve ıç tashih ed'l . ı • okunaklı 
düzgündür. ı cmıyecck derecede 

Bu seksenlik . . 
enerjisi ycrind dı.htıyar edibin bili 
fey, elbis . . e ır. En sinirlendiği 

esını . 
dıın etmek . gıyerken ona yar-
kızar. Norv~s!~nmcsidir. Buna çok 
de orınanla ç ı? .0 •oğuk gUnlerin
gclir. lieın rt ıçındcki evine gider 
de aıınnııı b~ yalnız baıına. .. Elin
na karlı y ır baston, yalnız baıı
yolları a1ar~açları tırmanır, buzlu 

Evet, hayatta yalnız ve sapa
sağlam yürür. Yalnızlık ve 

doğruluk; işte bu Knut Hamsun'un 
ta kendisidir. 

Bu, içine girilmez inzivayı, ni -
hayet Norveç gazetecilerinden bi
risi yırtmıya muvaffak oldu. Şulze
Rikar ismindeki norveçli muhar
rir, son doğum yılı munasebetiylc 
Knut Hamsun tarafından kabul e
dildi. Gazeteciyi şairin karısı kar
şıladı. Norveçli muharrir şöyle an
latıyor : 

- Dışarıda kar bütün kırıan 
örtmüştü, soğuk da sertti. Fakat 
Knut Hamsun'un evinin daha eşi
ğinde iken beni evela ocaktan yayı
lan sıcaklık karşıladı. Ayakta du
ruyor, başı biraz eğilmiş gibiydi. 
Derhal konuşmağa başladık. Bize 
kırlardan, çiftliğinden, hayvanla
rından bahsetti: hem köylü, hem 
şair adam 1 Zaten başka bir şey de 
olmak istemiyordu. 

Ocağa koca bir odun attı: 
- Otuz sene oluyor, dedi, bir 

kere olsun miılkatta bulunmadım. 

Şimdi mülakattı\ bulunuyorum, san
ki mesut mu oldunuz? Bu devirde 
mesut adam pek enderdir. Fakat 
size gençligimden başka neden 
bahsedebilirim? Çünkü doğum yı
lımda en kuvetli hatırladığım ~ey 

gençliğim. 

C ocukluğumun en tatlı hika
yesi, acı bir hatıradır. Bir 

amcanın yanında otururdum. Çolu
ğu çocuğu vardı. Kendi çocukları 
..kıymetli, sevgili idi. Beni ise se
ven yoktu. 

" Onlar istedikleri gibi okur, öğ
renirler, güzel güzel giyinir kuşa
nırlardı. Mesuttular. Bense, yalnız, 
her şeyden mahrumdum. Uzaklar
da, ta köyün obür ucunda küçük 
bir mektep vardı, ben oraya gider
dim. Eve dondüğümde, küçük ak
rabalarımla oynıyamazdım. Bana o 
hak verilmemişti. 

"Bir gün papas amcam yokken 
kasketimi aldım ve kayboldum. Bu, 
uzun dünya ve gönül seyahatimin 
başlangıcı oldu. Bu yolculuk müd
detince ne güçlüklere rastlama
dım! Fakat hayatın gösterdiği bu 
zorluklar sayesindedir ki bir ıey· 
ıer " d cm " r n m. 

"Bereket versin, çocukken yara
maz değildim. Hayatta kin duymu
yorsam baılangıcı bu çocukluk ta· 
biatımdır. Daima çalışmak, bir şey
ler bulmak isterdim . ., 

Knut Hamsun bulmak isterKen, 
ilk kitabını, "Açlık" ı buldu. Bu ki
tap pirin hem zaferini, hem mad
di emniyetini gösterir. 

Ne ise biz gene sözü röportajı 
yapan muharrire bırakalım: 

w - Biz konuşurken, romancının 
o.glu eve geldi. İnek aramaktan ge
lıyordu ... Köylü • şairin ilk suali, 
hayvanların soğuktan muztarip o
lup olmadıklarına dairdi. Oğlu hay· 
vanların mükemmel kapatılmış bir 
araba ile ahıra götürüldiığiıniı söy
ledi de, tair ondan sonra ferahladı. 

"Şairin muhabbeti yalnız hay
vanlara değil, insanlar da dahil ol
mak üzere her varlığa karşıdır. E
vine misafir gelenlerle bizzat meı· 
gul olur. Kıı günlerinde davetlisi
ni iyice giydirip, kürklü çizmele
rini ona vermeden bırakmaz.,, 

Knut Hamsun sade ve timdi me
sut bir adamdır. Büyük oğlu Oılo
da, kızlarından birisi Kopenhag'da 
ressamdır. İkinci kızı Berlin'de 
meşhur bir artisttir. En küçük oğ
lu da, daha ıimdiden babası gibi 
olmak istiyor, onun yolundan yü
rüyor. 

Şimalin sakin memleketinde gö-
nüllerin tatlılığı!. .. 

Paris - Midi 

Polonya sefiri 
nezaret alllnda 

Zürih, 2 a.a. - Neue Zürichcr Zel • 
tung'un Berlin muhabirinin öğrendi
ğine göre Polonya'nın Berlin sefiri 
Lipski mesai arkadaşlariylc birlikte 
sefarette nezaret altına alınmıştır. Di
ğer alman ıchirlerindeki Polonya kon 
solosları da evlerinde nezaret altına 
ahnmııtardır. 

Polonya hükümcti alman diplomat 
ve konsoloalarının Almanya'ya avde -
tine müsaade ettiği zaman alman ma
kamlarının da Leh diplomat ve kon -
aoloslarının Polonya'ya dönmelerine 
mani olmıyacağı ilave edilmektedir. 

Sefir Berlin'den ayrıldı 
Polonya, 2 a.a. - Polonya sefiri B. 

~ipski bu sabah Berlin'den ayrılmıı 
ısc de sefarethane erkanı kalmışlar • 
dır. 
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Ulu iL dan Btllk'e uo 21.00 4 - Bu ite cirebilmek için taliple-
~~ J:c.~" ;:: ::: rin 2411 Ura 46 kunıt IDUftkbt teml-
Cebeddea Ulu 11. aa 7.00 23.00 nat vermeleri ve ihale cOnilııden 8 gilıı 
Cebeciden A. Pabrlblara 7.00 -- evel GOmtbane ..Ulliine mtlracaatla 
AL fabrikalardaa Cebec~ -- 17.00 al lrl ı.11- t ''--•-...: l be Yeaipbirdea Ulu il. aa 7.00 ıs.ooaca an e--ve veu_._.ı.y e ra • 
Ulas il. dan Yeal..Wre 7.ıo 23.00 ber 939 yılına ait ticaret oduı veaiJra. 
8. puarmdu ~ l.lS 7.00 amı ibru etmeleri lhımdır. 
Akllıiiprid• a. puanaa 1.so t.41 (6539/4047) 14008 Kiralık : 

Bulgar hlkiyesl 

Ycaan: Elin-Pelin Tercüme eJen: Omer Ka,il Nalbantofla ge:ı:.:~~~.11":.~~aa~ ftJMi 1( I rf llyle ._
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H 
- Madam. emin olunu• ki size yar-ı - Madam, siz buraya biç de hO.. 1 Ulu me,danl1l• latu1on arumda beı ıpa 111 ISU eu ime lnı '.,, __ ,_L ,.._'r• - ae••-IL cad..1--1 or 

d 
bet dslrikade bir sefer olup tren sa • AUtu.ı& utu MW1.A ...-

ım etmek maksadı ile geldim. Bura- nüniyetle geJmemipiniz. Maksadınız, manian seferler daha aktır. Edirae Nafıa Midüftüiüadeaı man umum mOdOrlillU yanında Yetil 
ya yalnu hilanU niyetle geldim. Kom- beni zehirlemek, kumun yilzüne ka- 1 Ulas me1dani1le Yealıebir, Bakanlık· Uzunköprü· Kuleli Burp.s yolu- boyalı Ap. No. s. 4 oda bir bol ve 
ıuyus. As samanda bu kadar zengin ra sürmektir. Siz, kızım hakkında ~!~~~ =::n:::_d h-::.da~~ nun O + 000 - 8 + 412 kilometreleri mUttemilltL Ucus fiyat. (3133) 

Küçük ilan şartlar1 
Dart •tırbk lı:fiçflk Ulnlardaa ı 
Bir defa'"" JO ICUl'lll 
ili d•la içiıı 50 KIU'llf 
Oç d•I• için '10 lCuruı 

olqunusa memnun oldum. Zevcinia bay le isnatlarda bulunmağa nuıl ce- uda; uat 20 den 21 • kadar her on da- arasında yaptırılacak yol inpatı 6. 9. 
yübelı: memuriyete geçti geçeli, ma- aaret ediyonunuz'I Miçe serbest ruh- lrikada; aut 7 den ı • •• 21 .den 23 • 939 çarpmba g(inil saat 15 te ihale e- Kiralık - lamet pap maballednde 
pllah her pyiniz yolunda gitmeye lu bir insandır. Her cihetce inkipf =~i~ ı::r.;:!:; !!~1;e =~- dilmek ilz~re on bet &Un müddetle ve polis noktuının altında Tinli sokak 
bqladı. Onun mensup olduğu parti de etmittir ve her iatedijini yapmakta 1 Akpmlan Ulus MeJdanındaa saat 2S kapalı zarf uauliyle eksiltmiye çıka- üst kat mU.takil (3) oda banyo kira· 
idarede kaldı, tabii bu cihet daha zi- hürdür. Sizin söyledikleriniz iftira - deki aon seferlerle bwılarm Ulus meJ- rılmııtır. bktır. Alt kat 22 No. ya mtlracaat. 
yade faydanıza olacaktır. dan bqka bir py değildir. Benim Mi- danma dönüıleri alnemalarm daPht.. Kefif bedeli 33666 lira 30 kuruttur. (3146) 

atine tibidirler. ı. 
Vakıa llem bası dalaverelerden bah çe'm ağaç değil, insandır. Onun cemi- Poata aaatleri teldiler inpata ait resim, kqif kl· . 

aediyor. Gazeteler de bu hususta bir yete ve insanlara ihtiyacı vardır. Çok ğıtlan ..... tname ve mukavele ki'"dı . Kıralılr - Ata. tilrk bulvan ?rdue • TeahhDtlil saat (11) •~dardır. ~ .,. vı karp da D ri A ....... Daır 3 t 
feyler ,asdılar ama, efkarı umumiye tillriir ki bulunduğu muhit, değil yal· Posta aut (19) a kadar latanbal cihetine Edirne nafıa müdürliliilnden 175 ku- • sın 1 m r--- . ~ e 
buna inannyor; diler taraftan nazır nız ona. battl bize bile teref bahtet mektap kabul edn. rut mukabilinde verilecektir. Muvak- kalorifer, sıcak ıu banyolu büyük bir 
da dostunuz, biç merak etmeyin, her mektedir. Onu görmüpiln, çünkü lı:ı- Tren aaatleri kat teminat akçesi 2524 lira 97 kurut oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
ıey düzelir. Zaten bizde kim var, ki zım saklı, kapaklı bir teY yapmaz. O- tur. Ekailtmiye girmek için taliple- müracaat. 3l69 Ha1darpap Hattı ı 
biru yilbeldikten aonra &lemin ai • nun hayatı meydandadır. Miçe köte· Her ıttn: uo (Pazartesi, Peqembe •e rin .edirne valiliiine müracaat ederek Kiralık _ Her konforu havi Yenl-
zına dilplemit ve yüzüne kara sürül- de, bucakta aaklanmu, çünkü utana • Cumartesi Toroa s. treni veıık~ alm_alıu:ı lizımdır. Ayrıca 939 tehir YUlı:ael caddeai Okula sokak 8 

Din d•I• ıçla IO Kanii 
Dnamb lı:fiçflk lllnlardaa her c1 .. 
fuı için ıo lmnlt allllll'. lleaell. 
10 defa neeredilec~k bir illn lçlD 
140 kunt alınacaktır. Bir kolı~ • 
bk olmak llzere her atır, selime 
anlanndaki botlıılrlar mliateana. 
30 barf itibar edilmlttlr. Bir lı:fi • 
çilk illa 120 barftea lberet ohm• 
bdır 
Dört atrrdan fasla ber satır için 
beher seferine aynca OD lı:arq .. 
lmır. 
Ktiçü lllnlana 120 barfl pçme
meal lhnndır. Bu milrtan seçen 
lllnlar ıynca pul tarlfabıe dbf • 
dlr. 

mek iatenmit olmuın 'I cak bir harekette bulunmaz 1 Her siln: 17•00 19•25 ~nadolu S treni; aenesıne aıt tıcaret odasında kayıtlı numara! A tman b" i • ka lı:i 
Sbln Miçe naaıl ? Nerede ? Ku - Pudralanmıt ve allık ıürmüpıüt. Ka,.erl. Slvaa, aa:~:. Dı,arbakıı olduğuna dair vesaiki ibraz edecek- 1 k 

1

1 .par ın •.r ncı tı • Satı/ılı - Seyahat dolayıaiyle muh-
B gü k. d il k k 11 E · H 1 d' T kl'f kt 1 'h 1 t' ra 1 tar. kınci kata müracaat. Tel telı'f - -yuı ve ilı:i ba hl ....... _ rortta imit deye itidiyorum; mektup u n ım pu ra ve a ı u anmı • n rııncan attı : er ır. e ı me up an ı a e aaa ın 3362 ...... -s so sa l&U&"o 

yazıyor mu ? Kızınız öyle güzel ol . yor. Siz bile, yaşınızı ve buruıuk ıu- ~=~."!~. u~!~1=,11 Adına. Halep· den bir saat eveline kadar Edime na· 
3170 

Yeniphir Ku:ıbrmak caddeai numa • 
mut ki Adeta bir ilibeye benzemit- Bil ratınızı görmüyonunua aa. killtülı:te· ve lakenderuo HattJ : fıa müdürlüğünde eksiltme komisyo- ifa/tepede tiralılr ucus daireler _ ra: 29 aa müracaat. 3235 
yiimüt. aerpilmit. sokakta yürüyüşü ki kediler gibi pudralanmışsınız. Paaarteal, Çarpmba •e nu bqkanbğına tevdi etmeleri prt· 2 ve 3 odalı ve bollU. kullanıtlı daire- ~ ıu·.. ,_ . A _ kul'-

T bul d C ~-• . Zl Zl T p . 1 dan 1 ö .,,a uo. ıapaı ııere •• esı - ~ ... 
tıpkı bir Jrraliça pbi" Bakmasına do- suya varın a geziyormuı: be· uauı a-erı: · oroa tır. oatada gecıkecek mektup ar er g rmek için llaltepede sebzeci nılmıı cel tılıkbr Ylk 
yama.sun. Elbiseleri ise birbirinden nim Miçe'm küçükten beri Taarya'da Ka,..erl, Ulukıtı~: ::~ Kıttı 1 komisyon mesuliyet kabul etmez. Ga Rüttüye fiyat için Tel: 3921 319 1 dudc~ ftibaa tei •d ı 1" ._:_ t 1 a) b'I · · · L..- · 1 .cı L..-d 11 i . se ca eaı n ye n e çe eo--. 
daha glael. Babnm, her gün yeni el- gezer. naan ara 198 ı meaı açın ""'"n Her rün: 12.45: zete ı .. n """" e er mukavele ve aaıı Kiralık evler: Güven ı•leri .,.n•nda No 23 M Atamana müracaat. 3263 

1 

biae, her g0n yeni ppka detittirir; onu küçük iken her gün el arabası ile Zonautdal. Canlıın Hattı ı masraflar müteahhide aittir. 14110 " -1- · · 
e· hele iskarpinlerinin güzelJiği ... Buka- Taarya'da gezdirirdim. Tabii Taarya- Her rin: l7.20: G . ikiter odalı •u elektrik: mtlracaat t Satılık Volaapit - N. s. u marka 

dar pk iskarpinleri nerden buluyor ? da gezecek, lı:ülJükJerde, Bulin vadi - ÖÇmen evleri lefoıı 1230 
3215 u kullanılmıt biri erkek ikisi laa vo-

Bu buauıta deyecek birıey yok. Sizin sinde gezecek ve senin kopilin cibi Kiralık kaçalı daire _ Bakanbkl loapiti satılıktır. Yenipbir !çel 801rak 

)liçe kelimenin tam manası ile zevki külhanbeyleriyle seviıecek değil ya! yapt1ralacak civannda San kötk kartısında 57 n No. 23 M. Atamana müracaat. 3264 
aelim sahibi ! • Affedersin, madam, sizi haset ke • Tekirclat lakin Müdürlüjiin- maralı B. Mecdi apartmanında. mu Satı/ılı Motosilrlet - Mart otoma • 

ar 
U• . 

Ukin madam, onu pek nadir görü· miriyor, huet .... Rica ederim, hemen den : pmbalı ilı:i oda. bir bol, banyo mut tik D. K. W. çift ıilindirli pek u kul . 
yorum. Evde oturmuyor mu nedir ? e~imi terkediniz, sizi gözlerim görme- Alqlp IJlll'I Jlphrtlacık ı - Çorlu kazası dahilinde Edirne· bah, anten mobilyalı mobilyuız. 32 lanılmıt. acele satılıktır. İktisat Ve. 17 
Hep tatlıcı dükkinlarında. Taarya sın. . . . • . De•let Limanlan lzmir ŞuL-! İstanbul ufalt yolu üzerinde 126 ancı Sanayide Lütfi Suda'ya müracaat. 
b:Jlvannda. delikanlılarla sinemalar • Hüanünıyet aahıbı komıu yennden - Kiralık - Bakanbklar kart••• Ko 

f 1 d 
MüdGrHijünden ı kilometre civarında •tat• Karuinit a- nur sokakta 15 N 1 . ı:- .__ 3266 

. 
da. tiyatrolarda oezdi;;.ini itidiyorum. ar a 1: 1 t · 1 d · · d .-ı.... k · b"k'. o. u evın u.t -• • Ö i S' - ncır a tın a yapılacak bir ah• raz111n e ı--Z ereateaı U umet ta• (4 oda bir bol, L..--yo 1o---
J:encll kendime : .. Bu pel laa ne - yle m ? ız benim yapmak is - """' • -·-.-ı. su 
vakat 'uyur ~ Ne vakıt yer 'I deye tediğim iyiliği böyle mi takdir edi • PP iskele inpatı vahidi fiyat esaaile rafından verilmek suretiyle 200 adet lektrik) kiralıktır Alt kata .. 

' ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lı:o- tip IX göçmen evi inp ettirilecektir. • ::-caa 
dütünilriim. Genç değil mi 'I Ne ola- yonunuz? Böyle olacatını bilseydim, nulmuıtur. Ketif bedeli 63142 liradır. 
c1~. kanı kaynıyor... ayağımı kapınızın qiğinden içeri at· 2 - lıbu inpatın muhammen kefif 2 - Şartname pünlar ve sair eYl'&k Kiralık - MO.takil antreli birin 

Son umanda onun hakkında pek ~dım. .Fakat timdi ma~ ki ~i bedeli 16253,52 liradır. 316 kurut bedelle Tekirdağ iakln mü- kat, 4 oda blr hol, fınnb bava pzı 
fena weyler söylemeye başladılar, ma- •ınır~e?d~~diniz, ben de ~ıl~ıkl~rımın 3 _ Şartnameİer projeler ve eksilt- dürlüğilnden alınabilir. cağı Yenitehir son durak Adalı:al 
d·-. Onu laakanıyorlar. Onun hep hepa. ını. 80,Yl.iyeceğim. Yırmı P, den,- ı 1 be 18/1 T 1 f 3753 ..... meye ait diler evrak lzmirde devlet 3 - ha e 7. 9. 939 perıem gü e e on . 3248 
zengin ıençlerle gezdiğini ve onu oto- ben Mıçe 0,•z nerede? Kurort !• m, ~ · l' ı .. 15 T k' d i · k~ üd'. He Kurort ta mı? Siz Aleme Mıçe nan ımanlan itletmeai zmir tubeai mil- nu saat te e ar a ıs an m ur· Ki alık d . 
mobille Sofya etraf ınra gezdirdikle • • • .. dürJilfOnden 90 kurut bedel mukabi- lüiünde miltetekkil komisyonca ya . . "'

45 1
• aırebar- 3 oda bol be~ • 

rini ıörüyorJar da, mutlak çekemiyor- Kurot ta olduğunu aoy.Iüyoraunu~. !inde alınabilir. pılacaktır. aaıre ıra su iç. Yenitehir llımar 
lar. Kuınız çolı: münevver bir muhite Fakat nerede olduğunu bızz~t. kendı- 4 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma ıOııO 4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 6KeNmal mektebi üatilııde Türe soka 
dÜflDOf, bemea taJiiniz yardım etsin nia ~il~yor~nuz. Ben ise bıbyorum saat 16 da devlet limanları l••etme yapılacaktır. o. apartmanın 2 inci katı. 3249 
ele evinize zenpn bir damat girsin. ve aöyhyecefım. Zaten bunu herkea t ,. 

İfi,._.'yi .,.k anerim, madam. Onun biliyor. Sizin Miçe dolum evinde bu- d amir tubeahıde yapılacaktır. S - Muvakkat teminat miktarı 4407 Kiralık - Bekarlara 18 • 20 liraya 
..- r"' • lunuyor lll,._..'nis auıtaJlab pek ıüzel 5 - istekliler teklif nrüı meya- lira 10 1aarutı111'· oda Yenitebir lnanil Cad. No. 78 '--

için de pyet samimi olarak nazan sayfiye İmu:;p etmit- nında ..... ,. bdu' ,....... cıUukJa. • - Telıllf mehaplan yubnda ~ 1. Dün ...ı 'Matleri buidnde Ü 
dilı:bt{nial celpetmeie aeldim : Bu lliçe'nia mmeei bhden diz u.ttı n bu kabil iti .... bilı1lariiı becleDerine D1ı ebiltme mtiDdm bir mt ...U· nıcaat. U: 
ca.eı 1ma ak kulak olmıus. ÇW fiterek. ve banci bankalarla muamelede ba11111 ne kadar lmmlsyon betb"hjma tn • 
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Satılık mlJstaıMI lotialer - 1300 
çift mU.tamel asker fotini utılıktır. 
Tahtakale Pınar sokak No. 1 re mttra-
caat. 3267 

Satılık- Jl'ort otomobil 1932 mod~ 
lt Yeniphir Kızılırmak Sok. 29. H 

müracaat. 3283 

Satılık piyano - Çok iyi bir aJmaıı 
markalı piyano satılıktır. Sıhiye vekl 
leti brJııında Çaptay sokağı 15 İ• 
ldncl kata mtlracaat. 3290 

Satı/ılı - 1931 model spor fort 5 
yeni lhtik motör ve karoseri mlkem
mel halde bir otomobil yolculuk dola
yıaiyle acele ..ahktsr. Tel: 1271 

3ZM 
dtbi,._ bir Jtlrltl laanlw ftr. Genç- _ H~re, IUllunus, auaunuz. rica duklanna dair veailı:alanm koyacak- dl edilmelidir. IClrald oda - MoblJ,alı ,.ım. bir 
ilk 61 pek çıllnn~ çıkh. Epey .. ol- ederim, amunuz. BiT kelime söyleyip tardır. 7 - Talip olanların milmui· bay için. Sıbiye velrlleti civan Dilı: er~=~ IJJ .. - Yapı~ ~çtur n • 
d~: ~u bir tatlıcı dukklnında gor • bizi mahvetmcyiniz. Asri zamanlar 6 - Muvakkat teminat miktarı 1i işler yaptıklarına dair ehliyet vesi- men caddesi devlet 1uraa1 arkası y At ··rk ~:pi 4 ;t~.• bır bıae devri 

. ı 

i F la · kalanıu. hamile~ müraçaatları. aokaiı Yozıat apartmanı 4 ilııcü ka atü varı e · 
2181 3304 ıt 

t. 
• 0 çe ve örtelim. Bizim gibi yaşlılara düşen 7 - e f mektuplannı havi zarf- 14055 JaS1 Satılık 11)'1.t lratlı .,,.,,,... -

virmitti. Onun bu hususta naz~ d~k- vazife budur! dedi 'Ve ağlamağa baş- lar kapalı olarak ihale günü saat 15 ICiralılı oda - Kooperatif arbaa Yenipbirin en merku yerinde ayda . ~~nı celbedln, mad~ Öyle bar sür· ladı. Hem ağlıyor, hem de ko01fusu- e kadar lzmir'dc devlet limanları it. ı• t •• k Yuıuf Eaendemlr 2 el Ap. z No. Ju da 730 lira irath bilyilk apartman Tel ı 
~ut •Urotttırmot iri, hıç tanınmıyacak nun eteklerine aarılmıt. gözyqlan a- !etmesi !zmir tubeai müdürlilğüne n5GQ mUnQ GSGSI irede aile n.ıedinde banyolu temiz bir 2181 3305 
~r bale Plmit · · • ruında yalvarıyordu : tealim edilecektir. Pot1ta ile ıönde • oda lı:iralıkhr. 3262 

O ı&nl bflannı neden 8yle yol - H • IU n"len teklı"flerı·n nihayet ihale .... t· latanbul Defterdarbtmdan ı Satı/ılı va - Harici kapıda aine • 
~ So da -·1. '---1 j - eaıtıre, ıunuz, namusumuzu. - uı- Ki 1.... d 50 beli mut r nra ı-an çea:11»f ve a- ._ den bir •••t eveline L-dar ıelmi _ 25. 9. 939 tarihine maadif pazartesi ralık - Yenitebir Sellnik cadd ma --ır•.•ın a metre cep çok e-

pon '---ına dönm"• Bu ••"•el 1a•lar, aman namuaumusu .:oruyunuz. - - t ...... t ...a h 1 f T 1 2181 A n-k ıı.... • ._ &u; ""!r' •- • __ _....___________ zarflann kanuni plı:ilde bpatılmıt günü saat 15 on bette atanbul defter· • 1 - 2 No.lu Kup aparmtmanında esap ı ıyat e : tatı.u ~ 
japoa biçiminin nereaini beleniyorlar oJmuı lbımdır. Postada vaki olabl· darlığı m.illl em1llı: mildilrlu.pnde oda ve 2 oda 1 daire Jdrabkbr. Aynı varı. 3306 

3 

==.;;.tS [~-~::·~~f] =:n~=-~,. =·=ve~=::=;·;_:;-;;:~ Aranıyor: . boJUDlt 1d adeta keailmit karpuz l ikmal inpatı kapalı zarf uauliyle ek· yuva partmanın 1 oda kiralık 
AmlD, aadam; onun bu buaua~ na • TA yy ARE SAA TLERI ........ •Mllll tlnlll' elllrlle<ft alltmeye konulmuttur. Mukavele, elı:- tır. Kapıcıya müracaat. 3273 Aranıyor - lt1ek tiltGncl mkbU. 
Nn dikkatini celbedinis. Tanare hareket aatleri Saat Dakika C~ Defterdarbimclan ailtme, myındırblı: itleri genel busu - Kiralık daireler - llltlı:emmel 1ı:on ye otel, kıraathane ft lokanta dnret-. 

i· Valı:ıa bu fimdi yeni moda ama. bel· 
5801 

ll 
28 

ku bed 
11 

k••:ru G~ al ve fenni prtnameleri proje, keıif for ve manzara dart odalı. 50 ve 45 l mek, edeceklerin ve klrh ip terme· 
ki eokaklarda ve tatlıcı dilkklnlann • tatanbuldan - Ankara,a 9 30 Ofhan r:ülı:ilme~L, :. 1;.. hillhuiyle milteferri diler evrak 350 raya. Demlrtepe lrarpunda Ayla 80 yeli ortak arayanların halde hmir bak . 
da dalp geçmesi için moda olabilir, ='!:' _:-ı:=a ı; : m ta!ur edil kti na •• nın 1 alı:· kurut mukabilinde dairede verilecek- kak Rufelll Bey apartmuu. 3279 lı:aliyaine mektupla mOracaatlan. 
llkln nele bayle kırmısıya boyanımf Ankandan _ AdanaJ& 15 15 samı ece r. • tir. llunkkat teminat (474') lira • 3220 
olanlar ldeta insanın mideaini bulan- tamirden - Aakaran t 00 25· 8. 939 ıDnünden itıbaren 15 cOn d Kıralılt - Bahçeye ve yola bakar 
dınyor. Gilzel Miçe.. Kalkıp bunu Ankaradan - tamire ıs 00 müddetle bu it açılı: eksiltmeye konul ır.lateklilerin teklif mektu lan'nı ve bodrum katta cOnetli Ud oda, suyu Bv utıa alıucalı - 6 veya 8 o • 
L dl 

1 
-• 1 kti ha dl lamirdm - lıtanbala 7 ıo mqtur. Talipler tarafından aUrillecek u b i be 50 000 Pli al ._ i dahil 25 lira. Elektrik hava pzı var dalı evi olanJar Bakanlıklarda cUm • 

.. en •ne rNY eyece m, ama; y tatanbuldaa - lımire 16 20 bedeller haddi llyik 1öri1ldu.ıwı ..._._ • en t ğ u tedai ludarer 1( i. d ) alınır ı .. lt Yeni-bir Yi.,tkıııııaun S. No. 14 •280 rilkler tarife Ş. kısım amiri Osman in 
dedim, timdi bozmayayım, daha iyi tatanbuldan · Berllne 7 55 d' d •:- ~ yap ı ına r e er n en t o • . ır- •• -s ., 1 , f' ı-abath -.. la 
annaine .ayteyeyim; ne de olsa bis latanbuldan - Bilkr... ı 15 ır e 8. 9. 939 tarihine milaadıf. cuma duiu vesikalara istinaden latan bul vt Kir al ılı - Konforla mobilyalı ve e er e ıyat ve u me .. ~up mil-

. 
c 

:vqlılar daha lJI anlqabiliris. NOBETÇI ECZANELER Cilnll saat 15 de ihalesi icra kılınaca- llyetine mtlracaatla eksiltme tarihin- mobilyuu aile nezdinde oda Yenite- ac:aat. 3246 
lladaın; ıbin ya1nu iyillilnid dil- pndan kepf bedelinin % 7 buçup den sekiz cOn evel alınmıt ehliyet ve bir Sellnik caddeli 5 No. 1 el kat. 

r 

.n ... dUM'- için bir noktaya daha na- ı-t-1959 ıttallnden sct-9-ltSt akpmma nllbetinde 111uvakkat teminab malsan 939 yılına ait ticaret odası veaikalan· 3282 
s- ·- kadar eczancleria sece nöbeti cetYell ı aandı.ır..na tnllm ttikl rln dair c arayanlar· 
sandikkatinid celbedecetlm- Sizin ı - Sebat .,. Bs• saiki •• e e e ." • nı havi kapalı arflannı 25. 9. 939 pa· IClralılı - Aile yanında bayan için 'I • 
baapa aipra da içiyor. Ne vakit alıt- Bczaneleri ı 7 ıs ıt 25 • milatuheben ana eden talıple- arteai COnO uat 14 de kadar defter· 1 oda ve ceait 1 balkon. BJektrilr. 

1 
mıt. babuı içmiyor, onun içmeai çok z-~~· Cebeci 2 1 14 20 26 ;: ~ilfhane defterdarhlmc:la mil· darhk milli emllk mUdürlUlilııde bmıyo, dahil 12 lira Sabiye kaqıaı, h lı ar17or - Kaid ve yeni harfleri 111 
acalp teY· Baktım ayak, ayak U.tilne s-Yeni n Cebeci 

27 
a.::.n cün~::..m:ı:;-:ı~ :=:u: toplanan komiıyoa 1-tkanhğına ver· kU S. No. 19 ton kat Tel: 3437 den en bir bayan it anyor. Uluata K. R. 

-
l 

koJlllUt affedenin, ti iç çamqırlan 4-t:.-=9!! ç--'-- s 9 15 21 u illn l meleri ve uat ıs te sarfları açılırken 23. 3291 A. adresine vazife tasrih ederek mika 
ılkBaBJor. llpranın birini ıöndtif.. ~eieri __,. 4 10 16 22 21 '° 0 unur. buır bulunmalan. 
meden birini yakıyor, nasıl batı dön- 5- llerkez ve Yeaitebir (14052) (4231) 14231 ICiralılı daire - Jandarma mekteb caatı. 3278 

m"-r ha.,... -..lm Buanelerl 5 11 17 25 ~ I••-' •-'-'• .. L..-.. n••• yanında vektletlere 5 daibda Mela 

i -
•ıv' r-· ""'" · ~-Ankara Bcantal 6 12 11 24 SO ...-111111 IDlll 511111- ... met Saltık aptrtmanında 3 oda ho 
Yanındaki lıavalyeleri de cenç .. Puar secelerl a6bet alan eczaneler,.. bmıyo ehven fiyatla i .. ı-deLilere mn c. verenler • 

...n-ı .. ocaklar do.ır. -.... -yler. zar stlnil de nöbetçi olarak içik buhamnü r..a...a____ vna-.: 0-1-!! ~- ,.ı.a ., u- • • 

ı 1 
•- .. arusu. V"'n ır- • mecburi1etindedirler. Diter eaaaelerill _,..,._ z•u __,, ,..... racaat. 3294 
cf11ilpıek mi. fı11ldapnalı: mı, kokut- puar dnlwl ihtiJatl olarak tatil ,apma • cimenladen ı ~ 
mü mı, itipek mi, kakıpnalı: mı, ne lan kabul edllmiıtir. 1 - Eksiltmeye konulan it 32 bin Kiralık oda - Aile yanında mobil- Aruıyor - Aile nezdinde bJmlk 
iatenen hepli var. ip Adeta ifrat de- ACEI E iMDAT 152'lira 85 kurut bflf bedelll Pir Ala- Satahk ram tomru"u yab veya mobilyuu bir oda kiralık. üzere lngillsce n Tiltkçe bilen 40 • 
receaine vardınyorlar. Hele ıenç - met Eralncan yolunda -pılacak 7 • tır. Y. iehir Hawabqı Emeller so • eG .,.. ara11nda bir ba- aram-. Bir ,anlama, bir kasa, fnbllde bir baa- 1 - .__._ N , _ ı- ı -' 
terden biri lliçe'nin yanına öyle ya- talık ftknnda acele imdat lıtemek için 12.50 açıldığında 4 betonarme kaprl DraamaMy Alaçam o..tet Or· ...., o. 8 de 1. el bt No. 6 3301 Telefon: 3714 (3166) 
pıpftı 1ı:i onu tanki aazleri ile erit· Beledl1eler Haatan..ıae (2257) llWlll- ve dört metre açıldılsnda bir menfa maa ltlelmeU Revir AmlrlilW•ı ICJrallk _ Y. leJılr S.llnilı: Cad. 
mek istiyordu. lliçe ise, çapkın, ıen- n ile telefOD edlllr. 17• 8. 939 cününden itibaren on bet No. 51 hnadar yerde 2. el kat 5 bil. 
el nasarlan ile yiyU~ bitiriyordu. Bu LUZUMLU TBLSPON NVllARALARI g0n mlddetle ve bpah sarf uauliyle 1 - Dununbey deYlet ifletmeel la- yi1k oda hizmetçi odam balkon bü 
genç lı:im'I diye sordum. Şair, dediler. Y=--=i~~~~)~~~==:: ebiltmeye lmnalmUftur. •yon depoeunda iltifde mncut (GOŞ) çe içinde Ti. 2953 ~ • 
Allalum. dedim, fu genç lan koru! 11: (2541. 2342). - Blektrlk ••Han. 2 - Bu ite alt prtname ve evrak adet muadili (401) metre miklp (800) -----· --------
Şairio ~e dütmnin r Çtinlı:i o- r.: ima llUlllllU'iqa: (1146). - ·-- fUDlarchr. desimetre miklp çmn tomraiu açık 

li 
Anıuyor - llubuebe ve lrMeyer 

k yapKalı: kefaletli bir küme aranı
yor. Anafartalarda .. Oalip tenlba 
neal 8aerlnde tersi levuimat depom-
na mOracaat. (3175) 

na bir tilr ymaurtıar, kızın aklım ba- TAKlr-;s~':ÖN (S=~ARALARiı A - Ebiltme prtnamnl arttırma ile atıhfa çıkanlmıftlr. Satdık : 
pndmı alabilirdi. Zlllctrllcami ctftftı (IMS-1050-1191) B - Mukavele lmelf 2 - Tomruldann aynca bq kemne Zayi - Çorum Albayralı: ilk ob • 

llip il-. ruba malik bir tmdır: t.:T,'!C:.'"ı:=-:'1zi!2~ .. , C - Bayındırhk itleri pael prt • paylan ...aıt olup badm bbubu Satılık .bmyoa - Jl'ort dört alin • undan m aeneai almıt olduium p • l 
belki bu piria yalanlanna ve tayliye- f1141). namesi orta kutur Uaerinden hnaplanmıftır. dir ful ftziyette. 9Q modeli. Banka- hadetnameyi ayl ettim. 934 aeneai 
ceğl •dul pirlerine kapılabilir. Jl'a- e=;n Caddtal uı.. Tabisi ı (lıtl). D - Şose " k6prller fımıt prma. S - Tomruklara ait •tıt prtname. 1ar Cad. berber Halda Ocala milrac:a- aayiinden bir tudilı:name çıkartmıt-
kat bundan dopcak neticelerden kim O:.:~=-~~~~; htibbant " meal. al latanbuı, Ankara. Balılı:eair onnan at. (3158) tım tudiknamede aayi oldu yeniaini 
11\HUl olacak? llilncut Meanırlgp: (1711). E - Ketif cemll ft tabUU fiyat çerirge mildllrlilklerinde ve Dunnm • aı.catımdan nkiainin hillmdl yok. 

Miçı'nin annesi, komtuıunun tay- le* Tüal ln6nll Cadd•l (3194). P' - Proje bey revir amirllliJıdı ckWebilir. Satılık VM - Bahpll nler yapı bir. 

ledilderlni buraya kadar hiç boana- Otolıriialerin ilk •• aon eeferleri lnekliler ba prtnwlerl " nra- Tomrukların beher metre aniklba • =._o~iDe..:!ıtltlk lmu panelli P 3285 lluaaffet Demirkol 
dan dlaledl: fakat için için de kın· vı. M. daa it. den"7e 1.45 zs.oo kı Gllmilfbane daimi encllmeiün&na IWl mah...,..n bedeli (IS) Ura (35) &ce!ı t i1nrlDde ucu fi· 
yordu. içi fem halde kanpftı. P'ı- C. clere'dm Ulu M. u 7.lS 2S.20 bir Ura ,.ımiı kanat muJrablllnde aJa. bl'UftUr. ya 240e BaJflllll C. No. 1 (SllO) Zayi _ 927 •neal latanbul BlyOk-
kır fıkır bymyordu. uı. ··.- ÇaakQa'Ja 7.JS 2S.GO bilirler. 4 - latelı:Ulerla" 7.S lllUftkbt Satılık .. - ç..- müalleel Dafi dere İtalyan okulundan abmt oldu. 

Pabt artık burada tencere tafb. e-bn dan U1all il.• 7.10 2S.20 S - Bu itin lhal..t 1. ByL 139 tul· pey üçelerlyle 11. 9. 939 puartal cG 90Jrak No. s lld Irat 5 oda ild mutbü ium taldllmameyi uyi ettim. Yeni • 
Ka41m ........._ yerinclen fırladı w =:,:;,:-u':-&9:. hlM nltlı)'llB pefl'lllbe ~I .at 14 al mt ıs • Danunbey mir mnir • n ana taliplerin Çıknpllr ,obpn- llnl alacalundao llkisinin Mlkml 
•ltbil ........... hlmtlni,et ..WW Qı..11. du lteçilrm'• de dmlait eaı" - llllınanlDda ,.ı.. Dllae mlracaatlan ilan oluaur. da Hlner Meilmet Arma mlh.atJa :poktar. ,_ 

•D11...ı•1rıns•'._ Ulaa • • cütar. (6755) 1418 n. (31'J) MUafter Demirkol 



nin yapılacap günden en az (8) gün 

~:!e;!:":ıa!ı~~m!:ee:~: Nohut ahnacak Sığır eti ahnacak 
yet veailralariyle birlikte sözü geçen Ankara Levazım Amirliği Satın 

G. ve inhisarlar V. 
C. • • gOnde saat on dSrde kadar daimi en • Alma Komüyonundan ı Ankara Levuma Amirliii Satm 
ıı1osa tam 1 rı cUmen reialiğine vermeleri buna ait 1 - Ankara garnizon birlik ve mil- Alma IComİQ'ODand- ı 

fnhiMrlar Umum Müdürliiiün- ve prtnameyi her gün nafıa müdür • e11eaeleri ihtiyacı için 1000 liralık 1 - Erzurum ganıisonunun 31. bi-
den: lüğünde görebilecekleri. nohut pazarlıkla 4. 9. 939 aaat 16 da rinci teırin 939 dan haziran 940 10nu-

I - Kqif ve prtnamesi mucibince (4267) 14234 Ankara Lv. amirliği satın alma komia na kadar ihtiyacı olan 120000 kilo aı-
lzmır'de Çamalb tuzluım çığlıya Ok 1 b" yonunda mübayaa edilecektir. ğır etine 7 tem. 939 da kapalı zarfla 
bailıyan toaenin tamiratı iti kapalı U ınası yaptlrdacak 2 - Evaaf ve teraiti öğrenmek ve yapılan ekslltmeainde iatekli çıkma-
sarf iıaullyle eksiltmeye konmuıtur. Ankara Valiliğinden : p~arlığa !ttirak etmek üzere iatekli - mıg. • 

lI - Ketif bedeli 80198.14 lira mu· Keıif bedeli (32248) lira (U) ku. lerın komıayona milracaatlar. 2 - 17. tem. 939 da .yapılan bırinci 
nkkat teminab 5259.90 liradır. ruıtan ibaret bulunan Etl'kt 1 (4303) 14242 pazarlıkta gene iateklı bulunmamıı • 

ı e yapı a. br 
ili - Ekailtme 13.IX.939 çarpmba cak bet sınıflı ilk okul inpab 21 9 ff ki • , .... al k ' cnnu aaat 14 de Kabataıta levazım ve 939 perıembe günü aat on be§te viİa ~ ma .Si Yl 1110 OJU 1111(1 3 - 7 ağL 9~9 da yapı.lan ~kinci pa-

mübayaat ıubeaindeki alı~ komisyo • yet daimi encümeninde ihalesi a 1 • Ankara LeYazım Amirliti Satm zarlı~nda müracaat bır ısteklinin 
nunda yapılacaktır. mak üzere kapalı zarf usuliyle ~k~~lt· Alma ıco.myonundan : vermıı olduğu 18 kuruı 75 santim fi. 

IV - Şartnameler her gün levazım meğe konulmuştur. ı 1 - Cebeci askeri hutanesinde açı- y~t ~ol~rd~ komutanlığınca pahalı 
ıubeai veznesinden ve İzmir, Ankara Muvakkat teminatı (2418) li (6l) lacak basta bakıcı hemıireler oklu i- gorülmu~tür. 
bq müdürlüklerinden 200 kurut mu. kuruıtur. ra çin bir adet elektrikle itler et makine- 4 - ~ır ay zarfında intac edilemi· 
kabilinde alınabilir. İsteklilerin teklif me"ktupları, mu • si .v~ ~törü pazarlıkla. Ankara Lv. a- yen bu ıı yeniden kapalı .zarfla eksilt· 

V - Münakasaya ittirik edecekler vakkat teminat mektubu veya makbu. mırlıgı ~tın alma komısyonunda mü· ~eye konulmuıtur. Eksıltmesi 4 ey
milhürlil teklif mektuplarını kanuni zu ticaret odası vesikası ve eksiltme. bayaa edılecektir. liil 939 pazartesi günü saat 15 de :Er
veaaikJe % 7,5 güvenme parası makbu- nin yapılacağı gününden en az (8) 2 - Pazarlık 4. 9. 939 saat 14 de ya- zurum askeri satın alma komisyonun-
zu veya banka teminat mektubunu ve gün evel viliyet makamına istida ile pılaca~r. . da yapılacaktır. 
prtnamenin (F) fıkraaında yazılı ve- müracaat ederek alacakları fenni eh - lsteklılerın belli vakitte müracaat • . 

5 
- ~uhammen bedeli 22500 lira 

sai~i ihtiva edecek kapalı zarfların liyet vesikalariyle birlikte sözü geçen ları. (4305) 14244 ılk te171ınatı 1680 lira 50 kurust• 
eksıltme .saatından bir saat evel mez- günde saat on dörde kadar daimi en • u n ah nacak 6 

- Şartları v~ evsafı kolordumu -
kQr k~~ısyon baıkanlığına makbuz cümen reisliğine vermeleri. zun. 3!4 sayılı kıtabında olduğunun 
mukabilinde vermeleri Iazımdır Bu iıe ait keıif ve p.rtnameyi her Ankara Levazım Amirliği Satın aynıdır. Bu kitap her yerde her gün 

(6714/ 4159) 14
122 

gün nafıa müdürlüğünde görebilecek- Alma Komisyonundan : bulunabilir. 
leri. (4268) 1 4235 1 - 19 8. 939 cuma günü saat 10 da 7 - Teklif mektupları eksiltme 18• 

Elbise diktirilecek kapalı zarf usuliyle münakasası yapı· atından bir saat eveline kadar komis· 
laca~ olan 206 bin kilo unun İstanbul- yona vermiı olacaklardır. (3974) 

Giimriik ve inhisarlar Vekile- dan ılin edildiğine dair evrakı müs. 13914 
tind• : bite tekemmül etmiı olmasından 25 

1 - Vekilet müstahdemleri için 57 gün temdit edilerek ihalesi 15 Eyl 
erkek" 6 kadın elbisesi pazarlıkla Matbaacılara 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
diktirilecektir. 19 da yapılacaktır. 

Arpa satın 
ah nacak 

. 2 -l!u ite ait kumq vekiletten ve- P. T. T. Umum Müdürl~den: 2 - Muhammen bedeli 24960 lira 
nlecektır. 1 - Ağustos 939 dan mayıs 940 a ve muvakkat teminatı da 1872 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satm 
. 3 - İtin tahmin edilen bedeli 504 kadar on aylık olmak ve her ay 3500 3 - Şartnamesi mezkQr komisyon- A.lma Komisyonundan : 
Jıra olup muvakkat teminatı 37 lira 80 nüsha basılmak üzere P. T. T. dergi· da görülebilir. 1 - M~rzifon garnizonu için 
kuruıtur. si basılması açık eksiltmeye konmut- 4 - İstekliler münakasa saatinden (385000) kılo arpa kapalı zarfla ek · 

4 - İhalesi 6. 9. 939 çarpmba günil tur. bir saat evet icap eden vesikalariyle siltmeğe konulmuıtur. 
~t 15 de vekllet levazım mtidürlil - 2 - Muhammen bedel (1617), mu. kanunun tarif ettiği ıekilde hazırlıya- . 2 - Tahmin edilen bedel (16362) 
ğ~nde toplanacak olan alım sabm ko- vakkat teminat (121.28) lira olup ek· cakları mektuplarını komisyona ver- lıra 50 kuruıtur. Teminab (1227) liar 
mısyonunda yapılacaktır. ailtmeai 14 eylül 939 perıembe günü mit olacaklardır. \ 20 kuruıtur. 
. 5 - İsteklilerin 1939 aeneaine ait saat 16 da Ankarada P. T. T. umum (4210) 14153 3 - ~~ıiltmesi 6. 9. 939 T. de çar. 

ünvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet veai- müdürlüğü binasındaki satın alma ko y 1 f 1 k şamba pnü uat 15 tedir. 
kası ve vekalet veznesinden alacaldan misyonunda yapılacaktır. U Q a ı naca 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
temir~t makbuzlan ile birlikte belli 3 - İstekliler, muvakkat teminat Ankara Levazım Amirliği Satm me günü 

24
90 sayılı kanunun 2 ve 3. 

a.iln n saatte komisyona müra'caatları makbuz veya banka teminat mektubi· A.lma Komisyonundan ı maddelerinde isteııilen belgeriyle bir-
14187 le kanuni vesikalarını hamilen mez • l - Kırklareli garnizonunun 939 l~kte ihale g_ünü ve saatinden en geç 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Xurulut tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikranıiye verecek 

Ziraat Bankaaın.da Knmbualı ve ibbarsıs Tasarruf hesaplarında 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile app. 
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 
100 • 

100 • 4.000 • 
50 • 5.000 • 

l20 • 40 • 4.800 • • 
160 • 20 • 3.200 • 

DIKKA T: Heaaplarmdaki paralar bir aene içinde 50 Iİ· 
radan •tai• dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde ~ 20 
fa-zlaıivle verilecektir. 

0 

Kur'alar senede 4 defa. l EylW. ı Birincikinun, 1 Mart ve 
ı H:aziran tarihlerinde çekilecektir 

------------ kiir gün ve saatte komisyona müraca- malt yılı ihtiyacı olan 1,110,000 kilo bır saat evelıne kadar teDJinat ve tek-at edeceklerdir. yulaf kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye lif mektuplannı Merzifon sabnalma ___ _____________ ...;.. ________ _ 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. konuJmuıtur. komisyonuna vermelerL 

Sığu eti ahnacak Ankara Valiligi T. levazım müdürlüğünden bedelsi o- 2 - Kilosunun muhammen fiyab 5 
5 

- Bu ite yapılan prtname para-
larak verilecektir. kurut 95 santim olup ilk teminatı 4184 s~zdır. Her gi1n ~omiıyondan alınabi-

·
Tc1mirat yaptırılacak (4178) 14140 liradır. lır veya gCSrWebılir. (3857) 13844 

• 3 - İhalesi 15. 9. 939 cuma günü sa-

.Ankara Valiliiindm 1 Beı ton-Dızel Yal• ahnacak at 17 dedir. İstekliler prtnamesini Kuru soğan ahnacak 
Mkara merkez İsmet İnönü, Uluı P. T. T. Umum Müdürlüğünden: bet lira mukab!l!nde satın alma komis Ankara Levazım Amirlifi Satın 

okullanmıı tamiri (945) lira (2) ku· 1) İdare ihtiyacı için bq ton dizel yonundan ~abı~ır. Alma Komisyonundan : 
l'Uf kefil bedeli ilzerinden açık eksilt· yağı açık ebiltmeye çıkanlmııtır. d 4

1 -: dTalk~plerı~k~l un~ 2• 
3
• maktud • 1 - Ankara garnizon birlik ve mii

meye konuJınuttur. lateklilerin pıt• 2) llub•mmen bedel (1800) muvak· e enn e 1 vesaı 1 e t~t me P euwleri ihtiyacı için 75 ton x. so
mmeyi g8rmek bere her gtın ldlltilr kat teminat (115) lira olup, eblltme- tarım havi zar!W'1m bellı ~ ve •· ğan it. tarf~ ekalltıneye k9JI u.ataaı. direlrtarliiğüne ve ihale günü olan si, 26. Eylül 939 salı günü saat (16) :::c:ı en l' az :ı~ saat evelırıe ~dar 2 - Tahmin bedeli 3450 u/: olup 
4.9.939 puarteai günü saat 15 de % Ankarada P. T. T. umum müdürlük r are ı 8: ei. aabn alma komısyo- muvakkat teminab 258 Ura 75 "İaırut-
7,5 muvakkat teminat akçesini muha- binaaındaki aabn alma komiayonunda nuna verme er (4213) 14156 tur. 
1ebei lıuausiye mildilrlilfü vemesinf' yapılacaktır. Arpa ahnacak 3 - Eksiltmeai u. 9. 1939 pazartesi 
yatınrak villyet daimi encümenine 3) İstekliler, muvakkat teminat • • • gilntl uat 10 dadır. Şartname ve ev. 
mllrac:aatlan. (3941) 

13903 
makbuz veya banka mektubiyle kanu- ~ .ı..vuma Amirliii Satm aafı komiayonda g6rillebilir. 
nt Yealkalarımn bAmilen mezkQr gi1n Alma Komia;ronmaclan ı 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

Tamirat yaptırılacak ve uatte o komisyona müracaat ede- 1 - Garnizon kıtaatının aeneuk ib- me gilnu 
2490 sayılı kanunun 2 3 

un-
cewerdir. tiyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem- cü maddelerinde istenilen bel~el~riy-

Aıakara Valilijindea ı 4) lartnameler, Ankarada P. T. T. an 845 ton arpa kapalı zarfla miinaka- le birlikte Ankara Lv. amirliği satın· 
Ankara merkez Albayrak. latik1a1 levazım, İatanbul'da P. T. T. levazım saya konulmuıtur. alma komiayonuna ıetmeleri. 

obllannın tamiri için (536) Ura ke- ayniyat ıubeai mtldtırl~erinden be- 2 - 445 tonun mub•mmen bedeli (4004) 13983 

tif bedeli ilzerinden açık eksiltmeye delals olarak verilecektir. 20025 ve muvakkat teminab 1618 lira-
JrormJmuftUr. İateklilerin prtnameyi <3675> l!6n dı3r. 400 Bakir sahan CI l ınacak 
..a-ı. n- h •• u.. t....r!t..n d' k - tonun ımıJwnmen bedeli •-- -ere er 6 .... aunur ıre • 18000 ve muvakkat temi Ankara Levaa Amirlili Sa 
tlrlq&ne ve ihale gilnU olan 4.IX.939 dır. nab 

13
50 Ura- Alma K.omiQommdan 1 tm 

~ CUnil saat 15 ~ % 7.5 mu· 4 - Milnakamı US ıtyL 939 cumar- 100.000 adet bakır sahan alınacak • 
IDUftklmt tazminat akçesini muhue· teai günü aat 10 da yapılac:aktır. tır. Kapalı nrf1a eblltmesi ıı. 9. 939 
bel huuaiye mUdilrllilü veznesine • 5 -"Şartnameler her gi1n komisyon puarteai lilntı saat 15 de Tophanede 

Ankara Levaa- Amirliii Satm ~ma K.omia;ronundan ı 

Kilo Cinsi Muhammen. bedeli Saat İhale yeri cilnii Ekalltme teldl 

105,000 Sığır eti 22050 16 Niğde Sa. Al. Xo. 21·'9-939 Kapalı 
per~ arf 

ı - Şartnameal her gün komiayonda g8rillebilir ve paraaız alınabltlr. 
-2-1 ... '-H'- , 1 ' t 11,. • H" ._,_ 

• ~ 8 1 -· - _,ı..... 11)' • ··-· 

dan bir saat evveline kadar komiayona vermeleri ilin olunur. (4209) 14152 

Ot ve odun alınacak 
Ankara Le-wazun Ami1'liii Satm >t.lma Komiayonunclan ı 

Teslim yeri Cinai Tutan Miktarı M. Tem. İhale 
Lira Ton. Lira tarihi saati tekli -------<""--

Pınarhisar 
Demirköy 
Pınarhisar 

ot 
ot 
Odun 

18200 
4860 
7800 

520 
108 

1040 

1365 21-9-939 16 K. zarf 
365 
560 

n n n 15 Açık 
n " n 16.30 da 

K. zarf 

i - Tflmen birlikleri senelik ihtiya 1 
i 

· ld x... tutan miktarı - . ç an olan kuru ot ve odunun neresi 
çın o u•- ' , .-. temınatı ihal 'b' "hal karda _.terilmlttir. ' e tarı ı ı e aaat ve tekli yu-

yatırarak vııa:vet c1aiml encilmenine Pavyon ınşası da ,arillebilir. amirlik atın a1ma koml•yonunda ya-
mera~ (3942) 13904 • • • 6 - İateklilerin mUnakasa satinden pılacalrtır. tk 

Oku 1 
• ~ l.eTu..::: Anürlıi> Saba bir ,.., eve! icap eden ...ıkalarlylo Tahmin bedeli 24000 Hra ilk tem>- .ıa!;;;;. ..!ı: :: :!°9

9
3
3
9
9 gü~ü. talip çı}anadığından Pınarhisar piyade 

ın4taSI ~~on ~ = kanunun tarif ettiii tekilde hazırhya- natı 1800 liradır. r -- tarıhinde ·1 4
7 

· bal 
• ~ 1 - Karakosede yemden yapılacak caklorı mektuplonnı Guiantep IObD llattıımm " nUmuneol ~ iUDden ebll- tuatıluak 21..g.g39 ııı:::.:':..ra1cı':!'ı7ır~a ı görüldü. 

:Aakaa Valillliadea ı olan tek katlı hastane pavyonu kapa~ı alma komisyonuna vermiı olacaklar • görillilr. tıteklilerln. kanuni vealkala· Ka 
1 -kta ~ ola lls ouuf1ı wl1o ebll-ye koııulınuttur. Kepi dır (4241) 14154 tiyle lıcrobtt teklif ıno1ttııplarınt ııu.. bir!;, ..:.~·=lı~f alktuınacak kalemlere talip olanların belli gün ve saatten 
1k okul inpptı 4. 9. 931 pasarteai al· bedeli 29314 lira 20 kuruıtur. tik temi • le aatinden blr saat ı ı..:--ı- me plannı Vi d T ntı uat on bette ihaleai yapılmak il - nab 2198 lira 57 kuruıtur. Eksiltmesi 2 Garaı· yaptır1lacak vermeleri. C:..s) --14005 leri, açık ebiltme ile alınacak kalea:e .e. :: Sa. z1: k~misyonuna wrme-

aere bpah sarf uaullyle ebil~ 20. EyL 939 çarpmba gün.il saat 10 da de mezkQr komisyonda bul e ııtır etme ıstıyenlerin aynı aün· 
1ronalmuıtur. da Er~ askeri satın alma ko - Ankara Levaama Amirliii Satm Kdıfhk bez ahnacak yenlerin meaal günlerind :~·Evsaf ve prtnamelerini ıörmek isti-

Ketlf bedeli (14454) lira (87) ku • miıyonunda yapılacaktır, Şartname Alma Komiqonandaa 1 e omııyona müracaatları ilin olunur. 
nıttm'· ketlf w pllnın her giln Erzurum ve 1 - bmir mtlatahJrem mevki komll• Aa1ıraa Lenm Amiatiii Satm (4299) 14238 

Muvakkat 'teminatı (1084) Ura (12) Kuak6le •tın alma komisyonunda tanlıpnca g6aterilecek yerele beheri Alma ıc..ı.,-aadaa ı -----------------~------..ı... 
lnmıftur. clrebllirler. 4301) 14240 27204 lira 95 kurut bedeli kqifli iki 1 - Kırk Ud bin metre kılıflık bez 

İateklller teklif· mektuplarım, mu • R d adet praj inp ettirilecektir. tkialııin a1macalrtir. Kapalı sarfla ebiltmeai 
nkkat teminat mektubu veya mak - a yom lambası bedeli tutan 54409 lira 90 lnmıttur· ıı. 9. 939 puarteai cUnfl uat 14,30 da 

busu ticaret' odaaı veaikau ve eksilt - 2 - Kapalı zarfla lhaleai 16. EyL Tophanede İatanbul Lv. amirliği aabn 
1Pellin yapdacap cUnilnden en u 8 ahnacak 939 C. erteai cbil aaat 16 da tsmirde alma komiay6nunda yapılacaktır. Tah 
IDn evel villyet makamına iatida ile Ankara Levasmı Amirliii Satm kıtlada İzmir Lv. amlrliii nbn alma mln bedeli 16800 lira ilk teminab 1260 
müracaat edilerek bu ite ait olmak il· Alma KomiQoaundaa : kamlıyonunda yapılacakbr. liradır. Şartname ve nUınuneai tomis
zere alacafdan ehliyet vesikalariyle 1 - Ankara pnıizon birlik ve mil- 3 - Teminatı muvakkata akçesi 3970 yonda 16rillilr. lateklilerin kanuni 
birlikte sözü ıeçen günde saat 14 de eaaeaeleri için pazarlıkla 114 adet 200 lira 50 kuruıtur. vesikalariyle beraber teklif mektup .. 
kadar villyet encUınen reiallllne ver- mumluk ve 40 adet 100 mumluk ki 4 - lutname, kqifııame ve proje • lanm ihale saatinden bir saat evel ko-
meleri. ceman 154 adet radyom Jlmhua mflba· 1er lıer cUn labah saat sekizden on i- miayona vermeleri. ( 4096) 

Buna ati kqif ve prtııameyi her yaya edilecektir. kiye kadar n on dart buçuktan on ae- 14051 
cUn nafıa mildürlilğilnde g6rebilecek· 2 - Pazarlık 4. 9. 939 .aat 15,30 da kin kadar tsmir mtıatabkem meYki K t 1 k 
leri. (3939) 13902 Ankara Lv. amlrllil sabn alma ~ lnpat kamiayonanda ve Anmada 11. Uf U 0 a 1 naCQ 

Ok 1 b
• I k yonunda yapılacaktır. lateklilerin bel il. velrlletl .,,,.kin lnpat ıubealnde Ankara ı...u- Amidiii Satm 

u ınası yaptır• aca li cUn ve saatte lı:omlayonda bulwma- carWebilir. Alma ICeaaiqommdaa 1 
lan. (4302) 14241 5 - latekUler ~ odMJnda lra • 1 - Kırklarell pmbonu için 

Ankara V aliliiinden ı • yıtlı oldulclanna ve bu iti yapabileçek mali h ihtiyacı olan 800 
939 

Kqif bedeli (38304) lira (90) lı:u • 200 •llo l'J Ilı.... lerine dair ihaleden en u bir hafta e- ru otyılrapalı zarfla ebil: kilo lı:u-ruıtan ibaret bulunan Bahçeli evler • • • vel bmir nafaa fea heyetinden alacak JQUftur· ye konul-
mahlleainde yapılacak bet anılı Ankara .Levazım Amirliii Satm lan velilı:aları ıaatermek mecburiye • z _ Klloaunun mubamm • 
ilk okul inpatı 21.9.939 peqembe Alma Komu:ronanclan ı tlndedlr. kurut 25 santim olu ilk en bedeli 3 
be günü saat on bette viliyet daimi 1 - Ankara garnizon birlike ve mtl 6 - Elııliltmeye ittirak edecekler liradır.. p teminatı 1940 
enciimeninde ihalesi yapılmak üzere eaaeaeleri ihtiyacı için 200 kilo çay pa 2490 aayılı kanunun Z ve 3. ilacil mad· a - lhaleıi ıs. 9. 939 c kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konul sadıkla 4.9.939 saat 10 da Ankara Lv. delerinde ya.ah ve lmm mlatahkem at 17 dedir. uma gtlııtl la 
muıtur. amirliği aatın alma komisyonunda a- mevki komutanlılına dilekçe ile mi· 4 _ Taliplerin kanunun 

Muvakkat teminab (2872 lira (87) bn alınacaktır. rac:aat ederek emniyetçe yapbtılmıı delerindekl veuld ile tem.!".~ 
kuruttur. 2 - latelı:lilerin evsaf ve fefaiti öl· tukiye velilralariyle temiıwt w tıet- 1anm bav! nrfJanm be1U P 

lateklilerin teklif mektuplan, mu • renmek ve pazarlığa iftirak etmek ü- lif mektuplanm ihale ..tinci~ en atteD en u bir tut .-ıline c:ı:: · 
vakbt teminat mektubu veya makbu- zere komiayona mitracaatlan. u bir saat evel komisyona '9el'llllf bu- 1are1I abd IMm aı.. k 
su ticaret odaıı vesikası ve eksiltme- (4304) 14243 lunacalrlardır. (4212) 14155 vera.a.ı ıaı+) 

Un at.nacak 
Ankara levaznn Amirr.ır.: ı •• Satm Alma Komisyonundan r 
1 - Balıkesir, Sun 1 olan 1025 ton un kapat gur uk, Bandırma, Kütahya birlikleri un ihtfyaçlan 
2 _Her ı zarfla ebiltmeye konulmuıtur. 

yere teallm edil k . lan qapda 1Ulhdır. ece unların mıktarlan ve muvakbt teminat· 

3 - lhaıeai 18 E itil miayonunda yapı1--'L...__ 1939 gtlııü saat 17 de Balıkesir kor satınalma ko . 
4 ---ar. 

- E\'11.f ve tartlar latanı...1 • _ ,__ L • -: . 
ma komiayonlarında ..a • """' ~• :t>. ~rlığl v.* kolordu ..uaaı-

5 - Ebiltme ... rillebıllr. 
nbona ait mı~: ~ulan 1025 ton toptan teklif yapılacağı slbi lıer pr· 

6 - Talipler ç de ayn ayn teklif ve ihale yapılacaktır. 
atinden bir aaat ~ teminatlarını havi teklif mektuplarım ihale ... 
leri Hizumu illn :;ve ne kadar komisyona makbuz mukabili tealim etme

unur. P01tada vaki gecikmeler muteber delildir. 

Muvakkat teminatı Miktarı 
Lr. Xr. 

Garnizonun ilmi 
Ton 

5625 00 500 Balıkealr 
1237 50 150 Susurluk 
2015 6Z 250 Bandırma 
1078 13 125 Dtahya 

25 



3.9.1939 

Askeri Fabrikalar 14 kalem elektrik 

U[US 

G - Metraj cetveli ve halul ketfi· 
ye. 

• E - Silsilei fiyat 

Motörll Yasalılır1n l•irallndl 
kullanllacak 13 kalem Ye iki 

tıkım alil alınacak 

malzemesı ahnacak 2 - Dosya Kan nafıa müdürlüğün 
Aakeri fabrikalar Ummn Mü- de ve Ardahan mamüdiirlüğünde gö

dürlüiii Merkez Satın Alma Ko- rlllebilir. 
misyonundan 1 3. - Muvakkat teminat 3732 liradır. 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira 0 4 - İsteklilerin ihale gününden aı-
lan 14 kalem elektrik malzemeıi Aı pd sekiz gün evel Karı vilayetine 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer yaptığı itler ve bonservislerle müraca 
kez aatın alma komlıyonunca 18. g, at ederek vesika veren komisyondan 

8UG0N 
KUM&AQASINA 
PA124ATAN 
KOCOKEL Askeri Fabrikalar Umum Mü- 1939 pazartesi günü aaat 14,30 da pa. alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yılı ti

dürlüiii Merkez Sabn Alma Ko- zarlıkla ihale edilecektir. Şartname caret odası vesikasını ibraz etmeleri. 
misyonundan : parasız olarak komisyondan verilir. . 5 - İhale. 1~. 9. 939 tarihine müaa • 

Taliplerin muvakkat teminat olan dıf cuma günü aaat 16 da Ardahan 
Tahmin edilen bedeli (1400) lira. o- (315) ı· 24"" numara! '--- malmüdiirlüğünde müte•ekkil komis-

lan yukarıda yazılı on üç kalem ve ıki ıra ve ~ ı ..uıunun :ır 
takım alit Askeri Fabrikalar umum 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko~is yonca yapıla~~ır. 

Üd .. tuğ · k 1 k · yoncu olmadıklarına ve bu itle allka- 6 - İsteklılerın 2490 sayılı kanu • m ur u mer ez aatın a ma omıs-
18 9 1939 t · ·· il dar tüccardan olduklarına dair ticaret na uygun olarak hazırlıyacakları tek-

y:~~~~a d · · 1 kiaz~t·~·~n :-· odası vesikaslyle mezk\tt gün ve 18 • lif mektuplarını saat 15 e kadar ko -
a. ş' a pazarı a larek kı ec~ • atte komisyona müracaatlarL misyon riyasetine vermit olmaları li· 
tır. artname paruıs o a omıs • d p t d k bulan ·km 

dan ·ı· T 1· 1 • kk (4184) 14143 zım ır. os a a vu u gecı e -yon verı ır. a ıp erın muva at ler kabul d'lm 
teminat olan (105) lira ve 2490 numa- c:S.:1;4e:M) 
ra1ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veaaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu itle alikadar tüccardan oldukla
nna dair ticaret odası veıikaaiyle mez 
kQr &ün ve saatte komisyona müraca-
atları. (4187) 14145 

5 kalem ıe iki tatım demirhane 
ılih ah111<1k 

Ankara Belediyesi 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

• - Belediye benzin ihtivacı icin 
aıınacak olan (276,000) lira kıymeti 
muhammeneli 1000, 1200 ton benzine 
talip çılanamuına ve tartnamenin ba
zı maddeleri değiıtirilmiı olduğun-

:Aakeri Fabrikalar Umum Mü- dan yeniden kapalı zarf uıuliyle 15 
d~ütü dMerkez Satm Alma Ko- gün müddetle eksiltmiye konulmut • 
mıayonun an : tur. 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o- 2 - İhalesi 12. 9. 939 aalı günü aa-
lan bet kalem ve iki takım demirhane at on birdedir. 
alltı Askeri Fabrikalar umum müdür 3 - Muvakkat teminat (14790) lira 
lilğü merkez satın alma komisyonda dır. 
18. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 de ~ - Şartnamesini görmek istiyen
puarhkla ihale edilecektir. Şartname lerın her gün encümen kalemine mU
paruıa olarak komisyondan verilir. ·:'caat etmeleri ve isteklilerın ae tca· 
Taliplerin muvakkat teminat olan (75) lıf mektuplarını 12.9.939 salı cUnU aa 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. at ona kadar belediye encümenine 
maddelerindeki veaaikle komisyoncu vermeleri ilin olunur. (4090) 
olmadıklarına ve bu itle alakadar tile- 14101 
cardan olduklarına dair ticaret odası Ç 1 k 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte ko. o 1 süpürgesi ohnoca 
misyona müracaatları. Ankara Belediy .. iaden ı 

1 - Temizlik itleri için 10.000 ve 
mezbaha için 800 ki ceman 10800 adet 

3 kil• 111 düzeltme elması çalı süpürıesi 15 ıun müddetle açık 

(418) 14146 

eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Muhammen bedeli 1350 lira -

14208 

Motopomp ahnacak 
Sutehri Belediyeainden ı 

l - Açık eksiltme ile bir moto -
pomp alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1900) lira
dır. 

3 - İhale günü 25. 9. 939 günüdür. 
4 - Diğer 'eraiti öğrenmek isteyen 

lerin belediye riyasetine müracaatla • 
rı. (4320) 14246 

İnşaat münakasası 
Haymana Kaymakambimdan: 

Haymana kazasında mevcut plan ve 
ve prtnamesine göre yeniden yaptı • 
rılacak jandarma dairesinin inpatına 
talip çıkmadığından eksiltmesi 10 gün 
uzatılmıı ve ilin edilmi,tir. Bu kere 
yine etlip çıkmadıgından 2490 sayılı 

kanunun 43 üncil maddesi mucibince 
aynı prtlarla bir ay içinde pazarlığa 

bırakılmııtır. İlan olunur. 
(4321) 14247 

Enstitüf er 

Beyaz sabun 
ah nacak 

dır. Ankara Yüksek Zir-t Emtitü-
Aakeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Muvakkat teminat 101,25 lira • aü Rektörliijüad- s . 

Milfi Müdafaa V. dürltilfl Merkez Satın Alma Ko- dır. 1 - Kurumumu ~tırbanesi ve 
miayoaundaa ı 4 - Nilmune ve prtnameainl sör - laboratuvarlan için lüzumu olan pıt 

eo adet ı Karat aaplariyle beraber mek lıteyenlerln her sün encOmen ka namede evsafı gösterilen (4,000) kilo 
tat dnzetıme etmaaı. ıemine ve ıatekmer1n de 12. 9. 939 ... beyaz aabun açık eksiltme usuliyıe Bu 1111 t5 Eylilde Ankıra'dı 

eo adet o,a Karat aplarlyle beraber b sünU aat on buçukta belediye encU aatın alınacaktır. 
tat dllsetlme elması. menine milracaatlan. 2 - Muh~en bedeller. (1520) ve ~ılacık ordu hastabaklCI 

50 adet 0,6 Karat aaplariyle bera • (4062) 14059 muvakkat temınatı (114) lıradır. 

~ahmin edilen bedeli (5.000) ra o- z 
3 

est ~b9~ib~': r:1.:!ar~~ ~: ............ 100 lirı 
lan yukarıda yazılı 3 kalem taı düzelt· nası~da m~teıekkil komisyon tarafın- ıyhk üaefte iki lalim 
me elmuı Askeri Fabrikalar umum Ankara Belediyesinden : dan ıhalesı yapılacaktır. 
müdilrltip merkez aatın alma komia- 1 - Fen mildiirlilğü odası için alı - 4 - Daha fula izahat ve paruız hem 1 • 1 L 
yonunca zo. 9. 1939 çarpmba günü aa- nacak oda takımı on bet gi1n müddetle prtname almak isteyenler enstitü da- J reSI l IRl<la 
at 14 te puarlıkla ihale edilecektir. açık eksiltmeye konulmuttur. ire müdürlüfüne müracaatları. M. M. Veki.letinden : 
Şartname parasız olarak komisyon • 2 - Muhammen bedeli (550) lira • (38ı63) 13874 Alınma prtlar: 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi- dır. 1 - Kıaılay haıtabakıcı hemtlreler 
nat olan (375) lira ve 2490 numaralı 3 - Muvakkat teminat (41,25) lir• okulundan mezun olacak. 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaa- dır. 2 - En az üç sene hastahanelerde 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 4 - Şartnamesini cörmek iıteyenle- hemtirelik vazifesinde istihdam edil-
itl• alakadar tüccardan olduklarına rin her pn encümen kalemine ve iı. mit bulunacak ve buna ait bonservis· 
dair Ticaret odaaı vesikasiyle mez - teklilerin de 15. g, 939 cuma iÜJlU ... Bir Veteriner sıhat ler gösterecektir. 
kQr gün ve aaatte komisyona müraca • at 10,30 da belediye encümenine miira- 3 - Sailam olduiu bir sıhi heyet 
atlan. (4184) 14142 c:utlan. (4177) 1413g memuru alınacak raporiyle tevaik edilecektir. 

4 - İstekli olanlardan İıtanbul ve 

14 kalem kosum 
malzamesi 
ah nacak 

Bir katip aranıyor Sıhat ve içtimai Muavenet Ve- clvanndakiler Gülhane haıtahanesi, 
ki.1etiaden : Ankara ve civarında bulunanlar An-

Ankara BelecliJesinden ı Ankara merkez hıfzıssıhha mües- kara merkez hutahanesi baıtabipli -
Belediyede 75 lira ücretli bir kltip- seseainde 75 lira ücretli bir veteriner ğine müracaat edeceklerdir. 

lik açıktır. Teadül kanununa göre im- aıbat memurluğu münhaldir. Talip o- 5 - İstekliler arasında 12 eylül 939 
tihanla liae muunu alınacaktır. tanların evrakı müspiteleriyle birlik- da Gülhane ve Ankara haıtahanelerin-

Askeri Falwikalar Umum Mü- İmtahan 5. g, 939 aalı günU yapıla - te aıhat vekiletine miiracaatlan. de tahriri ve tifahf müsabaka imtiha-
clürlill Mftea Satın Alma Ko- caktır. Talip olanlann evrakı müsbite (4171) 14179 nı yapılacaktır. (4196) 14168 
misyonundan : leriyle birlikte zat itleri müdiirliliil • 

Tahmin edilen bedeli (4SOO) lira o- ne müracaatları ilin olunur. 
lan 14 kalem kotum malzemesi Aıke- (4319) 14245 Ziraat Vekôleti 

Dizel motoru komple 
anamili ahnacak ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer - 8 • 1 k 

keı abn alma komisyonunca 20. 9. .enzın a ınaca M·· k h. . M. M. Veki.leti Saba Alma Ko-
193g çarpmba günü saat 14,30 da pa • • • Una asa te 1 rl mis1onundan ı 
sarlılda ihale edilecektir. Şartname Ankara Beleclıy~d~ : Ziraat Vekiletinden : 1 - 300 beycirlik diıel motöril için 
parana olarak komisyondan verilir. 1 - Su itleri idare~ ıçın alınacak Ankara'da Ulus, lıtanbul'da Ak bir adet komple anamili açık ekıilt-
Taliplerin muvakkat teminat olan olan 20,000 litre benzın 15 gUn müd • ve münakaaa etelerinin 18 8 ':: me ıuretiyle aatın alınacaktır. Mu· 
(337) lira (50) kurut ve 2490 numara- detle açık ekultmeye konulmuıtur. 23 8. 9 

181 · · 'hl" bammen bedeli 3173 lira olup ilk te-
. · 2 - Muhammen bed li 3734 liradır · 39, 28. 8. 939, 3. 9. 93g tari ı . 

lı kanunun 2 ve 3. maddelerındekı ve- . e d · nillhalarında ilin edilip açık eksilt • mınat miktarı 288 liradır. 

I 

YAWN 
CEI( DEFTEllİNE 

IMZAATAH 
r,OYOK EL 

OLACAK TIR 

TO~(y 
iŞ 

f>ANKASI 

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat E!'stitDsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabili 1«1rtları 
M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Aıkert Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devrell Hseler

clen lyf ve pek lyf derecede menn olan n olpaluk lmtl1aaalanm ftnDit 
olmak prtiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin apğıdaki vuıf ve prtlan haiz olması lhuncbr: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebuundan ve Türk ırle ndan olmalr. 
b) Yatı 18 - 21 olmak, 
c) Beden tetekkillleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hlsmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmu). 
d) Tavır ve hareketi, ahllkı kusunuz ve ıeciyesi aaflam olmak. 
e) Aileıinin hiç bir fena hal ve töhreti olmamak. (zabıta ve1fba lbrM 

etmek). 
2 - İsteklilerin mUracaat lstldalarına fU vealkalarm bafJan,,,.., 1tzım.. 

dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya muaaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam tetekküllU aıkerl hutane raporu ve qı kilıdı. 
c) Liae mezuniyet ve olıunluk tebadetnameal veya tasdikli ıuretL 
d) Okula alındılı takdirde ukert kanun. nlum ve tllimatlan kabul et- • 

tiği hakkında •elisinln ve kendlıinin noterlikten tasdikli teahhilt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken cezen, ıidlkll, bayılma ve çırpınmaya müptell olma

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnameal. (Bu gibi ıı... 
talıklardah biri ile okula cirmezden evel maUll oldukları 80nradan anlqa· 
tanlar okuldan çıkarılır ve bu mUddete ait hükilmet IDMr&flan velllerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulunduktan mahallerdeki ukerlik pbelerine lltlda ile 
müracaat edecekler ve pbelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek airaat EnstitllsU Veteriner fakilltell uke
ri talebe imirliline ıönderilecektlr. 

4 - Müracaat milddeti cylUlün ZO ıine kadardır. Ondan tonra mtlracaat 
kabul edilmez. 

S - Kabul duhul imtihanına ballı defildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sıruına garedir. İstekli adedi tamam olunca kayıt itleri ka • 
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri ukerlik ıubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

'ki komi 1 d ki 3 - Muvakkat temınat 288 lira ır. 2 A k L • • aaı e syoncu o ma ı arına ve 4 & • • .• • me suretiyle satın alınacak 10 adet çe- - çı baıltmesı 11. 9. 939 pa· 
bu ipe allkadar tüccardan oldukları • 

1 
i b artnameaını gormek _ısteye~ • lik dolap mUnakaaasından g6rillen lü- zarteıi günU aat 11 de vekilet aatın ahenkli, ııhatı yerinde olmak. 

na dair ticaret odası veıikasiyle mez • e~l e.r ı:n encümen kalemıne ve ıı- zum üzerine sarfınazar edilmlttlr. alma komisyonunda yapılacaktır. c) Kendisi ve ailesi kusunuz bir ah 
k\tt gün ve saatte komisyona miiraca- tc ı ;:ın 

1 
e i19· 9. 939 ~ı gUnll saat (4290) 14236 3 - Şartnamesi her pn komisyon- lik ve seciye sahibi olamk. 

atlan. (4189) 14147 l0,5 be ed ye encilmenınde milra • da görülebilir. d) Terki tahsil müddeti iki sene -
Harita U. Md, 

caatlarL 4297) 14237 Z • 4 - lıteldilel'İn kanunun 2 ve 3. cU den fazla olmamak. 
400 ton ham mağnezit ayı maddelerinde yuılı vewk1e birlikt.e e> 14 - 11 yqında olmak ve bu ya.- Miitefeml inlllf ylllflnlldk 

Türk Yükaek Mübendiıler ilk teminat mektup veya makbuzla· lara ait boy ve qırlık hadlerine uy • Kazalar 
ah nacak riyle birlikte muayyen saatte komi•· gun olmak. 

Birliiinden: yonda bulunmaları. f) Evelce cCSrdUlil tahıil derecesini 
Harta Genel DirektörHifündenı 

1 - Harta Gn. Drk. Ulpnde mev • Derğimize ait 26 • 3 • 935 tarihli ve (3971) 13929 ır t i ••'- d tnam dik Aakeri Fabrikalar Ummn Mü- gus er r ,...a e e veya tas na 
dürl-=a:ı Merkes Satm Abaa Ko- Hu"klmef k••uı JiphrlllClk 2134 numaralı müsaade varakası zayi meyi haiz bulunmak. cut mektep pavyonu kiremitlerinin ..u.-=.:...... 

1 
V-W olmuttur. Yenili alınacağından eski- lınkkıle &edikli -'• g) Geldiii okuldan ders, vukuat, tepdili ve buı müteferrik inpatın ya 

ı- Kan VillJeti Ardahan Kazua linin hükmü kahmıdıtı ilin olunur. •aiti sağlık durumlarından çıkarılmıı olma pılmaai iti açık ekalltme ile pazarlığa 
Tahmin edilen bedeli (4800) lira o- MalmidürlQilaclea ı 3287 •z1rlama •ılı lirlnd mak. konulmuftur. 

lan 400 ton ham Mağneıit Aıkert fab- Ardahan kuabuında yapılacak z . Büyllk bar 1 h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü- 2 - Pazarlığı 6. Eylül 939 çarpm-
rikalar umum mildürlüiü merkez aa- 49747 llra 80 kurut kepf bedeli bükü- dayı - tt' .ır.im Kaptand k~e pve aon-l f falelle 1 fus hüviyet clbdanında doğdufu köy ba ...r.nü aat 11 de Cebecide harta 

9 . '--pal f ra evam e ı. ı oy rer er sını 111 • ..... • .. 
tın atma komlıyonunca 18 •. 939 pa • met konalı ınpatı - ı zar u- kteb' d ( . f) ald ıı..- ••ı•• veya nahiye yanlı olmak; yahut kCSy Gn. Drk. Ht&t• binasında Sa. AL ko. 

1 ki · i b' li bu . me ın en aenJoze ı ..... ve • M ... 
zart~ cUnU aaat 16 da pazarı a ıha- ı~l yle ve on ın ruı yıl balrıye- slkayı kaybettim. Yenisini alacağım· • M. Veklleti Satın Alma Ko- ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta miıyonunda yapılacaktır. 
le edılecektir. Şartname paruıs ola • sı 940 mail yılında Ck:lenmek prtiyle dan evelldnin hükmü olmadıtı ilin mUJ'ODUDclan ı okulu bulunmıyan kaza merkezlerin· 3 11 h k 'f tu 1699 
rak komisyondan verilir. Taliplerin eksiltmeye çıkarılmıtbr. olunur Eaat otlu Allettin Baydar 1 - Yatılı ve paruıs olan Kırıkka- de doğmuı bulunmak ve bunlardan tab li ; ~1 amme~: temi mı 127 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 1 - Dotyuındaki evrak ıunlar • • le Askeri aanat lisesindeki Gedikli us sil için kaza ve tehirlere gelmit ol l' ra 50 ku rut. ~u bantt! ~~· 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. made • dır : Zayi - İltanbul phremini nUfus idare ta hazırlama okulu birinci sınıfına • mak. ıra . ruı 0 up me u ve-
delerindeki YHaikle komisyoncu ol • A - Mukavele projeai ıinden aldıltm ntlfus kipdımla ls - f&iıdaki prtlara ıare talebe kaydii- 3 - Bu fartlan haiz olanlar uker • ya malıye makbuzu kabul olmnar. 
madıklanna ve bu itle allkadar tticcar B - Ekalltme prtnameel ve bayın- mir denis tayyare alayından aldıiun kabulüne baflammıbr. lik pbelerine miiracaat ederek fula 4 - Taliplerin yazılı pn ve mtte 
dan olduklarma dair ticaret oduı ve- dırlık cenel prtnamul ukerlik tukeremi kaybettim. Yenil• 2-Kaydtlkabul prtlan: izahat alırlar. 2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. dl mad 
ıikuiyle muk6r ciln ve saatte komla- C - Fenni prtname ve yapı ifleri rini alacalımdan nldlerinln hlUmıtl a) Bet IUllfh ilk okulu bitirmlt ol- 4 - Alkerllk tubelerlnce kaydilka· delerinde istenilen veaaik ve teminat-
,_ ~..,tlan. umumi ve fenni prtmmell olmadıp ilan olunur. Ankara Tilrkku mU. bul için milrac:ut eyliıl sonuna kadar 1ariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

D -~ .... ,.ırtnıet B1ınr G1ne1 3299 b) Vlcudumm tepkkllltı dlbgUD. kaba! edilir. (1144) 13807 (ats7) 13 .. 



Türk Maarif Cemiyeti Okullar1 
Gündüz n yatılı talebe kaydına bqlanmqtır. Ocretler 

ap.jıda ıa.terilmiftir. Fazla mal6mat almak iıtiyenlerin 
Okul direktarlükleri,ne bat YU11Daları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 

Gündüz 
Yabb 

ilk Orta Liae 
60 100 120 Lira 

225 260 285 Lira 

Bursa Kız Lisesi 

Gündüz 
Yablı 

ilk Orta 
40 

185 

Liae 
50 Lira 

185 Lira 

lzmir Ege Lisesi 
ilk Orta Liae 

Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

AaJt muıı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocuklarlndan 
'"brdqlednden yüzde on tenzillt yapılır. (4083) 14042 

AMERiKAN OKULU TALAS 
Kayseri 

4 aınıflı ORTA derecede HAYAT mektebi tedriaat 27 eylülde 
bqlar. LeyU ücreti 195 lira (taksitle). 3281 

INGILIZCE - SANAT 

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i Halk maskeleri satıı yerleri ~ - -- -
§TDrkiye kıztlay cemiyeti u~umi merkezinden~ - -E Cemi~ tarafmdm aynı ballmnızı herhaqi bir teh- 5 
5 like anında zehirli pzlara kartı korumak için pptmlan 5 
E ..... ......., •.ta wıı ... i•'• .. bteMa1- E 
55 da atq depomuzda, lzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydm, 5 
5 Balıkeair, Burdur, Buna, Denizli, Elazıi, Kocaeli, Konya, = 
E Mania, Menin, Mujla, SAmlUD Ye Trabzon merkezleri· § 
5 mizde atıbnaktadır. 5 
5 Diler Kızılay merkez Ye pbelerine de miiracaat edildi- 5 
& 1i takdirde-. alç6aü a1marak derhal iatenil• mukelerin :: - • • • .__.__, _ _.ı,ı· -= .................. = = Her .... &J'ft lada.~inde n mahafua w JmDanm• ta- 55 = rlfmmeai anbr. Fiatı ... 7.-de (8.-) liradır. 3228 = - -t!ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı;:ı 

1 

• 

Dünyanın - eaki .... eJİ tirat lnçalıdır 

hkar1'dl satıı deposu: ılilT~I M. IEDIM İIEl&ÜI 
yeni hal No: 1 • 59 n: 2248 1343 

Bir makinist alınacak 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın Murpl lıletmeainde iatihdam edilmek üze-

re bir dizel makini.ti alınacaktır· 1 L-''da Gü 
Tal• 1 · Ankara' da merkezimize ft atanaua • 

ıp enn 1 bul Büromma nrak 
na Han VOJYoda caddesindeki atan 14207 • larifle beraber müracaatlan. ( 4259) 

• 
Kongre tehiri 
Demirspor kulübünden : 

3.9.39 tarihinde yapılacatı ilin edi
len kulübümüz kongresinin ikinci bir 
it'ara kadar tehir edildili aayın ha-

istiklal Lisesi Direktörlüğünden 
larımıza ilin olunur. 3288 1 - B~tün Smıflar için yablı ve yatıaız talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Z - latıyenlere Mektebin kayıt tartlannı bildiren tirifnameden bir nüaha gönd~rilir. 
Zayi - Mülga Bilecik idadiainin 

betinri aınıfını 1332 • 1333 der• aene
ainde bitirerek aldıiım veaikamı kay
bettim. Hükmü olmadıiı ilin olunur. 
Ragıp otlu Mümtaz Çarkacı. 3298 

Adres : ·ıstanbul Şehzadebaıı Polis karakolu arka~ı 

Kişe saatleri 
Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğünden : 

4-9-939 tarihinden itibaren reımi titil, cumartesi ve pa
zar sünleri hariç olmak üzere banka ıitelerinin: 

Sabah aaat 9,30 dan 12 ye ve 
Öileden aonra 14 den 16,30 a kadar 

Cumartesi sünleri de: 
Sabah aaat 9,30 dan 11 ,30 a kadar 

açık bulunacağını aayın mütterilerine bildirir. 3292 

Telefon: 22534 5071 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
~ Maden suyu satışı ~ 
~ ~ - -5 Kızday Cemiyeti Umumi Merkezinden : 5 - -SE Afyonkarahiaar Miden Suyunun Ankara'da toptan Atı· § 
§15 ıı bundan aonra Cemiyetimiz tarafmdan yapılacaktır. 5 - -:= Sabt mahalli: Anafartalar caddesi 89 No. lu maiazadır. 5 = Telefon No. 2548 = - -E: , ," , · Kanıt 5 
~ , = - -E: Bir Litrelik ti~lerde; Elli titelik bir aandıiı 5 
= mahalline teılim yalnız 1U bedeli 500 5 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iL 5 Yarım Litrelik titelerde; Elli titelik bir aandıiı 5 
: E E: mahalline teslim yalnız au bedeli 375 5 
: ! 5 Bir Litrelik bot ıitenin beheri (10) Ye aandıiı 5 = T o R K H A v A K u R u M u = = (50) kuruıtan bot mevzuat depozitolU 550 = 
§ : E: Yarım Litrelik bot titenin beheri (8) ve aandıiı 5 

~ Büyük Piyangosu ~ ~ <soı 1curut1an1ıotmrnuaı'!i:.z:- 450 i 
: : 5 Bot mevzuatın iadesinde depozitolan aynen ıeri Yerilir. 5 - =- ~ -§ Beılnd kepde 11 Eylil 939 dad1r 5 ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf; 
i Büyük ikramiye 50.000 lira i Toplantıya davet 1 z.,i-~karaGuiilkoJnılwıdan 
: - 1939 aeneaınde aldıpm tebadetı& • 
5 Bundan ~a: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami1e- § Teknik Okulu Mezunları Bir- memle nUfua klfıdımı kaybettiıp. Ye = · . . : li .. inden. nilerini alacapclan eaJdlerinin bük· 
: lerle 20.000 Ye 10.000 liralık iki adet mükafat vardır.- : 12 9 39 

• .h. d 1 h t" mil otmadı.ır... ilin olunur Y•-P Alalo• : : - -9 tarı ın e yapı an eye ı u- •• • -s- ,,, 

';111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır mumiye toplantısında ekseriyet te-
min edilemedifinden ikinci toplantı Zayt- Ziraat Banh•nnda1d heM • 

• 

Talebe kaydı 
9-9-939 cumartea\ günü aaat ıs te An- bıma alt 33036 numaralı cibdınımı 
kara'da lamet İnönü ilk okulunda ya· kaybettim. Yenlalnl alacapndan eaı
pılacaktır. Sayın üyelerin mezldU ma- , kiainin hWanll olımldılı ilin olunu.r. 
halle gelmeleri rica olunur. 3289 Osman Selen S30Z 

Ankara Valiliğinden : Modern demir illeri atölyesi 
Vilayet ilkokullarında 4 Eylül 1939 pazartesi gününden itiba

ren talebe kayıt ve kabulüne bq)an•caktır. Bu 111 ilkokulların 
birinci umflanna 1932 dojqmlu çoo•klar alınacaktır. Hariçten 
nakil ilmühaberleriyle ıelenlerle, yeniden kayıt olunacak talebe
nin velileri ikameqihlanna en yakın okullara müracaat etmeli
dirler. ilk okullarda kafll ve kabulün her hafta Pazartesi, Sah, ı 
Pertembe ve cuma ıünleri ._at 8 den 12 ye, 18 dan 18,30 a kadar 
yapdacaiı il&n olmıur. ( 4282) 14232 

Son aiatem f ennt teaiaatla mücehhes olan atalyemiscle ftrilen 
resim ~erine çok arif demir kapılar, pencere parmakWdarı, mer· 
diven ldl~~ele bllı e 1 l1hhl ıu te1l1&tı ıhr. Her 
nevi otomobil makasları yeniden ıma ve t mır o unur. er ÇC§t o • 
llijen kaynafı yapılır. 

Demir itlerine milteallik her tUrlil ıiplrif kabu& .ıwr. 
Ankara Mlldafal hukuk caddesi Açık IO~ 1 3241 

Toplantıya davet I· Muhtelif yiyecek ve yak ak ahnacak 
Ellll C."-lerl •• , . ·-··· 1 IJV Jandarma Geael KomutanJıp Aakara Saba AJma Jt • g • 

• 1 - Ankarada mubafıs jandarma taburu iqeal l9in aeallda CiM ft miktarluı yanlı yiyecek ve yüacak hla-
T ...... llr ~,.tlaln 919 -. Janncla ıaaterilen cUnde ebiltme ua ulil ile 1&tın aJı•celdal'· :bil ktir 

b 1 ı ,. 2 - Bunlara ait prtname paruıs olarak komlaJODdaa lkM ece • .= ,:::' ı: · ~ 139 .!:; ı - lateldllerln her çeıit yiyecek guruba hlsu1°da ,e.tertıen. ~nat ve ıartnamede yanh belcelerl mulde
cemi,etleri Hr•Nla J'&ll&n~. .t b,.ıa Ari eblltmealne ait teklif mektuplanm eblltlm :: ı:,n ceç bir aaat enet komiayona nnnele-
llenmplannm matem. oJmü .._. d w -sat eblltmede bal teminat n bllplerl• blrllllte tam milyonda bWunnwıuı. (4263) 
ilin oluaur. 3203 Bn çok Ebiltme Eblltme 

YENi SAPKA SALONU 

"SEVER,, 
P ARiS MODEl.LERI 

UCUZ FIYA TLA 
Yenlıehir, Emciler caddeai Ktıntl 
Apartmln No. 3 

~111111111111111111111111111111111111111. - -§ DAKTiLO KURSU § - -5 62 inci dnreelne eyltll ilk hafta· 5 
E anıda bqhyacaktır. (1) ayda dip- 5 
: loma verilir. Tabail arunmbı- : 
5 an Jıerkea alınır. Belediye ara· 5 
: • nda Hanef Apart. kat 1 No. 4 5 
: Telefon: 3714 3225 : 
"'•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Kayıp 
YID 1leJu Wr eteldik kayliol

-*Dttar· Balap qalıdlıld ~ .... 
ptirm çok memmm eclllecetldr. 

Çankaya caddeli Lrin Apt. 
No. 3 Telefon: 3949 3295 

U L U 1 - 20. bıci 711. - Noı 649'1 
tmtlyu Sahlbl 
....... Arma 

Umumi Netrfyatı tdare Eden 
Yuı itleri lltlcfllrl. 

lllmtu Faik FENiK 
11 ...... lllldlrllı Rqlt VLVO 
uws .. w' AIOtARA 

Cimi En u En çok JCUon 'htan Teminatı Uaultı Tarihi Gllntl ... t1 --f - Bulcuı 9000 12000 Ka· 
Pirinç 5000 7000 • 
Çay 40 50 " Kuru faaulye 8000 12000 " 
Nohut Z500 3500 " 
llercimek lCllO ışoo " 
Tos,.m ıooo - " Patatea ıoooo 11000 " Kara.,._ sooo 4000 " 
Kana tldm 1000 2000 " 

2 - Sıfır eti 20000 27000 .. 

3 -Odun 125000 150000 " 
4 - Zeytinyalt 1500 1800 " 

Zeytlntaneal 2000 2500 " 
Sabun 2000 2500 " 

S - Sade yalı 4000 5000 " 

12 Karat 
25 " ltO " 18 " 15 " ıs " 28 " 8 .. 

7 " 25 " 

37 n 

1,77 " 
60 
35 
40 

110 

1440 
1750 
180 

2160 
525 
225 
840 
960 
280 
500 

8860 
9990 
2625 

2955 
5500 

--------

tiM,50 kapalı zarf 20-9-939 pertembe 10 

749,25 
197 " " Açık 

221,63 Açık 
412,50 kapalı 

" 20-9-939 
21-9-939 " cuma 

ıs 
10 

21-9-939 n " 15 
22.g.939 cumarteal 10 

Yeni SİNEMALAR Sus 
JJU OBCB 

Uykusuz geceler 
Oaby Morlay 

1111 ı ı ı• 11ıı111111111111111111111111111111111ı1111 

Ollndtıs iki film 

1 • BUyDk Vals 

Halk 
BU G'ECB 

HARP ESiRLERi 
Dantelle Parola 

ııııııııııııı(iü; •• iki.fil~''''' ..... 
1 - Ormanlar Pwiai 

2 U k G 1 Doro~y Lamour 
- y usuz ece~er 2 - Halle Kahramanlan 

BUGUN BU GBCB 

lki film birden 
1 - DalaYereciler imalı 
2 - 4 Parmaklı casua 

Gece aeuw: 20,30 dıdır 
...... il 111111111111111111111111111111111111111111 

Ölleden evel 10 ve 12 de lkl film 

Gece " &UndU. progruılanna ili· Gece ye gündUs procramlanna lll- 1 . Deniz atecler içinde 
men 1939 Trakya manenalan veten 1939 Trakya manevratan ., 

Seanalır: 10 ve 12 de ucu matine- Seamlar: 10 ve 12 de ucuz halk 2 B b" • • 
ler, 811eden aonra 14,45-16,45-18,45 matineleri, öileden IOnr& 14,SO •

1 
• en lr canıyım 

ece 21 de 16,30 • 18,30 • ıece 21 de oııecten nel ucu halk matineleri 

BUGECE CEBECi AçmHavasm-....-ı-1.or.a.ltanlie...._m1a bd film 2-'-ttq.,. (tirlrp) 


