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ULUS Basımevi ~ 
Çankırı Caddesi, Ankara 

1 --
Telgraf: ULUS Ankara ---TELEFON 
Bnşmuharrtrllk 
Yazı fşJPrt MUdUrU 
Müessese M UdUrU 

ÖZEL IŞIK OKUL 
Ana ve İlk 

Eski talebelerin tecdit ve yeni talebelenn 
kayrthı.rma baıla.nmıttnı. Kayıt isleri her 
ırün 14 den 18 ze kadar yapılmaktadır. O
kulda lisan dersi de vardır. 

URUŞ Yazı İşJerı 
• İdare 

1 

1371 
1061 
ll44 
10G2 
10G4 ADiMi% . AN CIMl .'%CIR. 

Samanpazarr Çadırcıoğlu sokağı Tele -
fon: 2459 _J ---- -

.ru~arıdaki lotoğral, bir hava hücumu e•naaınJa, §ehirJen tayyarelere karıı atdan l§ıklı mer -
;:• erı~ vücuda getirdiği havai fi§enk man.zarcuını göatermektedir. Fakat §Unu da ilave edelim ki 

u reaım yarım saat pozla alınml§tır. 

Sakarya 'nın ~ 
yıldönümü ı 

BERLİN 
GENE ~İDDETLE 
BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

lz.zedJin ÇALIŞLAR 
Emekli Orgeneral 
Muğla Mebusu 

11 eylQJ g\imi Sakarya günüdür. Ordu, sine hizmet etmiıti: O karar ise Mustafa 
kendı mıhfıllcrındc bugunü hatırlar ve Kemal'e Ba~kumandanlık aalShiyetini bill
kutlar. Dıger yerlerde ne yapıldıgmı bil· kaydu~art vermektir. Ba5kumandan, bu 
mıyorum, 11 eylu. her hald~, çok yuk .. c~ yüksek teveccühe "düşmanı vatanın bari -
kıymette tarıhi bır gunUmuzdur. mi ismetinde boğacağız!" sözüyle muka • 

. Sakarya neresıdır ve nedir? .. Cografi va- bele etmişti. 
zıyctte, orta Anadolu'nun geniş bölgesi Sıı.- Başkumandan Mustafa Kemal, millet 
karya'nın suladı~ı araziden ibarettir. Sa - vekilleri huzurunda millete verdiii tözil 
k~rya'nın kendısi ve kolları Kütahya, Es • daha Sakarya meydan muharebeııinde bir 
kı•ch' B 'l · " ır, ı eçık, Bolu, Kocaeli, Ankara, an evci yerine getirmek istiyordu. Duate-
Afyon gibi yedı ın!ilıim vilayetimizin top- pe'den ti "Büyük Gbkgöz" ve "Güzelce
raklarından geçer. Sakarya'nın esas kay - kale,, kayahklanna kadar mukaddes Sakar
~akları Afyon'un Emırdıığ kazası içinde ya'mn anayataiının ıarkına "Ankara,, yo
ısc de en uzun ve en miihim bir tabii olan !una doğru ta:şan düşman ordusunun çetin 
p rsuk auyu, Kulahya daglarından ve Mu· J hucumlarını merkez ve sol cenahta durdu
rat da lannrn eımal p yelcrinden akan bir rurkcn "Duatepe" tııarruziyle ıol yanını •fi .. 
K nı dereden beslenmektedir. Sakarya, kıvırıp Haymana mmtakasmda esir ctmiye 
d ı7.ılırmak ve Ye ıhrmak gıbi Karadcniz'e ve Sakarya nehrine dökmiye çalııtı. Bu 

•" • r: •u d ı vılayetler de Ka - yiıksek manevrada ordu ıon sayretlerini 
h eniz mıılcıine aıttır. Şu halde Sakarya aarfedi7ordu .. Onun ... ia kuın&Ddaıı altm
mıntakası: garbi ve orta Anadolu'yu ayıran da '8rpııan kahraman Mehmetçikleri Baı
dağlarrn ııimal ve ıark payelerinden, orta kumandan Mustafa Kemal, Çanakkale'nin 
Anadolu'ya yol veren ve ıstiklal savaliımız
da oynadıkları chcmiyctli sevkülcen rol -
leriyle harİ> tarihimizde şöhret alan Bursa 
ıarkında ;Kestel ve Dımboz ve Gediz ıar
kında Derbend ve Dumlupınar bellerinden 
başhyarak Karadeniz'e kadar uzanan yUz 
bin kılometre murabbama yakın bir sahayı 

(Sona 5. lacı •ıy/ıda) 

İngilizler 
kaplar. İstıklal savasında İnönü, Dumlu - Uzun menzilli toplarla 
pınar, Sakarya gibi turk diline ıercf dest&· 
nı vermiş ve Milli Şcf'imiz İnönü'nün mil· 
lctin makO.s talihini yendiği azi~ toprak -
larla Atatlirk'un gene General İsmet'in 
ırarp ordusu ile yurdun "harimi ismetinde" 
boğduğu du;ıman 'Ordularının esir olduğu 
)'erler hep bu saha içinde bulunmaktadır. 
11zerlcrinde geçen çok çetin aavaşlarla 
Turkiye'nin kurtuluiU sa~lano.n bu toprak
larda akan a il türk kanları hep Sakarya • 

Fransa sahillerini 
bombardıman 

ettiler 
nın suları ile yıkanmı tır. Bunun için Sa- Bu sabah "lng'ılı'ı YI Alman topları 
karya'ya, ''Mu addes Sakarya" demek ye-
rinde olur. Mustafa Kemal'in en zorlu sa • 
"aşı olan Sakarya meydan muharebesi bu arasında düello fekflf baılatb 
ırmağın en uzak kaynaklarının bulunduğu, 
J"Ukarda işaret ettij;im Kestel - Dimboz -
Derbend • Dumlupınar hattında başlamııı 
"e Polatlı, Haymana ovalanna yani Anka
ra kapı!ann.a kadar uzamııı, 1921 senesi 
temmuz ortalarından q.olUliın ortalarına 
kadar devam etmişti. Duşmamn bütün 
maddi ve manevi kuvetlerini toparhyarak, 
başlarrnda kırallan olduğu halde, tlirkleri 
kuçıik Aıya'dan çıkarmak için son gayret-
lerıni sarfetti i meydan muharebesi 
budur. Mustafa Kemal buna, gene 
İnonu'nun kumanda cttıği garp cep
hesi kuvetlcrı ile mukabele etti. Çar
pışmaların iddet ve nezaketi arttıkça or
dunun maneviyatını ve. zafer umitlerini de 
ırttıran ve şimdikt harp tnrihlcrinde as -
kcrlcr tarııfnıdan çok tetkike değer addo
lun n garp cephesi manevraları, insan ve 
•ilah kuvcti çok listlin düşman istilasının 
beyhude arazı kazanmaktan başka hiç bir 
muvaff kiyet111e meydan bırakmadı. İki 
•Ylık harekAtın sonunda, yani eylUl ayının 
ilk haftası içındc duıman ordusu tlirk ıcha
metınin karşısında bitgın ve ümitsiz bir 
hale gelmiş bulunuyordu. BUyük Millet 
'.Meclıa n n daıma musip olan kararların -
dan C1l m!ıhım ve tarıhi bir karan da bu 
büyuJı: ınuvaffakiyctin kati olarak tecelli -

Bugün 2 inci sayfada 

Havada son 
muharebeler 

Falih Rılkı AT AY 

• 

Manı sahillerindeki u.zun 
men.zilli toplCIJ' 

Londra, 10 a a. - Dün, uzun menzilli in
giliz toplan, alman uzun menzilli topları
nın Douvres'a açmıı oldukları ateşe çolı: 

srkı bir cndaht ile mukabele etmiılerdlr. 
Fransız sahillerinde pathyan obilılerin 

ziyıı.lan ııök yüzünU aydınlatmakta idi. 
İnfilakların ıiddetinden İngiliz sahillerin. 
deki evler sarsılmaktaydı. 4 saatlik bir sü
kuttan ıonra Manı'rn iki tarafındaki uzuıı 
menzilli toplar, bu sabah erkeden tekrar 
ateıe batlamıılardır. Topçu duelloıuna 
franıız sahillerinde buhınan alman batar
yaları tarafmdan üç oblislük bir salvo ile 
baılnılmııtır. Pathyan obüsler sahili, bir 
yaz fırtınasının ıimtekleri cibi a)'dmlau
yordu. 

İngıliz bataryaları mukabele etmiıler bir 
kas l&lvo t•ti edilmlftW, 

İngilizler bombardımanların 

gittikte daha ıiddelleneceğini 
ve arf a<ağını söylüyorlar 

Berlin, 10 a.a. - DNB. ajansının öğren
diiine söre, alman muharebe tayyareleri, 
inııiliz adalarına karız mukabele bilmiıil 

hücumlarına devam etmiılerdir. Londra'da 
ve diğer mahallerde aaked hedeflere hn • 
cum yapılmııtır. 
Dliıman tayyareleri, yeniden ıimalt Al

manya'ya cirmiıler ve bir çok noktalara, 
udimlu timall Berlla'ia bası YUôtluma 
bombalar atmıı1arcbr. Bunlar, tamamJ)'ie, 
pyn asker! hedefler berine aeliıl ailzel 
hficumlardır. Bir miktar n tahrip edil -
mittir. 

Berlin'in en ıiJdetli 
bombardımanı 

Londra, 10 a.a. - Londra reamt mahfil· 
lerinde, Bertin bombardımanlan haldnııda 
töyle denilmektedir: 

Geçen cumartesi, Berlin, tarihinin en 
ıiddetli bombardımanma marua kalmııtır. 
ÖnümUzdeki haftalar, öııümilzdeki aylar 

içinde, alman hfikUmet merkezinin in.sili• 
ha.va kuvetleri tarafından bombardmıaıl
lan, tiddetini ırittikçe arttıracak, geçen cu
martesi hUcumunun ı!ddetinden çok dah• 
)'tikaele çıkacaktır. 

Dün geceki harekat 
Londar, 10 a.a. - Bu sabah Londra

da ıelihiyettar bir mahfilde beyan e
dildiğine nazaran diln gece, fena ha
va ıeraiti ingiliz bombardıman tay
yarelerinin faaliyetini ıekteye uğrat· 
mıısa da ingiliz hava kuvetleri gene 

(Sonu 5. iaci ••7/ıd•) 

Çörçil bugün 

nutuk söyliyecek 
Londra, ıo La. - Çörı:n ıı JCylWde 

Greenvich aaatıyle 1 '1 de radyoda bir nu -
tuk ıöyllyecektir. 

İngiliz sefirine 
İımlr'de verilen 

ziyafetler 

Ziyafette lngiliz sefiri 
ile lzmir belediye 

reisi nutuklar söylediler 
İsmir, 10 a.a. - DUn aabah ıehriınl

ze gelen İngiltere'nin Ankara büyük 
elçiai ıercfine İzmir ingiliz konaotoıu 
Buca'da yazlık konıoloıhanede bir 
öğle ziyafeti vermiıtir. Ziyafette vali 
Fuat ve J3ayanı, Belediye Reiıi Beh
çet Uz ve Bayanı ve kızı ile ıefirin 
refakatindeki :zevat hazır butunmut
lardır. 

Şehrimizde bulunan İngiltere'nin 
Ankara büyük elçiıi Sir Knatchbull 
Hugeaen ve bayanı ıerefine Belediye 

(Somı' lıaoi ~eda). 

f .,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ 

ı Meclis 
bugün 

toplanıyor 
Büyük Millet Meclisi, 21 a

ğustos çarşamba günü verdiği 

kararla, bugün öğleden sonra sa
at 15 de içtima edecektir. Arada-

• ki müddetten istifade ederek 
tetkiklerde bulunmak ve intihap 
dairelerini dolaşmak üzere şehri
mizden ayrılmış bulunan vekil 
ve mebuslarımız bugün eğleden 
evelki grup ve öğleden sonra 
Meclis umumi heyeti toplantıla
rında bulunmak üzere Ankara'ya 
avdet etmiş bulunmaktadırlar. 
(Meclisin bugünkü ruznamesi 
ikinci aayfamızdadır.) 

••• 
C. H. P. Meclis 

grubu toplanıyor 

C. H. P. Meclis Grupu bugün 
(11. 9. 1940) saat (10) da topla
nacaktır. 

"'······································" 

İstanbul'un 
un ihtiyacı 

Ticaret Vekilinin 
gazetecilere beyanatı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Ticaret 

Vekili bu akşamki trenle Ankara'ya 
hareket etti. Hareketinden evci İstan
bul'un ekmek ve un meselesi hakkın· 
da JU beyanatta bulunmuştur: 
"- Toprak mahsulleri ofisinin sa

(Sonu 2 inci aay/adı) 

Yeşil Türkiye 
:::cc:ı::::::::::::::c:::cc::::::::::c:: ::o 

Her tarafla güzel 
ormanlar yetişiyor 

Bir çok yerlerde bataklıkların 
yerinde ormanlar kuruluyor 

lzmir'Je Mersinli fidanlığı 

MaHlm olduğu üzere orman kanu-ı---

nu, ormansı~ köylerin etr~fı~d.a be~I H ono 1u1 u' da 
hektarlık bır orman yetıştirılmesı 

maksadiyle fidanlıklar tesisi mecburi-
yetini koymu§tU. Orman umum mü
dürlilğil bu mecburiyete uyarak Sıvas, 
Çankırı, Elbığ, Eskişehir, İzmir, 
Ankara ve Tarsus'ta mıntaka fidan
lıkları ihdas etmiştir. Buralardan te
min edilecek fidanların köylere tevzi-

(Soau 4. illlcQ ay/adı) 

Amerikan 
filosu 

Askerlik kanununun 
manevrada 

bir maddesi değiştiriliyor ı 
Talebelerin tecil vaziyeti hakkında 

kanuna yeni hüküm konuyor 

l lôvesi teklif edilen maddeyi ve 
hükümetin mucip sebeplerini yazı)'Gruz 

Milli Müdalaa Veküimü 
Sallet Arılran 

Askerlik kanunun 35 inci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında Milli 1 
Müdafaa vekaletince hazırlanmıt ve 
Bagvckaletten Büyük Millet Meclisi
ne takdim edilmiş bulunan kanun Ui
yihası Milli Müdafaa encümeninde Amerikan bahriye nazırı Knoz 
tetkik ve aynen kabul olunduktan son- H- 1 1 10 Am 'k Bi 

A A .... no u u, a.a. - erı a ı-ra umumı heyete sevkolunrnuştur. La- . • . . 
'ha b .. k" 1 d .. k lleşık devletlerı fıloıu, pazarteıı sa. 

yı ugun u top antı a muza ere e- bah Lah . 'd b h . lba 
d'l kt' ı, anıa a a rıye nazın a y 

ı ece ır. K • h · 
Hükümet bu layihayı Meclise aşa- nox un uzunyle manevral~rına bat-

.~ ıdaki mucip sebeplerle takdim et- lamıştır. Manevralar, beş gun ıilre • 
g · t" ccktir. Albay Knox, bir tayyare ge -
mış ır : •. 

.. Ask rlik kanunu Türkiye Cümhu- mısınde bulunmaktadır ve manevra-
riyeti t:basından olan her erkek va- lar esnasında muhtelif gemilere ge • 
tandaşın memleket müdafaası için ye. çecektir. 
tiştirilmesini ve her hangi bir sefer-
berlikte bunların vatan müdafaasın' 
bilaistisna iştirak ettirilmesini esas 
tutmuştur. 

Bu kanuna göre yalnız seferin bida
yetinde memleket ve ordu için lüzum-

(Soau 4. üncü sayfada) 

İlk mektep kitaplarının 
satışı tanzim edildi 

Hindiçini'de 

Fransızlar Japon 
isteklerini reddeHI 

Fransız Hindiçinisinden 
Japonlan geçirmiyorlar 

Dünden itibaren her yerde 
satış muamelesine başlandı 

Londra, 10 a.a. - Reuteı ajansınm dip. 
lomatik muharrin, Lond-ra'nın 11llhi7ettar 
mahafilinden aldııı malilmau atfen 7azı· 
yor: Fransız Hindiçiııl makımatı japoa 
mutalebatmı kabul c•mem •t r Hudut•• 
küçük bir japon kıtası tarafmdan bir teca
vüz hldisesi olmuı ise de, fransız suba
yınm makiıl hareketı aayesinde müsademe 
olmaksızın mesele halledilmiştir. 

Maarif Vckllcti 1940 - 1941 ders yılında ilk mekteplerde okunacak kitap
ları teabit etmiı ve buna ait listeyi ılmdiden maarif mildUrlüklerine, mek
tep kitabı baaanlara, yayın evleri memurluklarına bildlrmittir. 

(So1111 1 bci R7/ada) 

Çinliler tarafından bir hudut tecavilrt 
hldiıesi hakkm<k hiç bir malilmat mevc:u.t 
delildir. 



ULUS 

İstanbul'un Bugünkü Meclis Havada son 
muharebeler un ihtiyacı 

Büyük Millet Mecliıi bugtiııkU top
lanhıında aşağıdaki maddeleri müza
kere edecektir: 

Ankara kulOpleri 
yeni yıl f aallyell 
lıin toplanacaklar 

1 llıısadl bahisler 

Amerika Birleıik Devletleri 
Falih Rılkı ATAY 

lnsı1tere ile Almanya arasmdaki Ticaret Vekilinin 
hava harbi, hiç göriilmiyen bir ıid- gazetecilere beyanatı 
det dereceeine çıktı. Almanlar, Ma-

1 - Büyük Millet Meclisi ve mU.t
temilltı ile Milli saraylar ve köşkler
deki eşya hakkında Meclis Hesapla
rının Tetkiki encümenin mazbatası. 

2 - Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1940 
mali yılı bütçe kanununa ek kanun li
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası. 

retal Görinı'in, Londra ıehrini yer· 
le bir etmek için lazımgelen tedbir· 
leri almak üzere Mant aahillerinde 
bulancluiunu yazmaktadırlar. lngi· 
lizler, Bwlia ,.Iırinin aynı mukabe
leyi llı"eceibıi haber vermektedir· 
ler. Atman rad,oau, İngilizler Al
manya'yı ziyaretten vaz geçinciye 
kadar Loadra'ya hücum edeceiiz, 
diyor. lngilizler ise, alman harp me
kanizması duruncıya kadar hücum
ları- devam edecektir, cevabmı 
YerİJ111'. Faciaların bilhaua ameri
kan alell'Jinrle~i akialerini önlemek 
için, Alm!'lnya, tayyare taarruzları· 
aa "miailleme" \l'Ufnu takıyor. ı.. 
ailtere lıe, ada'1arın tlkat ve maka· 
Yemetini keıerek, istila teıebbüsün· 
llt~ b~•;..k maksadı aiidülmekte 
oJdtlfuna kafnidir. 

lnıiltere'deki tahribat derecesi 
lıü.Juıada inıilizlerden malUnıat a· 
lablbel'tlL Alaıanlar İH bu huaua
ta ketumdurlar. Çünkü Almanya'da 
ecnebi _.JOMI dinl..;ek Ye ecnebi 
sazetelİ okumak yasak oldufu için, 
reami haMrleft kontrol etmek aüç• 
tür. lnaa b:JJbı o kadar büyiik de
lildirı Loadra'ia .. büyük hüc:am 
paü 400 kiti ölmiftürı adece bi
•İID Enlacaa faciumm yekiinuna 
Yarmak ~ bu rakamı yüzle darb
etmek dahi klfi ıelmez. 

(Barı ı. inci sayfada) 
tı§ yaptığı tehirlerde ofisin fiyatı 
aerbeat piyasadan ucuz olduğu ve bu 
düşük fiyatla verilen buğdaylardan 
hazine mutezarrır olduğu için iddia 
edilen ekmek buhranını halletmek Ü· 
zere verilecek buğday miktarını tez· 
yitte hesaplı olmak zarureti meydan· 
dadır. Halen İltanbul tehrinin hakiki 
ihtiyacı tetkik edilmektedir. Veril· 
meğe başlanmıı olan günde d8rt ~üz 
ton buğdayın hesabı bu ihtiyaç taay
ytın ettikten sonra görülecektir. Yap
makta bulunduğumuz tetkikat buh· 
ranlı günlerde normal nazamanlara 
nazaran daha fula ekmek çıkarıldıfı 
takdirde halkın yersiz tellta dUştü- · 
ğünü göstermiştir. 

Bugünler zarfında aarfedilen wı 
miktarı birkaç gün evelkilere nua• 
ran yüzde on fazladır. Netekim dün
den itibaren bir kısım halk fırınlara 
müracaat ederek bayat ekmeklerini 
tazeleriyle mübadele 'etmeğe başlamış 
lardır. 

Teabit edilen bu iki hidiae aon buh· 
randa birkaç günlük birden ekmek te
darik etl'llek telltının büyük tesiri ol
dufunu g&termektedir. Halkın bu 
telif ve enditeainin neden doğduğu 
İıtanbul efklrıumumiyeainin malQ
mudur. Bugtiıı buhran zamanında ve
rilen unlardan daha az miktarla çıka
rdan ekmeğin ıehir ihtiyacını tama
men kartılamaaı yukarıki noktai na
zarımızın baıit bir iabatıdır. 

3 - İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1940 mali yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası. 

ikinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Devlet ~murları aylıklaTının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanuna ek kanun liyihası ve Blit· 
ço encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Askerlik kanununun 35 inci 
maddesinin (C) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun Ulyihası ve Mil
li Müdafaa encümeni mazbatası. 

2 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 

kanuna bağlı cetvelin Maarif vekaleti 
kısmına ilave edilecek ücretli memu
riyetler hakkında kanun layihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 

3 - Jandarma subaylığından müte
kait yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza 
jandarma komutanlıklarında mütekai· 
den istihdam edilebilecekleri hakkın· 
da kanun layihası ce Milli Müdafaa 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

4 - Yedek subay ve askert memur
lar hakkındaki 1076 sayılı kanunun S 
ncil maddesinin değittirilmesi hakkın
da kanun liyihası ve Millt Müdafaa 
encümeni mazbatuı. 

Çağr& 

Vekil bundan aonra belediyenin ek· 
mek itlerini mürakabeye memur tet
kilitından hiç bir türlü ıüphesi olma
dığını bir gazetenin neıriyatına cevap 
olarak aliylemiş ve fstanbulun hakiki 
ihtiyacını tesbit eyledikten aonra 
buğday miktarının yeniden te~bit e
dileceği bu arada tehrin müzmin ek
mek derdinin ısliha muhtaç noktala
rının halline çalııılacağını beyanatına 
iJAve etmlıtlr. 

X Arzuhal encümeni bugün umumt 
heyet içtimaından 10nra toplanacak
tır. 

Tanen ka:JJPlan 1'akkmdaki ra· 
kam taadan &üabGtün dikkate çar
pıyorı ....ı& pazar aünG istatistik· 
Jetinde a1manlar 62 insiliz tanare
aine kUll 1, hasilizler ise 25 alman 
tan.,..... kartı ti, pazarteü iata· 
tiatiklerlnde almanlar 86 ya kaJ'fı 
23, insı1izl• 28 ya kal'fı 9 kayıp 
haber vermitlerdir. Alman gazete
leri, bütün lngiltere'de, bir ıaatlik 
alertin 7 milyon it saatine, yani 
400.000 insiliz lirauna malolduiu· 
au yazmaktadırlar. Heaabm neye 
latinat ettifinJ bilmedifiaıiz gibi, 
Almanya üstündeki uçuflar aıraam· 
daki alert saatlerinin Almanya'ya 
•eye maıoıdutanu da bu &'••eteler- Güne_ş kulübü kongresi 
den öirml70na. Garbi Almanya· 
dan &'elen yolcular, oralarda uyku. 
aızlufun bir hayli garip hikayeleri· 
ai anlatıyorlar. 

Hava Kurumuna 
yapllan leberrüler 

Mant franaız sahilleri ile İngiliz 
l&hilleri araamdaki büyÜk menzilli 
toplar karplıldı atqlara hatlamıt
lardır. llusilnJdl Taziyet, iki tarafm 
ela biribirinden eksik olmıyan bir ae
llat, •t •e •erJi ile çarp...ırta 
oWmdarmclan ibarettir. Almanlar 
•Polonya, ne ele Franaa':ra kartı 
IMa hGcamlarm yansı kadar bile 
bclret aarfetmemiılerdL Halbuki 
.. Dd memleket, daha ilk taarrus 
dnlerlnd• IODl'a kaaabla kalmıt
lanbr. 

AaJcara GUa~ Kulübüad~a : 
23-8-1940 tarihli ULUS gazeteetnde fl4D 

f(lilen kuIUbUmlliı kongreal.nde kanuni ek -
aerlyet temin edilemedllinden kongremls 
16-9-lMO puar glluü ııabab ııaat (10) ata
lik edJlml§ttr. Mezlı:Qr saatte Azaların Hal
kevtnde bulunmuı rica olunur. 

RUZNAME: 
8330 8&Ylh beden terblyelll kanunu· mfl. 

vacehealnde ldare he7etl taarfıııdan ha • 
sırlanan raporun mtızakeresl ve tekltne • 
rtn btr karara ba#laııarak ittihaz olunacak 
hatb hanlcet b•kkıJM1a ld.u'e h~ •• 
llhl7t1t ituıcbr. 

Bu kongrada nizamname mucfbtııce ba 
adedine bakılmıyarak mevcudun vereoett 
karar muta olacaktır. 

Hitler, •ki Wr M:raaatmcla, ha· Sıvu'ta yüzme birinci.tikleri 
ftda tek ralübimia lqllizlerdir, di· 
JWda. Maldı oldafuaa bqhldi Sıvu; 10. a.a. - Sıvaa yU.mıe birin-

Ankara. 10 LL - Hava kurumuna 
yapılmakta olan yarı!ımlar ~ındlı 
bize verilen malfunata göre, Niksar
da Nafi Tankut 50, Turan Tepeba§ı, 
Yakup Apaydın, Oıman Uçdirhem, 
Mehmet Kıhtır, Fehmi Balıbağ, Halil 
Kavak yirmi beşer, Rizede Nazım Bil
ael 50, Muaa Güvenli 40, Tayyar Are
lan 30, Murat Ayrancı, Murat yirmi 
beşer, Dursun Kopuz, Zihni Baaara, 
Ali Rıza Koıif, Zekeriya. Ziıhni, Ah· 
met Kazancı, Hamit Matracı, Baha
eddin Tat, Htlteyin Yardımcı, Hüae
yin Kürkçü, Ahmet Karal, Gafw: De
mir Ali, Resul Kopuz, Mahmut De· 
mir, Şakir Tahbil, Sabri Yılmu, Sil· 
leyman Çoğalmış yirmi birer lira ve 
Antakya'da Harbiye nahiyesinde Tur
han adlı bir vatandaş da yllz lira ta
ahhütte bulunmuşlardır . 

~ bpat ..u,_.. cllikleri pazar günü neticelenmittir. 
Bw kadar keeif Wr pddet derece- Kazanan yedi yüzücümüz Türkiye 
1111m1 mlcldet aGr.mez. Ya &unun yUzme müaabakalarpa ittirik etmek 

..... lıamJeal .. , bir arlraaı sermek, üzere bugün hareket eylemiılerdir. 
1ilımt tanamak aararetl •arcbr. in
;;. maiam:ratmm tahribi ise, 
tatta._ talnAiaden daha siç o-

Diğer taraftan Unyeden Feride Gör 
den, Antakyada Bergtizar Çelenk ve 
emekli subaylardan Hüseyin Okten, 

.... ltltanf mGtahlder anlab· 
9 Dil• taraftan lnailten'nbı 
lllYa ~ lle laa•acılık mfi ....... 
lerinin çoiu İngiliz adalarmm, tay
yare acatlarmm tealr .ahuı dıtın
clad.-. 

Hava hGcumlan arttıkça, amerİ• 
Ji&B akaülamell ele artıyor. Son ta· 
arrazlardan sonra amerikalılar ln
silten'ye yeai bir tipte avcı ve bom
budıınan tayyareleri de l'Önderme
le karar •ermiılerdir. 

Zara' da zel~ele 
Zara; 10. LL - Bugt\n 11/57 de bu· Fethiyeden Yqar Sadıı ve efi, Mu .. 

rada yirmi nniye devam eden çok tld. tafa Kemalpapdan Hasan Fehmi Er
detli bir yer Nrsıntıaı olmuıtur. Ha - tUrer, Ankara'da Ali Çelik ve eti ev
ıar yoktur. lenme ytlztiklerinl, gene Ankarada 

Fuat Pamukçuoğlu da bir çlft altın 
Sivrihilar' ela elektrik santralı kol diiğmeıinl hava kurumuna ter

keylemiıkrdir. 
Sivrihiıar; 10. a.L - Burada inp ve Siirt orta okulu ıon ıınıf talebeleri 

tesisatı ikmal edilen elektrik santralı hava kurumuna gönderdikleri bir tel
bugün açılmıttır. Merasime Eskiıehir grafla yu tatili eaııuında aralarında 
vali vekili riyaset eylemiı ve kısa bir biriktir'lllif olduktan 27 buçuk lirayı 
hitabeyi müteakip kordetaYı kceerek kuruma teberru eylediklerini bildir-
tesiaatı itletmeye açmıgtır. mitlerdir. • 

ve altın meselesi 
Hazım Atıl KUYUCAK 

Müessese kulüpleri ıyr1 lik mi 
lelkil edlyorı• 1 

Amerika'dan gelen haberlere göre, 1914 den itibaren başlamıştır. Fabt 
yeni harbın bu memleket üzerindeki bundan sonra arasıra değişen bu a!{ın 
mühim teıirlerinden biri de orada mU.. hu:ı bilhassa doların altın muhtevası • 
bim altın iıtoklarının toplanmalı ol- nın indirilmeainden sonra artmış .)U• 

Beden Terbiyeai kanununun tatbi- muıtur. Bu vaziyet Amerikan maliye- lunmaktadır. 
kına lit nizamnamenin meriyete gir· elleri ve iktıaatcıları aruında. altın • Filhakika bundan evel Amerika Bir· 
mesi üzerine, vekAletlere bağlı miiea· da büyük bir iktiaadt kuvetin mUnde • letik devletlerinin altın iıtoku 4 mil. 
ıeaelerce tetkil edilmit olan ıpor ku- miç bulunduğunu dilfünenler tarafın- yar dolar yani dünya iatokunun tak • 
lü.plerinin, Bede~ Terbiyeıi Genel dan çok müsait fakat diğer bazıları riben % 36 11 kadardı. Halbuki bugün 
Dırektörlüğil kulüpleriyle teınaıları tarafından da .zararlı ve hatti tehli - 19 tnilyar dolara yani dünya iıtoku • 
hakkında bazı tereddütler hasıl olmuı keli görülmektedir. • nun % de 70 ine baliğ olmuıtur. 
tu. Altının dünya miibadele mekanls • Son altı ıene zarfında Amerika'nıa 

Bilhassa Ankara balgelinde Anka- maaındaki rolü hakkında aerdolunan altın iıtoklanndaki 15 milyarlık artı· 
ragücü ve Demiraopr kulüplerinin va- lehdar ve alayhdar mütalea ve nazari- tının 11 milyarı hariçten ithal olunan 
ziyetleri dolayısiyle ortaya çıkan me· yeleti timdilik bir tarafa bırakarak altından ileri gelmektedir. Buna Ut • 
seleler genel direktörlükle yapılan meseleyi afikt olarak miltalea edecek veten lıtillya uğrıyan veya tehlike 
temaslar neticeainde halledilmittir. olursak aon ıeneler zarfında altın va· hineden muhtelif Avrupa devletleri -
Ankara bölgesi futbol ajanlığı bu mü- siyetinde görülen iki mühim temayü· nin Amerika'ya göiıderdiği 1.3 milyar 
n:-aebetle Ankara kulüplerine mühim lü tesbit edebiliriz : Bunlardan biri dolarlık kadar altın vardır ki bu altın 
~ı~ göndererek vaziyeti aydın· dünya altın istolcunun çok fazla art • o memleketler emrine saklandığından 
a A. 1 ~r. bu bli i A mıı olmaıı dilerl de bu lıtokun pek ıl Amerika lıtoku sayılamaz. 

k ~~tı ıl~~ 
19

:: f ~e ~ 1 • mllhim bir kısmının Amerika Birle,ik Amerika'da bu kadar fazla altın top 
ara a i i • yı ıbuut üo bakamaç ları- devletlerinde toplanmış bulunmasıdır. lanmasının muhtelif amilleri vardır. 

nın suret crası ve m ıa ara A . . . . b"lha T" t u i A ika ı hl d 
k ıü 1 l i . Aı-i ta •• ı."ld ltın ıstıhd.hnın artııı ı ssa ıcar m vazenen n mer e n ı 

u p er n ftırcıa ısı ıu r-ı e tea . . • k ku · 1 ı b iki ba l' F k A b't d'l · t' . 1931 de ısterlındekı ıymet su tıy e oması e 11ta ge ır. a at vru • 
ı .. e ı 1_1

11
' ır · . baılar. MalOm olduğu veçhile 1925 den pa'dan ve vaziyetteki mühimllkten do. 

Demırspor, Ankaragiicü, Küçilk 1931 Eylülüne kadar ingiliz lirası layı sermaye kaçması, Avrupa'ya ya• 
:?tgat ;'e ı:-ru~.fabiikatarında teşek· harpten e•·elki altın kıymetini muha- tırılmıt Amerikan ıermayeeinin geri 

ü .et~ıı .0 an ınçepor ve ~rık~l~- faza etti w i halde 1931 de Avrupa' da gehneıi, dolar kıymetinin indiritme.ı 
dekı Bırlıkspor Be~n terbıyesı nı· g . "bl lmill d b i ed -DL• . !b. V ,_4 , t1 b w zuhur eden bırçok malt zorluklar kar- gı er e u net c e IUU'IUm m· 
zamname11 mucı ınce eAa&e ıre ag da t . . . il ı 1 ı d l k l" ı di B k ıu 1 1 1 tısın ngıltere altınla ısterlın ara • rette m ess r o mu11 ar ır. 

kı du. ı.+P erl r.da u u . P er dıterkelrs~ sınd&ki rabıtayı keaınit ve. istedin al- Altın istokunun Amerika'nın dahilt 
en ı ara arın tanzım e ece erı i beti ku ba 1 'k · dA b" · f' k • F"k"' t" ·· b' · Tk il b k tınan • e au ta l: amııtı. Bu va- ı tısa ı unyesı ve ıyat me anızman 

1 ı us urebi glorekl ıdr~ncı ıB mtas~~~ da· ziyet, diğer bir ifade ile, altın fiyatını üzerinde ne tesir icra edeceği noktan 
arı yapa ece er ır. u auır e ük 1 . . . 'hsil 1 k"k d ğ bi 1 di F 

kendi bünyeleri ve teıkMltlan içinde y •. tmik'Jl yanı ıatı kab"loi udnan. me .. akyrıca.ltet lı e e erbu ralmcael e -~: a-
de e al Cakıa d B tı B ıell bır ı o altın mu ı n e pıyasa- at mı yar arı aıan tın atun;unun rec a r ır. u sure e, e- . . . . 
den Terbiyesi Genel Direkt8r1Uğü tell da elde edılebılece~ .para ~ıkd~r~nı beynelmılel sahadaki rolU daha timdi· 
kilatının tanzim ettiği millabak 1 _ arttırmıştı. Umumı fıyat aevıyesı ıse den nazarı dikkati celbetmektedir. 
da yani tiklerde bu derece mü:s:~r ayni aüratle yükselmediğinden al~ın ÇiJn1.-ü insanlar medeniyette ne kadar 
ol~yacağı gibi bu dereceler gene madenlerinin masrafları fazla artma - Uerlemit olurlarsa olsunlar, parJak, 
te1kilitın tertip, edeceil grup birinci- mıı ve bu sebeple de altın istihsali saklanması kolay, ve bozulmaz bir ma
likleri müsabakalarına ve millt kUme kırlı olmağa bqladığından bütün ia- dene kıymet vermekte devam ediyor .. 
maçlarına girmek için bir hak teıkll terlin sahasındaki altın müstahsilleri lar. Bu ruhi Amil dünya altınının da~ 
etmiyecektir. iatihaillerini çoialtmıtlardır. te üçüne yakın mikdannı elinde bu• 

B kulu 1 B d T bi i G 1 Para whidinin kıymetini indirme lunduran Amerika Birletlk devletl .. 
u p er e eıı er yea ene ' · · kud • D' ktarlUğUniln tan t ttlli U • huıuaunda Amerika Birleıık devlet • rının mali retinı ve doların bey • 

b~~ara iştirik etme~ :t:rlerse7b:i- leri de İngiltere'yi takip ederek 1934 nelmilel kıymet ve itibarını arttın • 
1ı b ıundukları vekll tlerden bu mü- den itibaren doların altın muhtevası - yor, ve Amerika. eldndeld aJtınlarlı 
saı."ıcaıara ittirik em:k için müsaade nı yarıya yakın indirdiğinden bu mem dünyanın her tarafından iıtediği mad 
almakla beraber Beden Terbiyeıi Ge- lekettt: de altın diğer maddelere ni• deyi alabilecek vaziyette bulunuyor. 
net Direkt8r1UğUnUn bütün talimat ve betle kıymetlenmiı ve bittabi altın ia- Buna mukabil el.inde altın bu~unmı. 
emirlerini aynen kabul ettiklerini bil· tihaalltı da o niebette artmııtır. Bu yanlar, altının ihtıyaçları tatmın et • 
direceklerdl~ teairlerin neticeıinde bugünlrıll eene • mediğini, bir gün bütün milletler arau 

'J1 tbol J •1 it hn'"' d ki 1nıtil 1 Hk altın letihalU 1930 dekinin mlkdar mflmdelelerlnin altına ihtiyaç kalma-

d uM ka an 
1 

' ~e t~ . d P er- itibariyle, hemen iki mislidir. Kıymet dan cereyan edeceğini ve muazzam 11-
en as esporun vazıye ını e gu ıu- . • • . 

r tl tenvi tmekt d' . ıtlbarıyle ise Uç mıslınden fazladır. tın lıtıoklarının kıymetsiz kalacağını 
e e r e e ır • Bir taraftan altın ietihslH artarken iddia ediyorlar. Eau itibariyle doğru 
"Maskespor'un, diğer veldlet mU.. diğer taraftan, Hindistan'da saklı bu- olan bu müttlealara giSre her ıeyden 

essese kulüplerine benzeyip benzeme· lunan mühim mlkdatda altının satıp evel dünyada emniyet ve itimadın mev 
diği milnakaıa edilmektedir. Beden ar.olunması, normal aınaf ihtiyaçlar cudiyetini mefruzdur. Halbuki timdi· 
Terbiyesi Genel Dlrekt8rltlğüniln ka- lçin lüzumlu altının yerine mıka Qlad Uk ıulb ve ılik(Uı ve emniyet henüs 
naatlne g8re, Maakeapor kulübü. An- deler kullanılmuı dolayıalyle, azal • birer hayal halinde bulunduğundan 
karagücü Demirıpor ve emsali eben- maaı, Japonya, İtalya. Almanya gibi çok eskidenberi olduğu gibi altın bU.. 

k' di M fi" :ı döviz sıkıntısı çeken meme le ketlerde yük bir iktieadt kuvet teıkil etmekte,. 
ıememe .te r. ena ıumu yeye altın eıranın eritilerek Ntılm.aaı gl. dlr. Bu kuvetin ise tngiltere'ye mila-
h!ditn hır cemiyet olan ve husuıt bir hl lmilterfn tesiriyle de mecmu altın hir bulunan Amerika Birletik devlet
tetekkül mahiyetinde bulunan Kuıl· lıtoku bir kat daha yükaelmittir. terinde bulunması harbin neticesi ba
ay'ın mey'3ana getirdiği bir mUesaeH Bugün elde edi.Jebllen 4'nal0mata na kımından ıayanı tetk\F bir noktadır. 
kulilbUdUr. Bu vaaflyle Mukeıpor zaran dünya merkez bankalarının ve 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğil- hUkUmetlerlnin ellerinde bulunup mev 

d h"l k ıu 1 d 1 bi cudiyetl haber verilen altın istokları· 
ne ,, a ı u P er aruın a yer a a - nın para ile ifade olunan mecmu kıy-
lir. meti 26 milyar dolara yakındır ki bu 

Balge ajanlılı Harp Okulu İdman mikdar 1930 yekfuıunun iki buçuk miı 
yurdunun bir alay veya bir mektep il " 1914 delı:l Dilkdann da tam Slltı 
teıekkUUl olup olmadığı noktan üze- miılidir. 

lzmir'de 
zafer 

bayramı rinde de meıgul olmaktadır. Diğer tıte bu tarzda mütemadiyen artmak· 
taraftan, benU. nbamnameye göre in- ta olan dünya altın istokları Amerika 
tibak karan vermiyen Günct ve Gala- Birleıik devletlerinde toplınm1kta • 
tas~ay kulüplerinin vaziyetleri de dır. 1914 • 18 harbine bdar Amerib lnnir, ıo a.a. - lamir'in lmmılutmım 
tetkık edilmektedir. Avrupa'ya kartı borçlu bir memlekt!t- 18 inci yıldöniimtl mlln.uebeti7le dlln bıa -

Alanlık bUtnn bu meseleleri hallet- ti. Bu harbin lktıaadt tealrlerinden radal yapkı~anl törı~in Aiklainci d~~l h saf• 
biri bu l l d JC.f...a k lmu a ayı teı ı etm ıtır. ya .... er '- • 

tüs=k tlaere kultıp murahbularını 19 vas yet es " ... rme o ı ve ~1..1.111 t 15 d "t''- B ı. ı .. .. ml k , ,,_ ... saa en ı ..... aren ....,._ana 
eylul pertembe glinll için bir lçtlmaa Avrupa me e etleri Amerika ya borç ıu,.onu kartıımdald Nhada t.oplanmai& 
dlvet etmittfr. Bu içtimada ton yıl- lanmıtlardır. lıte kıımıen harp lbtl • baılam11 .,. ıaat ıs baçukıta Kadifekale • 
tarda büyiik bir lnkipfa mazhar olan yaçlan için mUbayaalarda bulunmak den atılan topla harekete ıeçmiıtir. 
bölgemizin futbol faallyetlnl aekte- kıamen de bu borçları 6demek üzere Alay önde unrt mızrka ve onu taldbea 
den kurtaracak kararlar verilecektir, Amerika lıtlkametinde altın akını aaıl bütün teıekküllerden ıönderilen çelenkle, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uzaktan iman kalbinin ister İste· 
mez dilecliii 197, tanare harpleri· 
aba münhull'an askeri hedeflere İn· 
hiar etmeeicl"ır. Suçau kurbanlar, 
korkutptak yerine, gayzı ve kini, ar
tmyorlar. 

SAKARYA 

Gar ip, garip oldufu kadar da 
m•aaJı bir tesadiJI eseri ol• 

ralc, büyüle bidiselerin; zafer ve 
fell.lcetlerin hikaye ve tarihine, za
man zaman, ırmak isimleri karııu: 

IANl~llLAR 
Buradaki •hararetli,. •ılatıma 

mecul mfnadaa um bulunduğıı
au anlarsınıs. Realitelerin bu icarlar 
fllblandığı biı tuada artık mecasa 
ıbeml7et nrilemiyeceğini de tabii 
bulmak lkım değil mil 

1.ıiklll madal7umı himil olan malfil ıra.o 
zilar, emeldi subaylar, C. H. P. teıekküll .. 
ri, vili)'et, kan, nahiye idare heyetleri 1-
zalariyle İzmir ve i•J'lıyaka halkevleri i
dare heyetleri ve menmpları, kazalardan 
ıelen hey•tler ıelmek auretiyle tepldriil 
07lemi1 ve Araata içi, Batturak, Kemerütl 
hiildlmet. kııla :volu Ue Atatürk caddeeinl 
takiben Atatürk he,.&eli önüne ıelip peır 
a1mıttır. BiiJ'lk tetlalfl•, mi119nlan yerin

den oynatıp koıkoca memleketleri 
muı....U- mahterine çevirdiii zaman, 
aeth herine müeulr ohmqtar. 
Halbuki iki taraftan birinin muka
bil kudreti tamamen yok edilme
dllı:çe. deaixatm hava hücumJan ile 
böyle bir tethit hali elde etmek im
lrl.1tSrzdır. 

Gazete kehanetlerindeki afuatoa 
..ı1au seçti; timdi sonbahar ekinok· 

• yaklaflYOI'. Kısa sGnJer, boxuk 
ft abli ha•alar mevaiaıi pliyor. Bu 
apı zamanda ıelecek ıene muhare
Mleri için beteriyetia ıiaıdiye ka· 
ela!' tanmıadıfı bir mikyasta harp 
hazırlıiı devri demektir. Giornale 
41taUa artık uzan bir harbi kabul 
ecll?W " hunun meauliyetini Ame
rlka•ya veri70r. 

Polonya tarihinde Vlstaı•a, Os
manlı hezimetinde Prut nehrini bi
lirsinis. 

Tarihin daba yeni, daba yalcın ve 
taze yıllarına gelirsek orada da, me· 
seli, demokrasinin A vrupa'daki 
miJşterek azmrı diye Ren nehrinin 
gösterildlğial batularsınız. 

Demolcrui, bugün için Ren neb· 
rinde bir u.fer kaydedememiı ve 
Fransa Sen aebri kıyılarında si • 
/Ahını bırakmıştır. Fakat bili ln
giltere ve Amerika demokrasi Jle 
yeni DİllUll savap U&Suıda Taymlı 
nehrine bir hudut nazariyle bakı-
yor. 

1811 - 78 mağlfJbiyetinde Tuna' 
nın adı az mı get;miıtil Balkan le· 
laketinin en son talsilitı hali Me· 
riç'in alarmda düe gelir gibidir. 

Filiıtin bozıuwnun Şeri• nehri 

üzerinde nasıl dalgalandılını ken
di gözümle görmüfiJmdlr. 

Aradan yular geçtikga biru da.
ha siyaha boyanan alın yazılarımı · 
zın yazıldığı bütün bu hidiseler
de, millet talilıl tenine a.bn bir 
nebir gibi darken bir takım nebir 
isimleri de tarihe giriyordu. 

Bütün bunları harita üzerinde 
mavi birer çizgi gibi biı tarafa bı
rakınız: bugün 11 eylüldür ve bu
giJn on dokuz yıl önce kıyılarında 
büyaL: bir savaşı kazandığ111JlZ kut
a} bir ırmağın adını bOyiJk bir he
yecanla anmamız ibadetimsi bir ö
d•v uyılu. 

Sakarya, bugün, bu pnlı yıldö
nümünde her günkünden ba§ka bir 
gurur ve iftihar ile akar. Ôn dokuz 
yıl önce onun suyuna karışan ktı· 
nımız, onun myiyle yıkanmıı yfizl
milz, tarihin önüne durmuı ve : 

- Ya.saki demi,ıi. 

Bugün o ~reddi ıst:i siperle
rin yerinde feyizli baıaklar yetiffl
bilir; btıgün aaiıka ukerin elinde 
silü yerine saban görebiliriz; bıı· 
gln Sakar7a•nuı 111.1yuadald iaD na
gi silinmiı ve umak durulmuıtur. 
Fakat o KiJn orada duman, .hlJ ve 
toz iginde duyulan o biJyOk ses bir 
an bile nsmadaa tekrarlanıyor: 

Her sınuımıs bir Sakaryadır ve 
her Süaryadan aynı ...ı duyanı-
nıs: 

-Ynakl ... 
Hararet I 

lngüialer kendi topraklarına NJ. 
dıran düşman tayyarelerine karıı 

açtıkları top ate§ini, avcı tayyarele· 
riyle yaptıkları mukabil taarruzla
r1, p cümle ile aDlatıyorlar: 
"Dlqııuuı bararetll bir latilcbal 

ıırmOft#Jr .• 

Bvellıl ıanH telgraflar da bir ta
.bııı Roıaea aıhrlerinin nld lcıral
larını memleket dıpm gatarea 
trene birkas noJctada ateı açtıkları
m bildiriyorlardı. 

Gene mecazdan uzaklaprak bu 
hareketi tavsif etme.t iıtersek fiSY· 
le diyebiliriz: 
"Romanyalılar, eski kırallarını 

hararetle teıyi ettiler.,. 

Bura.da muallim Mlthat Obancak'm 
aöyledifi belit bir nutku müteakip ıöa • 
derilen çelenkler heykele konmuıtur. Bmı.
duı llOl1ra bando onuncu :rıl martım çal • 
mıı ve meydanı dolduran on binlerce halk 
hep bir ait:sdan iıtirik etmiıtir. BiWıare 
&11.7, önde bandoları olduiu halde heykelin 
önilndaı ıeçmiı ve Kültürparlc'a doğnı si• 
derek daftlmıttH" • 

... lstaınhuf da yeni ilk mektepler 
Y iUs I a_çrlryor 

Evı11d gOaka bava akınında al- tıtanbul; 10. ( Ttlefonla ) - Cüm-
maalar, lngütere göklerinde tam gg huri~et bayram.ında İstanbul'a ballı 
t•TYar• kaybetmi§ler. lngilizler bi- 19 köyde birer ılk okul açılacaktır. 
ru daha gayret etselermiı, yuvar- ~ 
lak bir rakam elde edecek, 100 tay
yare daıareceklermiı. 

Acaba, bu manasebetle almanlar: 
"Evelld 6'Jnkii taarruzda ingiliz

leıe yO:ı vermedik. ml d/7orlar1 
T. 1. 

lzmir lime.nmda 
İzmir; 10. a.a. - Ağustoı ayı içinde 

hmir limanına 180 Türk vapuru ile 
Yunan bandıralı 43 motör ve yelkenll 
reıtp ıttmtttlr. 
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Londra ve 
Beri in 
bombardımanı 

Hava harpleri ıiddetlenirken 
. J ntili~lcrle almanlar arasın-

dakı hava harpleri gittikçe 
§İddetini arttırmaktadır. Alman· 
lar, İngilizlerin, alman şehirlerini 
bomb:ırdıman ettiklerini ileri sü
rerclc, Londra'ya karşı hücumla
rını fazlala§tırmışlardır. Londra
da hava tehlikesi işareti ikinci 
defa olarak 9 saatten fazla sür
müştür. İngiliz sahillerine bir ih
r~ç ha;~keti yapamıyan alınanlar, 
§ınıdt ışı tamamiyle b:t" tahrip ve 
yıpratma harbine dökmüşler ve 
bunun için Londra'yı en esaslı bir 
hedef olarak almıtlardır. Çünkü 
londra'nın ismi büyüktür. Çünkü 
Londra, lngiltere'nin paytahtıdır. 
~ e nihayet Londra, Manş ııahille
rınc çok yakın mesafede bulun
maktadır. Pas • de - Calais boğa
zının 35 kilometre olduğu göz ö
nünde bulundurulacak olursa, 
fransız sahillerinden Londra'ya 
hücumun ne kadar kolay olduğu 
ıı.nlaşılrr. 

llmanlann arzusu 
ö yle görülüyor ki, alınanların 

bütün arzusu, bu mehtap 
bitmeden, lngiltere'nin meıhur 
Eisleri bnşlamadan, Londra'yı hiık 
ile yeksan etmek, ve nihayet A
merika'da cümhurreisi seçimine 
kadar lngiltcrc'yi sulha mecbur 
bırakmaktır. F:ilhakika Hitler son 
nutkunda , beş senelik bir harbi 
göze aldığını bildirmiştir. Fakat 
buna rağmen bu harbin, bugünkü 
tartlar İçinde 5 sene devam ede
rniyeceğine alınanlar da kağni 
bulunuyor denilse, yersiz bir söz 
söylenmemiş olur. Bu itibarla, Al
tnanya, Amerika'dan lngiltere'ye 
geniı mikyasta yardımlar ba§la
madan evel, harbi bitirmek arzu
auna kapılmıştır. Bunun da yega
ne çıkar yolu, Londra'yı sabah ak
ıam, durup dinlenmeden bombar
dıman etmek olaa gerektir. Çünkü 
lngiltere'nin hududu nasıl Ren 
kıyıları olmuşsa, AJnerika'nm da 
hududu, bugün Taymis kıyıları
dır. Onun için Amerika bu haki
kati müdafaa etmeden, yani Ang
lo-sakson alemi arasında tesanüt 
tam minaaiyle baılamadan eve) 
almanlar kati neticeyi almak ar
zusuna kapılmıılardır. 

londra yıkllabilir mi ! 

B u mütalea doğru mudur? Ya-
ni almanlar, Londra'yı ha

kikaten yerle bir yapabilirler mi? 
Evelemirde varit gibi görülen bu 
düşüncelerin münakaşa edilecek 
tarafları vardır. Çünkü, İngiliz
ler, şimdiye kadar hava bombar
dımanlarında vasi mikyasla yara
lı olabileceğini hesaba katarak 
bütün yatakları 150 bine varan 
hastaneler hazırlamıılardır. 9 sa
at süren alman hücumlarına rağ
men bu hastaneler henüz bot sa
yılabilir. Londra'da bir günde bu 
bombardımanlar neticesinde an
cak 450 kifi ölmüştür. Ve binden 
fazla adam yaralanmıştır. Lon
dra'nın 8 milyon 200 bin nEıfusu 
olduğu nazarı dikkate alınacak 
olursa, 450 ölüm vakası, mev'ut 
ecelleriyle ölenlerin nispetleriyle 
kıyas edilemiyecek derecede az
dır. Bundan dolayı almanlarm 
Londra'ya 9 saat bombardıman
la ölüm saçtıkları iddia edilemez. 

Düıürülen tayyareler ------...... ---... ...... --....... ._. ...... 

S onra, lngiltere'ye yapılan ha· 
va hücumlan esnasında me· 

•ela bir günde 99 alman tayyare
•İnin düştüğü tesbit edilmiştir. Bu 
tayyarelerin ekserisi bombardı
bıan tayyarclericlir. Ve düşenler 
J>ilotlarmı da kendileriyle beraber 
Ölüme göturmüşlerdir. Halbuki 
99 alman tayyaresinin düşürüldü
iü gün İngilizlerin zayiatı 26 tay
l'aredir. Ve bunlann ekserisi de 
llvcı tayyaresidir. Küçük avcı tay
l'arcleriyle, büyük bombardıman 
tayyareleri arasında bir mukayese 
l'apıl<lığı zaman, hava zayiatının 
kimin aleyhinde olduğunu tesbit 
etmek daha kolay olur. Üstelik 
Dilot ölümlerini de göz önünde 
~~~!:d::-. Alman tayyareleri de 
lngiliz tayyareleri de İngiltere ü
aerinde dütmekte fakat İngiliz 

pilotları, kendi memleketlerinde 
elbette ki, daha kolaylıkla para
şütle kurtulmaktadır. 

lngilizlerin zayıf noklalar1 

8 una-mukabil İngilizlerin za· 
yıf olduğu noktalar vardır. 

Mesela onlar, Berlin'i daha zor 
tartlar içinde bombardıman et
mektedirler. Fakat her ıeye rağ
men Berlin'in bombardımanı bir 
hakikattir. Ve tevali etmektedir. 
Eğer almanlar, fransız sahillerin· 
den Man§ sahillerinden uçup da 
gidi~ gelme 100 kilometrelik bir 
mesafe katedip Londra'yı bom
bardıman ediyorlarsa, İngilizler 
Berlin'i bombardıman etmek iç.in 
gidip gelme 1600 kilometre mesa
fe katetmek mecburiyetinde bu
lunmaktadırlar. Hamburg'la en 
yakın İngiliz sahilleri arasındaki 
mesafe gidip gelme, 1200 kilomet
redir. Bütün bu uçuılar esnasında 
havalarm muhalefeti ve coğrafi 
müıküller.i dikkate alı' ak lazım
dır. Sonra eğer alınanlar, küçük 
mesafeler dahilindeki bombardı
manlar için nispeten acemi ve 
genç pilotlar kullanabilirlerse de, 
İngilizlerin Berlin ve Hamburg 
bombardımanları için aa pilotlara 
ihtiyaçları vardır. 

Taşınan bombalar 

s onra alman tayyarecileri, ya• 
kın mesafeden uçtukları i

çin geniş mikyıısta bombalar taıı
yabilirler. Ve birkaç kere üsleri
ne gelip dönebilirler. Fakat İngi
liz tayyarelerinin 1600 - 2000 ki
lometrelik mesafe dahilinde taşı
yabilecekleri bomba ağırlığı mah
duttur. Çünkü benzin hamulesini 
de hesaba katmak lazımdır. Me
seli. Blenheim İngiliz tayyarele
rinin faaliyet sahası 3000 kilo
metre, Wellington'ların 5000 ki
lometredir. Blenheim'ler, 800 ki
lo bomba ile saatte 320 kilometre 
yapabilirler, Wellington'lar nor
mal olarak saatte 300 kilometre 
uçarlar, ve 2500 kilogram bomba 
ta§ıyabilirler. Demek bu hesap
la, bir Blenheim veya bir Welling
ton lngiltere'den kalkıp, Berlin'e 
gidene kadar bir alman tayyaresi, 
fransız sahillerinden kalkıp bir
kaç defa Londra'ya gidip gelebi
lir. 

İngiliz bombardımanlart 

B una rağmen İngilizler, Bel"· 
Iin'i, Hamburg'u. diğer al

man askeri üslerini, Karaorman 
depolarını ve hatta Fransa'yı ve 
lsviçre'yi geçip Milano'yu bom· 
bardıman etmektedirler. Ve bu 
bombardımanların hazan 3,5 aa• 
atten fazla sürdüğü vakidir. Ni
hayet iki tarafm müdafaa tertip
lerini de göz önüne almalıdır. İn
gilizler, alman tayyarelerinin gel
diğini ancak, sahil karakolları va
sıtasiyle haber almakta ve bunu 
bet on dakika takiben bombardı
manlar ba§lamaktadır. Halbuki 
almanların İngiliz tayyarelerini 
haber almak için karada birçok 
vasıtalan, karakolları, dinleme 
aletleri vardır. itte bütün bunla
ra rağmen İngilizlerin almanlara 
mukabele etmeleri, İngiliz tayya
relerinin adetçe az olmasına rağ
men keyfiyetçe üstünlüğünü gös
termektedir. Onun içindir ki, al
manlar, İngilizler adetçe faikiyeti 
elde etmeden bir netice almağa 
gayret etmektedirler. 

Mümtaz Faik FENiK 

'8utgar Başvekili 
Bulgaristanın dıt 

siyasetini anlath 
Sofya, 10 a.a. - Bulgar ajansı bildiri

yor: bulgar baıvckili profesör Filov, dün 
akıam, basm mlimcssillcri önünde beyanat
ta bulunarak, Crajova'da Bulgaristan ile 
Romanya arasında aktedllcn anla~manın 
hükümlerini izah ctmiıtir. 

Bulgar harici siyaseti, demiştir, daima 
tadilci olmuı. fakat tadili sulhçu vurta• 
larla elde ctmcğc çahımııtır. Bu balam • 
dan, Romanya'nm ve Bulgaristan'm ser
best muvafakati ile Crajova'da aktolunan 
anlatma, bu iki memleket arasında iyi 
komşuluk mUruı.scbetlerinin tesisine n ce-
nubu ıarkide sulhun tarsinlne yardnn et -
mcktcdir. 

Başvekil, bundan sonra, Dobruca mese
lesinin hallinde Almanya ve ltalya'nın kıy
metli yardımından dolayı, bu iki memleke
te Bulgariıtan'm minncttarhinu bir kere 
daha tebarüz ettlrmiıtir. 

Çemberleyn işe baılach 

Londra, 10 a.a. - Royter: Dahili 
bir rahatsızhk dolayısiyle birkaç haf
ta evel bir ameliyat geçiren başveka
let lordu B. Neville Çemberleyn, dün 
vazifesine başlamı!t ve aynı müddet 
zarfında mezun bulunan i§ nazırı B. 
Belvin de vazifesine dönmüıtür. 
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lngiliz hava kuvetleri 

Fransız ve Belçika 
limanlarını 

Sabaha kadar 
bombaladılar 

Londra. 10 a.a. - Hava nezaretinin İl• 

tihbarat servisi bildiriyor: 
Manı denizindeki fransız ve Belçika li

manlarında toplanmılli olan tliccar gemileri, 
evetki gece sabaha kadar ıiddct!e yeni
den bombardıman edilmişlerdir. Oıtendc 
üzerindeki akın saat 21 den evci başlıyarak 
dördü otuz geçeye kadar devam etmiştir. 
Lcopold havuzunun üzerinde ve etrafında 
bombaların infilak ettikleri görülmliıtlr. 
Biraz sonra bir mli$ııhit parlak bir alev 
perdesi görmüştür. 
Diğer bir tayyare filotillası doklarda bu

lunan bir mavna kafilesini bombardıman 
etmiıtir. Hedefe yakın mahallerde bir çok 
yangınlar çıkmı$tır. Saat tam 23 den evel 
yeni tazyik havuzuna isabetler olmuş ve 
billhare yapılan diğer bir hücum esnasın
da havuzun civarında yangın çıktığı görül
mli$tÜr. Ostendc doklarında çıkmış olan 
yangınlardan birisinin, takriben on kilo
metre kadar uzunlukta bir sahayı kapladı
ğı tahmin edilmektedir. 
Rıhtıma bağlı bir vapur bir tayyare ta

rafından bombardıman edilmesini müteakip 
o kadar ıiBdctli bir infilak husule gelmiş
tir ki dört bin metreden uçmakta olan bir 
tayyare ıarıılmııtır. Dış limanın mühim 
noktalariyle yakınlarında bulunan bir kaç 
rıhtıma isabetler vaki olmuştur. Aynı za· 
manda diğer bir tayyare iç limanlar üze • 
rinde üç isabet kaydetmiştir. 

Calais limanının dokları da dün sabah 
ljafakla bombardıman edilmiştir. 

1 
Almanya, Fransa ve Bel(ika' da 

bombardnnan edilen yerler 
Londra, 10 a.a. - Fwa Nezareti tebliği: 
DUn gece lnglllz h.ıva kuvetıeri Alman

ya, Hollanda, Belçika dUşman işgali altın· 
da bulunan Fransa üzerinde hllcumlarına 
devam etmişlerdir. 

Hede!ler arasında, Berltn elektrik fab -
rikalan, Bremen ve Boulogne tezgAhları, 

Kiel, Vllbelmshaven ve Vlsmar dokları, 

Krefeld ve BrUltsel emtea garları, Esseıı 

ve Barntorf'da fabrikalar, demir yollan ve 
d!lomanın mllteaddlt tayyare meydanları 

vardır. 

Diğer bombardıman ve hava filolanmız . 
da Ostend, Calals ve Boulogne limanların
da ticaret gemileri toplantılaruu ve Gris -
bney bumundaki top(U mevzileri bombardı
man etmlıılerdlr. 

Tayyarelerlmlz:den Uçü dılnmemlotir. 

Norveç' e karşı 

yapılan harekôt 
Londra, 10 a.a. - Bahriye Nezareti teb

lltl : 
Donanmaya mensup hava kuvetleri dUn 

Norveç sahilleri üzerinde taarruz! keıılf 
hareketleri yapmıolardır. Bu harekAt es • 
nasında 8 eylUlde Skua Uplııdc tayyareleri
miz tarafından hücuma uğrıyan DolvJk'
tekl Uç petrol deposundan fkislnlıı tama • 
mlyle tahrip edllmtı olduğu ve UçUncUsü • 
nUn de aflr hasara uğradığı mUıahede e -

dllmlıtlr. , 
DUn Skua tayyarelerimiz: Hangesuııd da 

tahminen 2500 ton hacminde bir duıman 
lqe gemisine hUcum etmıııerdir. Gemiye 
tam isabet vaki olmuıtur. 

Bergenln cenubunda tahminen 2500 toıı
luk bir petrol gemisine hllcum edilmll ve 
hasara uğratilmııtır. 

Bergen nııntakasında alman aaker1 kam· 
pına da hücum edilmiş ve isabetli bomba 
atııları yapılmıştır. Kamp barakalarından 
UçU tamamlyle tahrip edllmlı ve diğerleri 
de hasara uğratılmııtır. Tayyarelerimiz 
dU,manın tayyare datJ bataryalarının ke • 
alf ateılyle karşılaşmııılardır. 

Skua tipinde bir tayyaremiz dönmemiı • 
tir. 

Donanmanm Norveç'e yaptığı hücumlar 
aıağıdaki harekitm akabinde yapılrnıılar • 
dır. 8 cylQldc Skua ve Svord Fish tayYare
lcrimiz düımanm iaıe gemilerine hücum 
ctmiılerdir. Mürettebatı tarafından terke
dilen ıemiler batırılmıttır. Tayyarelerimi
zin hepsi aalimen üslerine dönmliılerdir. 

28 ağustosta Skua tayyarelerimiz Ber -
gen mıntakaaında petrol depolMlnı ve bir 
devriye gemisini yakmıılardır ve 2000 ton
luk bir iqe gemisini tam isabetle vur -
muşlardır. Bu harekittan da tayyareleri -
mlzin hepsi salimen dönmüılerdir. 

1 ağustosta da Skua tayyarelerimiı 4000 

tonluk bir iaıe gemisini ve telsiz istHYO • 
nunu muvaffakiyctlc bombardıman etmiı
lerdir. Mürettebatı tarafından terkedilen 
bu gemi de batmııtır. Tayyarclerimizin 
hepsi salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Bundan evel de bu mmtakalara muhtelif 
hücumlar yapılmııur. 

Alman tebliği 
Berlin, 10 a.a. - Alman orduları baıku

mandanhğmın tebliği: inıiliz tayyareleri, 
dlin gece de, ıimall Almanya'da her türlü 
ukerl hedeften çok uzak meaefede bulunan 
mahaller üzerine, Bcrlin'c ve diğer mahal
lere bombalar atmıılardır. Buralarda bazı 
meskenler az çok hasara uğramıştır. 

Alman muharebe ve avcı tayyareleri tc· 
şekküllcri, Londra'da, İngiliz hükümet 
merkezinin askeri bakımdan ehcmiyetli he
deflerine karıı mukabclebilmisil hücumla
rma devam etmiılerdir. Havanm müsaadesi 
nisbctindc, liman ve dok tesisatı, pı fab
rikaları, ııdal madde imalithaneleri, elek
trik 1&11valları, ailolar, bll)'ilk bczia '!e -

Berlin gene şiddetle 
bombardıman edildi 

Sakarya'nm ylldönümü 
(Başı 1 inci sayfada) Fakat b n 6entJ r [ silasız yaşadı(;ımız .. 

navatanımızı mıidafaa ederken, elbette g .. (Başı 1 inci sayfada) Arıburnu cephesinde, listtcn bombalar ve !ebe çalmıya mecburuz. Ve inıı.n::n:ılıyız ld 
Almanya üzerinde harekatlarına de- alttan liiunlarla cehennem gibi yanan bo- galebe bize mukadderdir. Bilirim, bu sıra
vam etmişlerdir. Hücum edilen he- yun noktası sıpcrlcrinde, kuran okuyarak !arda herkesın akh Avrupa harbinde büyüle 
defler arasında Berlinin de bulundu- şehitlik nöbetlerini beklerken görmüııtli. rolü oynıyıın yeni sıllihlarla, daha doğruaıa 
ğu haber verilmektedir. Onlar da onu daha oradan tanır ve bilirler- tayyare ve tanklarla meşguldür. Türle or .. 

l di. Mukabil taarruzumuz düşman ordusunun daları asri ordularla harbctmiştir; Mch • 
Alman gazeteleri sinirli yazı ar her iki yanında ba§ladığı zaman düşman baş metçik bugün Avrupa cephelerinde kulla. 

yazıyorlar kumandanı ordusunu siıratle Sakarya gar- nılan ııtlihların hepsinin ağırlığını tatmıı, 
1. 10 D N B b.ld' ı' bine çckmiye çahıımış ve bunda muvaffak 0 ç kk 1 'd Ber ın; . a.a. - • • . ı ır - şiddetine dayanmıştır. , ~na a c c ay. 

1 h . 1 · da olabilmişti. Atatürk neticeyi böyle iste- b ..1:-~ 
Yor : Berlin ve sair a man §C ır erı !arca kara ve hava bombs.larırı.a ve ıı" ... _ 

miyordu: Polatlı istasyonundaki kararga - b 1 bM 'iki · · matbuatı, dün gece ingiliz tayyarele- kü tayyare bom ıı arının en uyu erı gı-
hında yanına kabul ettiği kumandanlara: anh d 1 k 

rı'nı'n meskCin mahallere ve gayri as. ' bi müessir ve c ıraş sa a ar çı aran en 
"düşman Sakarya'ya dbkiıldıi def;il mi?" 

ker i hedeflere karııı yaptıkları yeni ağır zırhlı gıillelcrine cevap vermeyi öğ • 
x diyerek manidar serzenişlerde bulundu. rcnmlııtir. Tayyare makineli tüfek hücum.-

bombardımanları bir kere daha takbih Buna karşı herkesin ağzı kilitlenmiş, kim- lanrun d:ı ne olduğunu ve bu hücumlara 
etmektedirler. se bir şey söylemiyordu. Hakikatte buyuk karlliı en basit ve en fenni usuller ve vası • 

Berliner Lokal Anzeiger, hasa:-ın bir zafer kazanılmıştı. Fakat hiç kimse tatarla nıml korunmak gerektiğini bilir. 
yangın bombaları tarafından değil fa- içindeki sevinci gösteremiyordu. Duşmanı Tanklara gelince, senelerden beri çahştıfı 
kat askeri hedeflere mahsus infilak vatanın "harimi ismetinde boğmak" Sakar- ve manevra ve tatbikatlşrda tanklar ve 

Ya meydan muharebesinde nasip olmamıştı. . . . 
bombalariyle ika edildig~ini yazmakta- zırhlı otomobıllcrle de ünsıyct etmıştır. 

Bu nasip, gene lnônil'nun kumanda ettiği ,_ b' 
dır. Bu bombalar ağır olduklarindan Tank hucumlarmda urkcklik gctircce.. ır 

hd b. garp cephesi kuvctleri ile bir sene sonra hal bulunmadığını ve kendisinin tanka ıal· 
ingilizler bunlardan ancak ma ut ır Dumlupınar'da Adatepe mıntak:ısmda te - dıracak kadar kahraman olduğunu görmüı 
mikdar taşıyalıilmcktcdirler. B. Çör- cclli etti. Adatepe'nin suları da Sakarya- ve anlamıştır. Bu kara zırhlılarmm her ta
çil'in tayyarecileri bombalarını mes - ya dökıilür. Demek düşman mukaddes Sa - rafa atcı savurarak sUratlc ilerlemeleri ö
kün mahallere atmakta tereddüt et - karya'nın anayatağında boğulmadıysa gene nünde memleı<et arazısl her yerde bir mu.. 
memişlerdir ve bu suretle bir defa da. onun en uzak mcnbaları civarında yokol - kavcmet yu\·ası hazırlamıya ço-k elvcriıli· 
ha bombalarını askeri hedeflere atmak muştu. dir. Dik bir bayır, c:ı ufak b·r kayalık, saf. 
niyetinde olmadıklarını isbat etmi§ - Fakat Sakarya galibiyeti de düşman or- lam b~r bina, kesif ağaçlı bır orman parçası 
lerdir. duııunu mahvetmiş kadar oldu diyebiliriz. hep tanltlar için tabii manialardır. Memet

Çiinkil onun Anadolu üzerindeki bütün dk bdylc yerlerde tanklara kaf$ı pervasızc• Bertin halkı, alman hava kuvetled - ;> 

limitleri burada bu kutlu ırmağm kıyıla.:m· ı durabilir ve kendisinin tahrip edemiyece -
nin B. Adolf Hitler'in sözünü yerme da, artık. suya düşmıiştu. Bu suretle tur - ği hiç bir ıilfilı ve duşmana yol vcrmeı. 
getirerek her atılan bombaya bin bom· kün ti Viyana'dan heri menfi bir istikamc- Tabii bir mukavemet arızası bulamadığı 
ba ile mukabele edileceği kanaatiyle tc doğru seyreden talihi Sakarya'da bir da- yerde dahi küreğiyle h:ızırlıyacağı tele no
bu yeni şiddet hareketine tahammül ha musbet istikamete çevrilmiı oluyordu. fere mahsus bir toprak çukur içinde &Ö -
etmektedir. Kıral Konstantin'in, haçlı orduların meıı - millen türk askeri, üzerinden geçecek dıit-

H b ger Frondenbladtt, almanı hur kumandanı ATslan yurckli Şarl'la na- man zırhlılarından perva etmez. Onların 
am ur ' · k k d' ı t · •· K 

ihtarlarının yine işidilmediğine işa - zıre yapma ma ~a ıybe, . zkmır ın d arljı~~: tahribini çok iyi hazırlanmış ve itidal ile 
L d 'd . d'd 'kasına çıktıgı gUnden erı u:nan a cttıgı atea eden tank delici ağır silihlara ve top. 

ret .etmekte ve on r~ . a şım ı f"n hııçh ordu geriye, garbc atılmıştı. Viyana çuya havale eder. Bunların da tahribinden 
genış sahaların alevler ıçın~e yanmak- önlerinde sarsılan ve çarpılan tıirkün men- kurtularak ilcrliyebilcn tanklar ise en ni
ta olduğunu fakat buna ragmen ve ~u fi talihi, ne Nizamıccdit ve Tanzimat, ne hayct memleketimizin hudutlarında, sahil. 
gayri askeri hareketlerin Londra lı • de Meşrutiyet inkılaplariylc doğrultulama- !erinde ve her yerinde mevcut olan pek çolc 
man mahallesi üzerinde yapılan mu- mış ve mlisbet bir istikamete çevrileme - sarp dere ve boğazlarda dıişmanın umumi 
k b le. bilmir.illeri dot.urduğunu bile mieti. Tarihi tersine döndüren bu uğursuz harekatına uygun harırlanacak olan tank 
~l e. ı ·1· h k vctlerinin geli!:.i akın, ancak Atatürk inkılap devrinde lnö· tuzakları önUnde durmıya ve orada mahve-

bı e ıngı ız ava u :>' il f . ·ı .. 1 • 11 k dd . d f - · · "y n zıı erı ı c on cnmtli ve mı et mu a c- dilmiyc veya esir dü$miyc mahkfun olacak-
güzel hücumların~ evam ~t :~kını so • ratı Sakarya zaferiyle turkun hakkı olan ur. Dıişman tankları böyle mahvolurken 
!emekte ve bu hucumlar ın.ı amının . b ·· 1 · · • 

mus et cereyanına yone mı~tı. ve kendi tanklarımız duşman fırkalarına 
b. tte ı·ngiliz payıtahtının ba"'-acı ır sure .. . . v• • • r- ·,. Atatürk, Sakarya muharebesi esnasında ve hassaten bindirilmiş kıtalanna saldırır-

ka kısımlarına odettırılecegını ılcıv. kendisınc başkumandanlık tevciht,Cdcn Bu- ken en nihayet kahraman Mehmetçiklerin 
etmektedir. yük Millet Meclisine karııı "düş:nanı yur- süngüleriyle denize dokülccektir. 

Bcrliner Börsen Zcitung, yapılan ihtar- dun harimi ismetinde boğacağız!" dediği Lehistan ve Fransa taarruzlarında kısa 
}ara rağmen ingiliz hava kuvctlcrinin al - zaman, bunu yalnız hislerinin tesiri altm- bir za:nan içinde kazanılan zaferler, leh ve 
man harp havacılığının hareketlerine mu· da söylemili değildir. O, biıtün büyük te • fransız ordularının tayyare ve tank taar • 
halif olarak sivil alman halkına şiddetle ve şebbüslerin neticelerini hcsaplıyıırak ve ruzlarına tııhammtil edememeleri yüzündeo 
hoyratlıkla hücuma d 'vam ettiğini yeniden çok kuvetli zcklsı ile muhakeme ederek elde edilmiş olmasa gerektir. İzmihlalin en 
müşahede etmekte ve alman hava kuv.et - kendisi için sanılmaz bir kanaat haline gc- bllyuk sebebini, bıiyiık sevk ve idare bati.
teri tarafından yapılacak mukabelebilmisi· tirirdi. O bu sözü, nefsine olan büyük itima ıarında aramak daha doğrudur. Bilyuk 
lin daha tahrip1t5.r ve şiddetli olmasından dı ile, milletin manevi kuvetinc ve asaleti- sevk ve ıdare hatftları tamir ve ıslahı im • 
dolayı İngiltcrc'nin hayret etmemesi la - ne istinat ederek ve milli mıieadclcde va- kansız felaketler doğurur. Bun.un içindir 
ıımgeldiğini yaımaktadır: tanm kurtulu& davasında nefis feragati ile ki bir milletin mukadderatını ve mcm1e1ı:e-

Angriff ga7.ctesi harekatlarından dolayı etrafında toplanan arkadaşlarının yardım- tinin mıidafaasım o milletin içinde en ku-
ingiliılerin iftihar edemiyeceğini ve alman larına güvenerek söylemiıti. vetli ve aklı selimi olan baıkumandanlara 
milletinin zahiri sükllnetinin bir infial giz- · d b' • · tcslı'm •der. Sevkulccyı, cesaretle aklıııc • Çanakkalc'de 25 nısan 331 c ınncı ~ 
lcdiğini ve alınacak intikamın yakm oldu- Conkbaym muharebesinde Fırka kumanda· timden ibarcttır. Bütün ezici asri harp si -
funu yazmaktadır. nı ve 10 ağustos 331 de ikinci Conkbayırı lfilı ve vasıtalarını kullandıktan sonra düt

polan, her çapta borribalarla bombardıman 
edilmiııtir. Uzaktan aözlikcn yangınlar, al
man hava &ruplanna yollarmı goıtermiı -
tir. 

l~iltere'nin garp sahilinde ve İlkoçya
run ıark sahilinde liman tesisatlarıııa kar
ıı da başka hava hücumları yapılmıştır. 
Diişmanm zayiatı, dün, 44 tayyareye ba

liğ olmuıtur. Bunlardan bir tanesi hava da
fi bataryaları tarafından. bir ta.nesi bahri
ye topçusu tarafından düıürülmiiı, diğer • 
leri hava muharebeleri esnasında tahrip e
dilmiıtir. 

2'1 alman tayyaresi kayıptır. 
10 eyl(U gecesi, düşmanın bir kaç hafif 

harp gemisi, sisli bir havada, fransız sahi
line yaklaşmııı ve metodsuı bir tarzda" mü
teaddit salvo yapmıılardır. Hasar yoktur. 
Düsman, bahriye topçumuzun atcııi ile ecri 
pliskilrtülmUıtür. 

Evelcc 33.400 tonillto hacminde vapur
lar batırmıı olan bir denizaltı gemisi, cc
man 40.250 tonilato hacminde 6 ıilihlı 
düıman 1ilepini daha batırmıı;tır. Diicr bir 
gemi, huaar uğratılmıı;tır. 

Diğer bir denizaltı gemisi, ceman 15.500 
tonilato hacminde müteaddit düsman ıililı
lı ıilcpini imha etmiıtir. 

Bir alman muavin kruvazörü, ingiliı a
dalan civarında Almanya tarafından tesis 
edilen baraj dahilinde bir bitaraf vapuru 
tevkif eylemi1tir. 

1 ta1yan tebliği 
1talya'da bir mahal, 10 a.a. - 95 numara

lı italyan tebliği: prki Akdcnizde, hass~ 
ten faal hava kuvetlcrimiz, Filistin'dcn Ya
fa limanını ve İskcnderiyc - Menıa - Mat
ruh demiryolunu ıılddetli bombardımana ti
bi tutmuıtur. Yafa limanında, liman teıi -
satına ve mühim antrcPolara isabetler ol -
muı ve ıcniı yangınlar çıkarılmıııtır. ls -
kenderiye • Mersa • Matruh demiryolu ü
zerinde demiryolu tesisatında cid<li hasar
lar yapılmııtır. Bir trene tam isabet ol -
muı ve tren tahrip edilmiıtir. 

Afrika'nın r;imalindc, itatyan bava ku -
vetlcrl, diiıman kamplarına ve kolonlarına 
bomba ve mitralyözle hücum etmiş ve ez • 
cümle bir seferinde dil:smana mahsus ka
yıplar verdirilmistir. 

Düeman hava kuvetlcri, Bingazi'de mev
kilere bazı hücumlar yapmııtır. Bir ölil ve 
4 yaralı ve aı ehemiyetli bazı hasar var -
dır. 

Şarl<t Afrika'da, hava gruplarımızdan bi
rlai, Port • Sudan hava üssüne hücum et -

miıtir. Burada bir çok tayyarelere bom· 
ba isabet eylcmiı ve yangınlar çıkarılmış. 
tır. Düşman avcı tayyareleri tarafından hü
cuma uğramasına rağmen, tayyarclcrimi -
zin hepsi bir düşman tayyaresini düşürdük
ten sonra. üslerine dönmüşlerdir. 

Kenya'da, Tana nehri üzerinde Bura'da 
düıman antrepoları ve kampları, görülür 
neticeler elde etmek &Uretiylc bombardı -
man edilmistir. Bizden ıayiat yoktur. 
Düıman Musavva ve Aımara'ya hücum

lar yapmıya tetcbbilı etmlıtir. Uç yaralı 
~. 

muharebesindc kolordu kumandanı iken manın soktürmektc aciz kaldığı milli mu
mUmtu bir tahılyet halinde parhyan Mu.- kavemctlmlz onıindc caz hiicumlanna da 
tafa Kemal, Sakarya meydan muharebesin- batvuracaiını kabul etmek lizımdır. Buna 
de bilyuk bir baıkumandan olarak milletin karşı da alınacak tedbir ve bulunacak ça
cöz nuru ve cözbcbeği oldu. Meclis, Ona reler çoktur, ve mevcuttur. O halde kurtu
Gazi'lik ve MUıirlik gibi türk anancsindc, luı ve istiklll muharebclcrimizde olduiu 
büyük kahramanlıklarla millete zafer ka - gibi sinirlerimize hikim olarak zafere iman 
zandıranlara mahsus unvanları vermekle ederek memleket müdafaasına sarılacak o
bir millet ölçüsünde duyulan şükrana ter - lan türk milleti kUçülc büyük her hangi bir 
cüman oluyordu. Çünkü ıanlı milli devle- düşman devletin ikinci bir suykasdını da 
tin ilk mareıah, mukaddes Sakarya'da e:n boğacak ve daha engin bir i&tikbal ve H• 
yüksek miııt hizmetlerinden birisini ifa et- dete mazhar olacaktır. 
miıtl. Gazi Mustafa Kemal, milletin bu ili Mukaddes Sakarya'da talihi mlisbet iı • 
tevcihlnc bir sene içinde düşman istlli tikamcte çevrilen ve ogiln bueilndür. her 
ordusunu, Büyük Millet Meclisinde ifade sabada terakkiden terakkiye koşan türlder, 
cttiii Uzerc, yurdun harimi ismetinde boğ- müsterih ve uyanık olarak, yurdun ve ci • 
makta ve memleketi dilşmandan kimilen hanın sulhunu korumak siyaset ve faaliy .. 
kurtarmakla mukabele etti. Bu suretle tine devam edebilirler. 
millet ve dunya muvacehesinde münakap 
götıirmiycn bir varlık olarak parlıyan AU· 
türk kurduğu Türkiye Cümhuriyetini bir
çok inkıllplara ve tekim\ıllerc, umran ve 
saadetlere ulaştırmıştır. Milletin baeına 

geçebilen şahsiyetler, Atatürk gibi müna -
kaııa götürmiycn kudret ve varlık sahipleri 
olacaktır. Büyük Millet Meclisi bu mühim 
intihapta ne kadar muvaffak olduğunu bir 
drıha görmekte ve bunun iftiharını duy -
maktadır. 

Eğer yirmi sene evet türklerc tatbik o-
lunan elim aeyascti ve ıuykasu tekrar et -
miyc cesaret edecek herhangi bir düsman 
zuhur ederse, bugünltü Turkiye bir daha 
memleketi mlidafaaya muvaffak olduğunu 
gösterecektir. Bôylc bir ıey olabilir mi? 
Bazı ihtimaller hayal nevinden olsa dahi, 
insanın aklmı kurcalamaktan hali kalmı -
yor. Canla b&.111 korumıya çalıştığımız 

aziz yurdumuzun ıulhunu haleldar edecek 
siyasi ve scvkulcey~i vaziyetler zuhur ede
bilir; çok büyük kararlar ve birlik lüzumu 
hasıl olabilir. Hiç bir zaman intihara dot
ru ritmiyeccğiz. Fakat yaıadığımıı ülkele
rin bin senelik sahipleri gibi hareket ede • 

lzzeddin ÇALIŞLAR 

Kral Karol 
Lugano'da 

Vaktiyle babasının 
oturduğu dairede 

ikamet ediyor 
Zürih, 10 a.a. - Rcuter: Refakatinde 

saray imiri B. Urdarianu ve bayan Lupes
cu olduğu halde kırat Karo! Lugano'da ba-
bası kıral Fcrdinand ve yunan kıralı Con .. 
tantin'in işgal etmiş oldukları dairede ika.
met etmektedir. 

ecğiz. Kliçük Asya denilen Anadolu'da yer Gcldiğindenbcri dairesinden çıkmamıı o
altmdan aayıııı medeniyet eserleri çıkarı- lan kıra! Karol'un Lizbon'a gideceği zaa
lan üç bin sene evelkl Eti tUrklerini bir nedilmektcdir. 
tarafa bırakalım. Daha sonraki devirlerde Kıralı yapılan suikast esnasında atılan 
dahi bu topraklarda ne lranhlar ve yunan- kurııunların izicrini taııyan hususi tren ka· 
lılar, ne de romalılar ve bizanslılar bu ka - tarı iki güne kadar maiyet personeliyle bi111-
dar uzun yaşıyamamışlardır. Alpaslan'ın liktc Romanya'ya avdet edecektir. 
Malazgirt muharebesinin üzerinden bin se
neye yakın zaman geçti. O zamandanberi 
Aruıdolu, fasılasız: türklerin anayurdu ol -
muı. türk kültıir ve medeniyeti ile zen -
glnleşmiştir. Bugünkü Türkiye, Misakı 

Sabık Kral, lsviçre'dt> hiç bir 
.iyaşi laaliyette bulunmıyacak 
Bcrnc, 10 a.a. - Havas: Sabık kıra! Ka-

Milli hudutları içinde bir dil konuşan ve rol'un Lugano'da muvakkat ıkamctı esna. 
bir vicdan taşıyan on sekiz milyon tilrk ile sında. İsviçre topraklan iızcrınde hıç bir 
yenilmez bir kaya halinde yükselmektedir. siyasi faaliyette bulunmıyacağı tabıidir. 

Biz yoksulluk içinde geçirdiğimiz National Zcitung gazetesi, lsviçrc'nin 
istlklll muharebesinden imanımızı hiç bir bir çok menfada bulunan kıralları misafir 
zaman sarsmadığımıı için kurtulduk. Aynı etmiş oldu(;unu hatırlatıyor. Bunlaı mcya
ümit. ve imanla, mu~addcs s.ak~.rya'da ~~s· nında Avusturya kıralı Charlcs'i, Turki· 
bet ıstikametc çcvrılcn, türkun talıhıne y • . d' h k 1 Cons • .. .. ı c nın son pa ışa ını, yunan ıra 
mukadder olan daha buyuk ıafcrlcrc uhls-

1 
t . ,. B k 

1 
b 

. . b d b.. an tını ve avyera .ıra ı •rıncı I.ouis"I mak için bu büyük mıllct, ıca ın a, en u- k 
. . . k . d sayma tadı . yük mucızelcrı &oıtemıe ten gerı umu -

yacakur. Umit ve itimat, milli divamızda 
ve topraklarımız {lzerindcki hakkımızda.., 

dolar: "yurtta ıulh, cihanda sulh I'' ıııann
daıı çıkar. Yurdumuzun sulhunu bozanlar 
ba hakkımın 'iinemek istiyenler olabilir. 

Diğer taraftan Corrlcrc dclla Sera gaze
tesi, Romanya prensi Nicolas'nın lsviçr• 
den V encdiğe geldit:lni ve buradan da u,.. 
yare ile buglin veyahut yarın Bükrcı•e ~ 
reket edcceiini bildirmcktdir. 
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lı . 9. 1940 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Arpa ~atın alınacak 

Elfizıl As. satın alma Ko. Rs. den. 
600.000 .kilo arPS: alma~ak.tır. Muham

~cn bedch 34.500 lıra ve ılk teminatı 25S7 
!ır~ SO k~ruştur1• 0Edkslltmc 1619; 940 pazar-
es.ı gunu saat a saun rıJ.ma k · 

nunda ve kapalı zarf usuliv]c yap 1omıksyoT \' ı · kl"f k " ı aca tır a lP crın te ı mc tuplannı ek ·ıt • 
ıtındı.n bir sant c\'e] komi s 

0 
ı ı ~c ıa· 

va gönrlermi' olacakl d Y na vermıı ve. 
'artnamc ev evsaf tatil 

3~ . ır. ~rpa!'~ ait 
kezde her gün kom· Cunlcrı dahıh mcr
vc İstanbul Lv. h~YJ.nk11 a ?ariçtc .. ~.nka~a, 
lir. (5052) r 1 crıodc gorulcbı ... 

15068 

• Arpa satın alınacak 
Elazığ As 
126-0 . satın alma Ko Rs d • ton arpa 1 • • en. 

bedeli 74 450 r, a ınacaktır. Muhammen 
7~ kuruşiur. F,rka .~c ilk teminatı 5433 lir~ 
guniı saat 11 sı tme 16/ 9/ 940 pazartes1 
kapalı zarf ~de _As. komisyon odasında ve 
rin teklif mc~ulıyle yapıla~aktır, Ta1ip1c
bir saat 

1 
ktupl,!ırını eksıltme saatından 

deraıic el ve k omısyona vermiş veya gön-
• o aca ta.rdJr Ar . ve evsaf tatil .. 

1 
·. pa_y~ aıt şartname 

cün ko . 1tun erı dahılı merkezde her 
bul Lv 7s~o~a h~ric;te Ankara ve İstan-

. mırlıklennde görülür. (5053) 
15069 

Kuru ot satın alınacak 
El rzıncan As. S8tın •ima KO: 

- 750 ooo k'l eksiltmesi• 1
419 

ı 0 kuru otun kapalı ı:arfla 
Erzincan'd / 940 cuma günü ıaat 11. de 
pılacaktır, a satın alma komisyonunda ya-

2 - Tah • · . lup ilk t f!11n edılen bedelı 30,000 lira o-
3 emınatı 2250 liradır. 

111 
- Evsaf ve şartnamesi bJrliklerde 

evcuttur. 
4 - Teklif k den b' em tuplarını eksiltme aaatin-

ınus ırl saat evet komisyonda bulundurul-
o acaktır. (5054) 15070 

Kuru ot satın alınacak 
Erzincan As. sat.ın alma KO: 

ek!·ı- 500.000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

20 
ı tm~ye konulmuştur. Tahmin bedeli 

• 000 lıra ilk teminatı 1500 liradır. 
2 - Eksiltmesi 13/ eylüJ, 940 cuma günü 

ıaat 15 de Erzincanda ıatm alma komiı· 
Yonunda yapılaca~ır. 

. 3 - E ... ıa[ ve ıartname esaslan birlilcle
rın hepsinde mevcuttur. 

d 
4-: Teklif mektuplarını eksiltme saatin. 

en hır saat evet komisyonda bulundurul .. 
muş olacaktır. (5055) 15071 

Odun satın alınacak 
lzmir As. satın alma KO: 
1200 ton odun kapalı z:trf eksiltmesi ile 

ıatın alınacaktır. 

Kapalı zarf eksiltmesi 12/9/ 940 gÜnil sa
at 15 de As. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
. Odunun beher kilosu için tahmin edilen 

f!Yat 1. kuru, 50 santim olup tutarı 18000 
hra mu~akkat teminatı 1350 liradır. 

. fst~klıler her gün İstanbul, Ankara, Es
kış~~ır As. satın alma komisyonlarında gö
rebılırler. 

İstekliler belli giln ve saatten bir ıa:tt 
evel kapalı zarflarını ihtiva eden As. sa. 
tm alına komiıyonuna vermeleri. (5062) 

15078 

Kuru ot alınacak 
I Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs. dtn: 

İki milyon kilo kuru ot kapalı zarf U· 
sullyle eksiltmeye knnulmtıtlJll da mezkftr 
günde h1c bir istekli c;ıkmAdıtından aynı 
ıerait dairesinde dördUncU ihalesi 13.9.94:0 
glinU saat l 7 de yııpılacaktır. 

Tahmin fiyatı 110 bin Ura olup ilk te
mJnatı 8250 Jtradır. 

Evsaf ve oeraftini görmek 1Btlyen1cr 
her gün IJ ıııuıtlerlnde ls!eklllerln de belli 
~ ve saatte teminatlarını ihaleden bir 
•aat evet Edirne Sanayi kışlasındaki satın 
alma komisyonuna vermtşı veya posta He 
a-öndermtıı olmalan. (5113) 1~96 

Depo inşaatı 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Malatyada gösterilecek yerde yap

tırılacak olan tahtezzemin 19 deponun in -
ıası işi Diyarbakır AJJ. SaUD alma komfs -
yonunca 23 - eylül - 194.0 pazartesi günU 
11aat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muttur. 

2 - Bu Jşin muhıımmen bedeli 126958 11-
ra olup muvakka.t tentlnatı 75/7 llra 90 ku
ruştur. 

3 - Şartname ve keşif raporları her 
~Un tı zamanında. komisyonda xörUlebilir. 
Ve 635 kuruş mukabtıinde isteyenlere ve -
rillr. 

4 - Taliplerin bu işin ehll oldutuna dair 
kanun! vealkalariyle teklif mektuplarını ek 
ı11ltme eaatlnden nihayet bir saat evellne 
kadar komisyona teslim etmeleri mecburi
dir. 

(6394) 16367 

Bina yaptırılacak 
Balık.~sir A. Sa.,Al. Ko.dan : 
ı - Balıkeslrde bir adet asker! bina ka

palı zar! usuliyle ihaleye koıımuıtur. 
2 - İhale 23·9·1940 pazarte•I gUnU saat 

16 da Balıkesir asker! satın alma komla • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Binanın keılf bedeli 19998 ltra 62 
kuruş olup muvakkat teminatı 1499 lira 90 
kuruştur. 

4 - Keılf, plfuı ve ıartnameslni görmek 
isteyenler An.kara. İstanbul LV. Amirliği 
aatı.n alma komisvonlarında görebtıirler. 

O - Taliplerin inuvakkat temlnatlariyle 
teklif mektuplarını ve kanunun emrettiği 
veaatkl ihale saatinden bir saat evet mak· 
buz mukabili komlıyona vermeleri şarttır. 

6 - Postada va.ki gecikmeler muteber 
değildir. 

(6396) 15368 

Arpa veya yolaf alınacak 
E!lkişebir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Aıkerı ihtıyac; için 1800 ton arpa veya 

yulat pazarlıkla satın ahnRcaktır. Pazarlığı 
13 - eylül - 1940 cuma gilnU sa.at 15 de Es· 
klşchir askeri aatın alma komisyonunda sa.
tın alınacaktır. 
Şartnamesi komisyonda ~rUlebillr. Ar

panın tahmin bedeli 108000 liradır. Katı te· 
minatı 13300 liradır. Yulafın tahmin bı;>deli 
112flOO ııradır. Katl teminatı 13700 lıradır. 
tstPkUlertn kanunda yazılı veıalk ve temi
nat rnakbuzıariyle belli gün ve saatte ko -
mil!Yond:l hazır bulunn1aları. 

(61011 15374 

Buğday kırdırılacak 
lzmir Bornova. A. Sa. Al. Ko.dan 
1~00 ton bu~day kırdırılması kapalı zart

la ekstttnıf'Ye konulmuştur. İhalesi 23 - ey
lül - 1940 pazartesi günü sa.at 11 de yapı
lacaktır. trmum tahmin tutarı 30.000 lıra 
olup ilk tcmtnRtı 2250 liradır. Şartnaınesl 
kohııın·ond• görülür. isteklllerln 24:90 ıa
yıh kanunun 2 ve 3 Uncu ma.ddelerlnde ye.-
zılı vesika ve t.arlfatı dalrcainde teklif ve 
te.mınat rnektJ.!plarını bclll eaA.tlndcn blr 
ıaat evcline kadar İzınJr Bornovad:ı asker! 
ıatııı atına komisyonuna vermeleri. 

(6404) 111876 

ULUS 

Kömür alınacak 
Kayseri As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Aıağıda cins, miktarı, muhammen bedeli ve tık teminatı !bale gün ve saati 

yazılı kok ve rekompoze ta.o 'kömürll eksilt meye konuldu. 
2 - Şart.nameleri Ankara, İstanbul levazım Amirljklerl Te Ke.y8ert ukert ııatın al

ma komisyonlarında görülebilir. 
S - İstekliler kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı veeaik ve teminatla birlikte belU 

gün ve saatlerde komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflarda tekli! mektuplarını 
ihale aaatından Jaakal bir saat evcı komisyona vermiı bulunmaları. (5393) 1:5366 

Miktarı ~tuhamnıen Be. İlk Te. İhale Ta.. İhale oekll 
Clnı1i Ton Lira Kr. Lira Kr. 
Kok kömUrü 150 4950 00 371 26 23·9·1940 Açık ekalltrne 

10 
Kapalı zart 

16 
Kok 

Rekompoze 
T8§ kömUrU 

670 

1040 

16630 

21840 

Ot ve 
Beyle.az As. Sa.tın Alma Ko. dan 

00 

00 

.., 
yag 

1239 76 23·9-1940 

1638 00 23-9-1940 

al.nacak 

Kapalı zart 
17 

Aşağıda yazılı yiyecek maddeleri hizala rmda gösterilen tarihlerde Beykoz'da halk
evinde askert satın alma komisyonunda pazarlıiı yapılacaktrr. 

Şartname!İni görmek istiyenler Beykoz da askeri aatın alma komiıyonuna müra 
caatları. (5539) 15525 
Saat Gün Tarih Tutan Teminat Miktar Cinsi 

Lira Lira K Ton 
15 Cuma 13/ 9/940 

13/9/940 
13/9/~0 

13/9/94-0 

56250 8437 50 700 - 900 K. Ot 
K. Ot 
K. Ot 

15,30 
16 

.. 58500 8775 00 700. 900 

.. 56250 8437 50 700 - 900 

14 .. 25000 3750 00 20- S. Yağı 

Beygir çulu alınacak 
iz.mir Lv. Bmir/iği Sa.. Al. Ko. dan 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı beş ka

lem beygir çulu ayrı, ayrı 12artnameler ve 
pazarlıkla satın ahnaca\c:tır. Pazarlık 11. 
eylül. 940 çarşamba günü saat 15 de kışla
da İzınir levazım Amirliği satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. İstekliler ticaret 
od3sınC.1 kayıth olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Pazarlı· 

ğa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve 
teminatı muvakkateleriyle birlikte ihale 
saatinden evet komisyona müracaatları. 

10.000 beyğir çulu, 55.000 lira teminatı 
muvak~te akçesi 10.000 adet beyğir çulu, 
55.000 lıra teminat akçesi 4000 lira, 10.000 
adet beygir çulu 55.000 lir.i teminatı mu
vakkate akçesi 4000 lira 10.00!l adet beygir 
çulu 55.000 teminatı muvakkate akçesi 4-000 
lira, 10.000 adet beygir çulu 55,000 teminat 
muvakkate akçesi 4000 lira. (5448) 15444 

Kuru ot alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.dan : 
1,932,000 kilo kuru ot kapalı zarfla alı • 

nacaktır. İhalesi 25-9-1940 çar~amba gUnU 
saat 10 da NiSde asker! satın alma komle· 
yonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
96600 Ura ilk teminatı 7151 liradır. İstek • 
lllerin §&rtDameyl her gUn komisyonda gö
rür ve parasız olarak alabtılrler. Taliple • 
rln ihale aaatından bir aaat evel teklif 
mektuplarını ve tık temlnatlarlyle komie -
yona müracaatları. 

(5490) 16473 

Bulgur alınacak 
Konya Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko.dan t 
300 ton bulgur pazarlık suretiyle satın 

alınacaktır. Evsaf ve tıartl&n Ankara, ta • 
tanbul, Konya LV. G.mlrllklerl satın alma 
komlsyonlo.rındadır. İstekliler okuyabilir -
!er. Pazarlığı 12·9-1940 günU saat 11.15 de 
kolordu blnaaı tc;lndeki satın alma komla -
yonuoda yapılacaktır. İsteklilerln gün ve 
saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 

Pazarlığından aonra tekerrUr edecek fiyat 
Uzerlnden 100 de 1~ katı teminat alı.nacak • 
tır. 

(6522) 15508 

Tevhit semeri alınarak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.dan : 
Pazarlıkla atın alınacak 2000 adet mek

kAri tevhit semerine gününde talip çıkma. 
dığınd!\n pnzarlık 12-eylUl-94.0 perıembe gU 

nU ı1aat 10 da İzmlrde kıolada İzmir LV. 
Amlrllğl satın alma komisyonunda yapıla,.. 
caktır. Tahmin edilen tutarı 60.000 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 4250 liradır. 

Şartname ve nUmunesl komisyonda görü· 
lebillr. İsteklilerin ticaret odaaında kayıttı 
olduklarına datr vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. Pazarlığa i~tirak edecek • 
ler kanun! veslkalari ve teminatı muvak -
kateleriyle birlikte ihale saatından evel 
komisyona mUracaatları. 

(5523) 15509 

Un alınacak 
Çanakkale Umurbey As. Sa. Al. Ko.dan : 
Kapalı zart wıullyle asker! evsafa gHre 

500 ton fabrika unu satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 70.000 muvakkat te • 
mlnatı 6250 liradır. Eksiltme 26-9·1940 ta· 
rihlne müsadif perıembe günü saat 1~ de 
Umurbeyde As. satın alma komtıyonu bt • 
nasında yapılacaktır. İstekliler bu toe alt 
eksiltme oartnameslni her gün iD saatinde 
komisyona müracaatla görebilirler. Teklif 
mektuplarının dördüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evellne kadar Çanakkale u. 
murbeyde asker! eatın alma komisyonuna 
tevdU, postada vuku bulan gecikmeler ka
bul ed.tımez. 

(15624) 16510 

Un ve yağ alınacak 

Dörtyol As. Sa. Al. Ko.dan : 
540000 kilo un ve l~WO kilo sade yağı 

kapalı zart usultyle alınacaktır. Bunlardan 
unun tahmin bedeli 74250 muvakkat temi -
natı 5M8, lira 76 kuruıstur. Sade Yatının 
tahmin bedelt 21937 Ura :so kuruotur. Mu • 
vakkat teminatı 1654 lira 3l kuruıtur. t _ 
haleleri 18-9-1940 tarihinde yapılacaktır. 
İ"teklllerln temlnatıartyle birlikte Dörtyol 
askeri satın alma komisyonuna müracaatla
rı 

(5625) 15611 

pa.zarhkla satın alınacaktır. Pazarlıfı lS-
9·1940 gUnU saat 10 dan on altıya kadardır. 
Vermeye talip olanların teminatlerlyle bir
likte me:r;ktlr gUn ve saatte komisyona gel. 
meleri. 

(5527) 

Kömür alınacak 
Eli.zıl As. Sa. Al. Ko.dan : 

115613 

1 - 700 ton krompoı:e ta, kömUrll kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Tutarı 1694.0 lira tık teminatı 1270 
Hra 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 28·9·1940 gUnU saat ıı de 
As. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4' - Tq kömürüne ait şartname ve ev • 
sat Aa. eatın alma komfAyonunda ve An • 
kara, İstanbul LV. a.mtrliklerl satın alma 
komJsyonıarında görUJebiltr. 

5 - İstekliler belit giln ve ihale saatın • 
dan bir saat evel teklif mektuplarını ko • 
misyon b~kanlığına vcrmio veya gönder • 
mi§ olmaları. 

(5528) 15514 

Muhtelif erzak alınacak 
Afyon As. Sa. Al. Ko.daa : 
1 - 10 ton pirine;, 5 ton sabun, 15 ton 

kuru fasulye, ~ ton bulgur, 100 ton arpa 
ve 9 ton ga.z satın alı.nacaktır. 

2 - Altı kalem mevadın tahmin bedeli 
1674-0 lira ve ilk teminatı 1255 Ura 50 ku • 
ru§tur. 

S - Şeratt her gün komtsyonda görüle -
bilir. Pazarlığa iştirak edecekler muayyen 
gün ve saatte A!yon kor sa.tın alma komis
yonuna mUro.caa.tl:ırı. 

(5529) 15515 

Sığır eti alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.dan ı 
1150.000 kilo sığır etinin 28-11-1940 gUnU 

yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde tekli! 
edilen fiyat pahalı görUldüğliııden 5·9-1940 
perıembe gün.ünden itibaren bir ay Jçlnde 
\'.)&Zarlığa bırakılmı"tır. İJk pazarlığı 1'- -
eylül - 94.0 cumartesi günU aaat 10 da yapı

lacaktır. Şartnameıl Konya.da, Ankara ve 
İstanbul LV. Amirlikleri satın alma ko -
mlsyonlarındadır. İsteklller ıartnameyt o -
kuyablllrler. 

Muhammen tutarı 33.000 liradır. İlk te • 
mlnatı 8093 lira 7lS kuru§tur. İıteklltertn 

H-9-1940 cumarteal günU aaat 10 da Kon
ya LV. A.m1r11#1. satın alma kom.Jıyonun • 
da bulunmaları. 

(5630) 

Bulgur alınacak 
Nild• As. Sa. Al. Ko.dan : 
225000 kilo bulgur kapalı zarfla alınacak· 

tır. İhalesi 26·9·1940 perıembe gUnU -t 
1~ de Niğde asker! aalın alma komisyonun
da yapılacaktır. Muhammen bedell 88750 
llra ilk teminatı 2521 Ura 25 kuruştur. ta -
teklller ıartnameyl her gün komisyonda 
görür ve parasız olarak alabilir. Taliple • 
rin ihale aaatinden bir saat evet teklif 
mektuplan ve temlnatlariyle komisyona 
müracaatları. 

( (6631) 

Nohut alınacak 
Hacıumur As. Sa. Al. Ko.dan : 

15517 

Birlikler ihtiyacı için alınacak olan 135 
ton nohuda talip ç:ıkmadıfından tekrar 1 • 
kinci pazarlığa konmugtur. Pazarlığı ıS-9· 
1940 gUnU aaat H dedir. İsteklllerln 1427 
lira teminatlyle Hacıumur asker! satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(5532) 15518 

2 Pavyon yaptırılacak 

Esk.işebir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Eskt17ehlr garnizonunda bir müessesede 

2 adet er pavyonu kapalı zart usulfyle ek • 
ı1lltmeye konmu17tur. Kapalı zart usuUyle 
ekslltmeal 26 - eyJUI - 1940 peroembe gUDU 
ıaat 16 da Esklıehtr mıntaka ısatı.n aırna 

komisyonunda yapılacaktır. 
Keıif, tennl oartnarne ve eksiltmo ıart

namesl ve proje komisyonda görülebilir. 
Keti! bedeli 61605 Ura 86 kuruotur. Muvak· 
kat teminatı 3825 llra 25 kuruıtur. İstekli
ler kanunda yazılı ve müesseseden aıactık
la.rı vesaik ve teminat makbuzlannı belli 
(Ünde saat l~ kadar komisyon riya.setine 
vermlo bulunacaklardır. 

(15633 15519 

Sadeyağı alınacak 
Kömür alınacak 

t 
Edirne As. Sa. Al. Ko.dan : 

stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.dan : Kırk Uc ton ıs.de yağı pazarlıkla atına • 
1252 ton sömikok kömUrU alınacaktır. caktır. 16-9·1940 pazartesi günU saat 11 de 

Tahmin bedeli 28170 lira tık teminatı 2112 Edlrnede eski mll§lrlyet dairesinde aatın al 
Ura 75 kuru§tur. Pazarlıkla eksiltmesi 18- ma komi d 1 · syonun a yapı acaktır. Tahmin e -
9-194.0 cuma günü sa.at 16 da yapılacaktır. dtlen tutarı ~900 ve teminatı 4193 llra • 
Şartnamesi komisyonda görUlUr. İstekllle- d ır. Evsaf ve ıartna.mesl her gUn komJs • 
rin kanuni veslkalartyle belli ıaatte komla- yonda gHrU1eblllr. İsteklilerin ı1özU geçen 
yona gelmeleri. gUn ve saatte komi!ıyona gelmeleri. 

(6526) 15612 (5535) 15521 

Ot, arpa ve yulaf alınacak Saman alınacalc 
Viz~ As. Sa. Al, Ko.dan : 1 Babae5ki As. Satın Alma Ko.dan · 
15 yere teslim ıuretlyle 37~0 liralık ot ~ Şartna.meslndekl mahal ve miktar~arına 

37500 liralık arpa ve 15000 liralık )'Ulat göre pazarlıkla ayrı, ayrı pazarlık ıruretıy. 

le 1400 ton 1&man alınacaktır. Paazrlık 12-
9-1940 perıembe güııU •aat 15 de Babaeskl 
AJ. Sa. Al. komisyonunda yapılacakbr. 

(6536) 1151522 

Arpa alınacak 
Niğde As. Sa. Al. Ko.dan t 

1 

~-200.000 kilo Uç kalem arpa mevzuattyle, 
ayrı ayrı, satın alınacaktır. Muhammen 
bedell ayrı ayrı 102250 liradır. İlk teminat
ları ayrı ayrı olarak 768 lira 75 klll'U§tur. 
ihalesi her UçUnUn de 16-9·194'0 pazartesi 
gUoU saat 10 dedJr. İhale oekll kapalı zart
tır. İhalesinin yapılacatı yer Ntt<le a.skert 
sa.tın alma komisyonudur. 

Perakende ihale veyahut merkezde top .. 
tan teslim etmek suretiyle ihale edtıebllir. 
tsteklflerin ıartnameyl komisyon binasın· 
da okuyabilirler. Tallplerln tık teminatı&· 
rlyle beraber komisyona ihale gününde 
müracaatları. 

r " ~ 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] L-

Hesaplarında en aşağı 50 lira olanlara 

senede 28.800 lira. 

il 
• ikramiye planı 

(6537) 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko.dan : 

16523 
4' tane 

4. tane 500 lira 
4 tane 2~0 lira 

40 tane 100 llııa 

Kura1ar: 1 mart, 1 haziran., 
Dikkat: ~C3apları senede W 

ikramiyeleri 

1.000 lira 
100 tane 50 llrll 
120 tnne 4.0 lira 
160 tane 20 lira 

1 eylUI, ı btrınctkAnun 
liradan 1\#Rt'I dUşmJycnlcrfn 
o/o 20 fazlalaştr 

Afnğıda miktarları ile aas.tlerl yazılı sı
ğır etlerinin evsaf ve ıartn&mf'Bl dahilinde 
4-9-194.0 çarşamba gUnU yapılan kapalı 

zarfla eksiltmesinde talip çıkmadığından 

yeniden kapalı zar!J.a eksiltmesi 27-9-1940 
cuma gOnU yapılacaktır. Evsat ve ıartna -
mest tatil g:Un ve saatleri hariç her gUn 
komtsyonumuT.da görülebilir. İsteklilerin 
kanunda yazıtı vesikalariyle beraber tekil! 
mektuplarını İğneccde As. Sa. alma komts • 
yonunda ihale gUnU ihale saatından en geç 
bir saat evcline kadar 2490 eayılı kanunda 
y:-ı.zıh §artlar dahilinde verrnfş olmaları 

'-----~~~·----~~~----~--~ 

Bir garaj yaptırılacak ı D) Okula alındığı tokdirde askeri kanun, 
Eskişehir As. Sa. Ko. Rs. den : , nizam ve talimatları kabul etti&. hakkında 

Miktarı: kilo 316000, 314000, 461000, 
461000 tahmin bedelleri lira : 107440, 
106760, 146740, muvakkat teminatı lira : 
6622, 6G88, 7587, 7587, ihale saati : 10 

Eskişehir garnizonunda bir garaj binası ve1isin:n ve kendrs.inin noterJ kten tasdikll 
inşa..•n pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazartıtı teahhiıt senedL Talebe okuldan istifa et 
16-9-194.0 pazarteai gUnü saat 11 de Eski - mek isterse okulca taahkkuk ettirilecek 
fehlr asker! satın aln1a komisyonunda ya· masrafları birden verir ve bu da te3hhtit 
pllacaktır. Keşif ve !cnnt ı:ıartname eksilt· senedine kaydedilir. 
me şartnamesi komisyonda görUleblllr. Ke- E) Sar'ah, uyurken gezen, sidikli, hayrl 
uıt bedclt 31409 lira 56 kuruotur. ma ve çırprnmaya müpteI.i olmadığı hak 

10.30 11 12.30 
(6538) 

Sığır eti alınacak 

1552<1 

Katı temirıatı 4711 Ura 4.3 kuruştur. İı1 • kında velilerinin noterlikten tasdikli tc h 
tekltler kanunda ya.zıh ve kıtadan alacak· hütnamesi. (Bu gibi ha!ltahklardan biri ilo 
tarı vea3.ik ve teminat makbuz1ariyle belli okula girmezden evel malı'.U oldukları son 
gUn ve saatte komiByonda. hazır bulunına - rad3n anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul 

Erzurum Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.dan : 
576 ton sı~ır etinin 29-8-1940 perşembe 

gUnU saat 10.30 da kapalı zarfla yapılan i
halesi 16.39 kuruştan gali görUldUt;:Unden 
pazarlıkta alınacaktır. İlk pazarhtı 13-9· 
194.0 peroembe gUnU saat 11 de Erzurumda 
LV. Amirltğl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Toplu tutarı 106560 Ura ve ilk 
teminatı 6576 liradır. Evsa! ve, şartları ko • 
lordunun 542 aayıh tattın.atında olduğu gi • 
bldJr. Bu talimat tekmil garnizonlarda 
vart: r. İsteklilerin eksiltme zamanında 

ları. masrafları velilerine ödetilir.) 
(5546) 15532 3 - İstekliler bulunduklan mahallerdeki 

komisyonda bulunmaları. 
(5540) 15526 

Kamıt alınacak 
Erzurum Lv. Amirlili Sa. Al. Ko.dan : 
Bin ton kamışın 2-9-194.0 eksiltmesine 

talip çıkmadığından tekrar ekstıtmeye ko
nuımuıtur. Toplu tutarı 17 .000 Ura ve tık 

teminatı 127~ liradır. Eksiltmesinde 13-9-
1940 cuma günü saat 15 de Erzunım satın 
alma komisyonunda yapılaca.ktır. Evsaf ve 
ıartlan komisyonda mevcutur. Her vakit 
gijrUlebtlir. İstekliler ihale gUn ve ıaa.tinde 
komisyonda bulunmaları. 

(55'1) 15527 

Arpa veya yulaf alınacak 
Eskişehir As. Sa. AI. Ko.dan 1 

Askeri ihtiyaç için 1000 ton arpa veya 
yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar _ 
lığı 1 7 • ~ylUl - 1940 ftah günü saat 115 de 
Eskişehir As. satın a.lma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Evsaf ve ıartnamcsl koml8yonda görU _ 

lür. Arpanın tahmin bedeli 60000 lire.dır. 

Katı teminatı 8500 liradır. Yulafın tal1n1in 
bedeli 62500 liradır. Katt teminatı 8750 ıt
radır. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve 
teminat makbuztariyle belli gün ve saatte 
komisyonda huır bulunma1arı . 

(554S) 15534 

Kösele ve deri alınacak 
lstanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko.dan 1 

2014 kilo san vaketa 7364 kilo sarı sabun 
lu kösele 1578 kilo saplı dert 1052 kilo sah
tiyan 13-9·194.0 cuma gUnU saat 15.30 da 
Tophanede LV. Amirliği satın alma komis
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. !s 
teklilerin getirecekleri numunelerden beğe
nilmek suretiyle alınacağından taliplerin 

Semer iskeleti alınacak numune ve temlnatıariyle belli aaatte ko -
!stanbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. Rs.den: mi.ı1yona gelmeleri. 
9000 adet tevhit eemerl iskeleti alınacak. (554.9) 

15535 

2 Pavyon yaptırılacak 
Eskişehir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Eskişehir garnizoD'.lDda iki adet er pav • 

yonu inşası kapalı zarf usullyle ekstıtme ~ 
si 27 - eylUI - 1940 cuma gUnU saat 16 da 

tır. Pazarlıkta eksiltmesi 13-9-1940 cuma 
gUnU ıaat 14.30 da Tophanede Lv. Amlrll
tı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 36.000 lira tık teminatı 2700 
Uradır. NUmuDesl komisyonda görUlUr. ts. 
teklllerin kanuni veslkalarlyle belll saatte 
komisyona gelmeleri. Eskişehir Aı. satın alma komisyonunda ya-

(5542) 1~28 pılacaktır. Keııt, ff'nnl ıartname, ekstıtme 
~artnamesi komisyonda görillUr. 

Arpa ve yulaf alınacak Ke•if bedeli 53591 lira 78 kuru§tur. Mu· 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko.dan : vak.kat teminatı 3929 Ura !59 kuruatur. İs· 
İki adet Uçer bin ton arpa ve iki adet ı. tekliler kanunda yazılı ve lnşa.ı:ı.t olo.calt kı

kiıer bin ton yulaf pazarlıkla aatın alına • tadnn alacnkları vesaik ve teminat makbuz 
caktır. İhalesi 12-9-1940 pertembe gUnU sa- larını havi teklif mektuplarını belli gün 
at 16 da Bahkealr ı.rnt. 8atın aıma komls • ve saat 15 e kadar komisyon bqkanlığına 

vermiş olacaklardır. Yonunda yapılacaktır. Evsaf ve §8.rtlarını 

görmek isteyenler her gün komisyonumuz. 
da görebtllrler. Taliplerin muayyen. olan 
saatte komleyona mUracaatlan. 

(5644) 15630 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
işletme malzemesi alınacak 

lstanbul K. Satın Alma Komisyonundan: Adliye Vekjletinden: 
Agağıda cıruı ve miktarları yazılı ıııet - Adliye Vekaleti ile Temyiz malı _ 

me malzemesi 18·9-194.0 gUnU saat 11 de kemesi için alınacak olan 750 teneke 
pazarlıkla sa.tın alınacaktır. Şartname ve benzin 15 gün müddetle aleni müna _ 
evsafı her gUn komisyonumuzda görülebl • kasaya konmuştur. 
lir. İsteklilerin belll gün ve aaatte yüı:de 
on bcf kaU temlnatıarJyle birlikte Fındık- Muhammen fiyatı ve nakliyesiyle 
lıda komutanlık ı1atın alma komisyonuna beraber Sl7,S kuruş olup tutarı 3881 
gelmeleri. lira 25 kuruştur. Muvakkat teminatı 

Clna mtkta.rı, kllo muhammen bedeli Ltra 292 liradır. 
kuruı. yazlık vakum 21250, 12537,50 valva· Şartnameyi görmek istiyenlerin 
Un 6340, 3740,60 gres 4110, 1726,20 gaz ya- her gün, ve eksiltmeye iştirak edecek 
ğı 550, 130.62 UstUpU 1250, 500. terin 23. 9. 940 pazartesi günü saat 

(65'7) 16533 15 de vekalet levazım daire müdürlü· 

Çul ve kıl kolan alınacak ğüne müracaatları. (5369) 15353 
Afyon As. Sa. Al. Ko.d•n : 
1 - 5000 adet çul ve 5000 adet kıl kolan 

ıatın alınacaktır. 12-9-194.0 g'llnU saat 15 
de pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - 6000 adet culun muhammen bedeli 
26250 lira ve ilk teminatı 1968 lira 76 ku
l"U§tur. 

S - 5000 adet kıl kolanın muhammen 
bedeli 1900 lira ve ilk teminatı 14:2 Ura 50 
kunıotur. 

4, - Şerait her gün komisyonda görü • 
leblllr. İsteklilerin pa.zarhk gUnU muayyen 
saatte Afyonda kor ı1atın alma komisyonu
na müracaatları. 

(5534) 16534 

Ah§ap garaj yaptırılacak 
Eskis~hir As. Sa. Al. Ko.dan : 
Eı1ki§ehir garnizonunda bir müessesede 

ahşap garaj inoası kapalı zart usultyle ek· 
stıtmeye konmuıtur. Kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi 26-9-1940 perıcmbe Baat ıı de 
Esktıehlr askert satın &ima kon1Jsyonunda 
yapılacaktır. Ketıif fenni §artnanıe eksilt· 
me oartnamcsl ve projeleri komisyonda gö
rUleblllr. Keglf bedeli 31370 lira 3 kuruş • 
tur. 

Muvakkat teminatı 2352 Jlra 75 kuruı ... 
tur. İstekliler kanunda ve müesseseden ala
cakları vesaik ve temlnat makbuzlarını ha· 
vı teklıt mektuplarını beli! glinde saat 10 a 
kadar komisyon ba.okanlığına vermJı bulu
nacakJardır. 

((~5'3). 

ENSTiTÜLER 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Veteriner Fakültesi Askeri 

kısmının kayıt ve kabul §artları 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsu 

v.et.eriner fakültesi askeri kısmına bu yıl 
sıvıl tam devreli liselerden iyi ve pek iyi 
derecede mezun olan ve olgunluk imtihan
larını vermi3 olmak şartiyle talebe kabul 
edilecektir. İsteklilerin a§ai:ıdaki &artları 
haiz olması lizımdır. 

A) Türkiye Cümhuriycti tebaasından bu· 
lunmak. 

B) Yaşı 18 - 22 olmak. (22 dahildir). 

C) Beden teşekkülleri ve srhatleri orduda 
ve her iklimde faal hizmete müsait o!mak 
(dil rekiketi olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ah13kı kusursuz 
ve seciyesi sağlam olmak. 

E) Ailesinin hiç bir fen<: hal ve şöhreti 
olmamak. (Bunun için de zabıta vesikaı;ı 

ibraz etmek.) 
2 - İsteklilerin müracaat istida arına şu 

vesikaları bağlamaları llzımdır: 
A) Nüfus cüzdanı veya musaddak suıeti 
B) Sıhati hakkında tam teşekküllü a,ı;ke.' 

ri hastane raporu ve aşı kafıdı, 
C) Lise mezuniyet ve olrunluk aehadet _ 

namesi veya tasdikli sureti. 

askerlik şubelerine istida ie müracaat ede 
cekler ve şubelerince 2. inci maddede bil 
dirilen evrakı ikmal ettikten sonra, Anka 
racla Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 
fakültesi asker! talebe Smirlifine gÖnderi .. 
lecektir. Müracaat müddeti eylO.lün 25 tne 
k:tdıırdır. Bu tarihten sonra milracaat k& -
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul, 'Jehadetname 
derecelerine ve müracaat ıırııına sOredir. 
İstekli adedi tamam olanca kayıt işleri ka.. 
panır ve kabul edilenlere müracaat ettik .. 
leri askerlik ,ubeleri ile tebligat yapılır, 

(4624) 14643 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Benzin alınacak 
Miinakalit Velfiletinden : 
1 - VekAlet otomobilleri lçln (2747) lt

ra (25) kuruş ln.uhammen bedelli (550) te
neke benzin 21 eylül 1940 cunıartesl gllnU 
saat (10) da levazım mUdüıi• ğUndeltl kO -
misyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (206) lira (4) 
kuruştur. 

8 - Şartnamesi parasız olarak verilir. 
f8tck11lerln kanunt veslkalarlyle mezkür 
gün ve saatte bulunmıtlan. 

(5211) 

MALiYE VEKALETi 

iki memur alınacak 
Maliye V~k.aletinden : 
VekAlet!mJz millt emlAk müdUı-lü Jnde 

mUnhal bulunan 100 Ura ücretli Jkt vazife
ye memur alınacağından, memurin kanu -
nunun dördUncü maddeslndekl evsafı hs.la 
olup da bu vazifelere talip olanların evrakı 
milabiteleriyle birlikte bir bıtlda Jle 14~9· 
1940 tarihine kadar müracaatları ilAn olu· 
nur. 

(5238) 15270 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Kamyonet satın alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komisyo • 

nundan : 
Tahmin edilen fiyatı: 3500 lira olan bir 

adet bir buçuk tonluk kamyonet açık eksilt 
me ile ıatın alınacaktır. Eksiltmesi 
19/9/940 perşembe günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 262,5 lira olup prtnamesi ktımis· 
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5250) (15230) 

Kundura boyası alınacak 

M. M. Vek~/eti Satın Alma Komi:ı
yonundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ($2, 
l5} seksen tk.1 buçuk kuruş ola.o yirml bin k1 

lo siyah ve yirmi bin kilo sarı renkte hu.n. 
dura boyaası pazarlıkla ınUna.kasaya kon • 
muştur. 

İhalesi 13·9·1940 günü ıııuıt 11 dedir. 
Kat! teminatı (4:950> liradır. Evaat ve 
aartnamesi (165) kuruş mukabilinde J.f.M. 
V. satın nlma komisyonundan alınabilir. 

İsteklllerlı:ı kanunun t'rnrettttı ~lgelerle 
'ihale eaatında komisyona gelmeleri. 

(6306) 154!50 

Haciz karan 

M. M. Vekaletinden 
ı.tillt hudut dışına ka~an· istanbullu Ab.. 

dullah otlu Nih:ıt Değeı-in haklwıda asker! 
mo.hke-me U8tdU kanununun 212 madd el 
mucibince kayıp sayıldığı ve adı ge('en ka

nunun 216 maddesine istinaden 'l:Urktye 
cUmhuriyett dahtılndeki mallarına 25--7 94-0 
tarihinde hacız konulduğu tıAn olunur. 

(5415) 15(~( 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M., Vekoileti S.:ıtın Alma Ko.dan : 
Beherıne tahmin edilen fiyatı (90) dok· 

san kuru1 olnn 100.000 adet kar gö 1; iil 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. t1:ı3 ıesi 
1619!940 pazartesi gunü saat on birdedir. 
Katı teminatı 11.500 liradır. Evıaf ve 
şartnamesi 450 kuru1 mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınabilir. 
~steklilerin kanunun e:nretti i elgclerle 
ıhale ıaatında Ko. na ıclmeleri. 

(5417} IS4lla 
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ransız müstemlekeleri 
On giindenberi 1 h b 
• 'k 'd k' f ge en a erler, 
:rı ~ a ~ ransız müstemlckeleri-
ıı bırcr bırer Vi•'ı h"k" . d 

1 1 .. u umetın en 
l"ı arak ngiltere ·ı F 
d k . . . . ı e ransa ara-

' a ı ışbırlığinin devam t f 
1 ma Ma-

r o an general de Gaule'e iltihak 
!t pıckte olduklarını bildirmektedir. 
n ı cereyana Cad mu" •temi k • .. k • .. e eıı on-
• a olmuftu. Arkasından f 

ıtt .. t ·· •. ransız 
ı- ıus uva muıtemlekeai takip etti. 

mra da Kamer .. un muatemlekesi 
- ı Ga~le:e iltihak etmittir. 

Afrıka nın garbinde Atlas deni 
: h~en :.elçika Kongoıuna, Sudan'~ 
ı ~. ra usgarb'e kadar uzanan bu 
• ~steml~kelerin genişliği birkaç 
ılyon kdoınetremurabbaına baliğ 
maktadır. Yalnız hattıü•tu"v .. 

ı ı k . b. .. a mus-
• "11 e ebsı ır buçuk milyon kilomet-

tmura baındadır. Nüfusu d .. 
Uçuk milyondur. Vaktiyle Ala uç , . man-
ll ya aıt olup da büyük h b' 
.. d F , ar ın ao-
.. n a ranaa nın eline K , i . 'k' .. geçen a-erun ıse, ı ı yuz bin k'I 

tbb d 1 ı ometremu
. aın a o up nüfusu iki bu uk 
ılyon k dardır. Bu müstcmlekeier-

• 
e pamuhk ve diğer sıcak memleket-
re ma sus mah l .. 

al ed'J' F su Yetışır ve istih-
ı ır. akat b .. 

in general d u, :rnustemleke~e-
• İ .1 e Gaule e ve dolayısıy

ngı tere'y 'Jt'h k 'et° • e 1 1 a larının ehemi-
ı, genıtliklerind · • d'k •r· h en ve yetıştır ı • 

bgı'ılmt a ~u.lden ziyade, Afrika'da 
ere nın asker· . . •. . 

ı vazıyctı uzerıne 
apacaklan tesirded' M IA ır. 
, 'd \~rndur ki lngiltere'nin Afri
~. da f 1 menfaat ve alakalarının 

Du a aası Fransa ile itbirliğine da· 
tanmakta idi ç·· k" Af 'k 'd . T · un u ra a a ın· 11 ız ve fransız müıtemlekeleri sar· 
h~§ dolaı biribirine geçmittir. Fran
~ nAınf .harpten çekilmesi, İngiltere· 
;• rıka'da mÜ§kül bir vaziyette 
(akrnıfb. Ve bu yüzdendir ki ingi
zler Somali'yi İtalyanlara terketti
.~. Fransız müstemlekeleri Viti hü

~urnetine tabi olmakta devam etmi§ 
,~sal~r~ı, İngiltere Afrika'daki va
~Yetı~ı ıslah etmek için çok büyük 
ti ddakarhkta bulunmak mecburiye-

10 e kalacaktı. Haritaya bakılacak 

fr• ursa, İngiltere'ye iltihak eden 
ansız .. li . m'_ls~e~lekelerinin, bu kıta 
zerındekı ıngıl'ız k • . . . tal Ah as erı vazıyetını 

t.ı:U~~~edderece .. ehemiyetli amil a .. erhal goze çarpar. Fran
.:hz mk_ustemlekelerinin İngilizlere İl· 
aı a ıy)e Afr'k ' . ri d ' 1 a nın garp ıahıUe-

n en baılıyarak Sudan'a kadar u-
~ana~ f geniı bir mıntaka ingilizle
~~u uzlan altına girmektedir. Bu 

S . 1. topraklara lnailtere'nin müt
efıkı olmakta devam eden Belçika-
1~ Kongo müstemlekesi de ilave 

edılecek olursa, Fas, Cezayir, Tu
~~s .. ve Trabluagarb'ın cenubundaki 
~tun Afrika memleketlerinin ln-
ıl tere'ye tabi olduktan .. "1·· 

!W'\· w goru ur. 
;&1ıger taraftan Trablusgarb'ın cenu-
huna düten Çad müıtemlekeıi, ltal

a'nrn vaziyetini zorlaftırmaktadtr. 
Müıtemlekelerin böyle birer iki. 

fer İngiltere'ye iltihakları Almanya
da ve ltalya'da endiıe uyandmnıı 
olacaktır ki bu devletler, bu cereya
nın Önüne geçilmesi için Viıi hükü-
hl t' d' e ı nez ınde teşebbüste bulunmuş-
lardır. Bu teıebbüı neticesinde VM 
k b' . .. Ma_ ı_;ne•~. Yeni baıtan kurulmuıtur. 

1 
ılh Mudafaa Vekaletinden çeki-

en Weygand'm bu müstemlekeler 
~eaeleıiyle meıgul olmak için ge
nıı ıelahiyetle Afrika'ya gide • 
ceği bildirilmektedir. Ancak bugün 
F'~ansa'nm, daha doğrusu Viıi hü
kumetinin elinde ancak ıimali Afri
ka'da~i 

1 
mü~temlekeler kalmııtır. 

A.merıka dakı franıız müstemleke
leri tedricen Birleıik Amerika'nın 
bÜfuzuna girmektedir. Japonya'da 
lızak - ıark'taki franıız müstemle
kelerini eline geçirmek İçin fırsat 
kollamaktadır. Verilen son haberle
re göre, japonlar bu müstemleke
lerden Çin'e asker nakletmek için 
talepte bulunmuılar ve bu talepleri 
de kabul edilmİ§tir. Bu bahane ile 
Yollıyacaklan askerlerle japonların, 
~indçini'yi iıgalleri altına almaları 

uvetle muhtemeldir. 

Romanya 
- ve -

Sovyetler 

Pravda'ya göre Rumen 

Sovyet hududundaki 
hôdiselerin mônası 

Moskova, 10 a.a. - Tasa ajansı bil· 
diriyor: Pravda gazetesi, Kişinev'de
ki muhabirinin aşağıdaki telgrafını 
neşretmektedir: •• 

Kişinev'e gelen haberlere gore, a
ğustos ayının ikinci nı,sfında sovyet
rumen hududunda rumen kıtaları ta
rafından yapılan tahrik hareketleri
nin hakiki iç yüzü kati surette aydın
latılmıştır. Sovyet hükümetinin ru
men hükümeti nezdinde bu hususta 
iki defa protestoda bulunduğu ma
H\mdur. Bu protestoların mefadı, ha
riciye halk komiserliğinin hususi teb
liği ile 30 ağustosta neşredilmişti. 
Alınan haberlere göre, Romanya 

kıralı Karol'ün etrafında bulunanlar, 
birkaç ı;amandanberi, Transilvanya
nın bUyük bi· kısmının Macaristana 
verilmesi ve rumen arazisinni tama
miyeti için Almanya ve İtalya tara
fından garantiler alınması hususunda 
görüşmelerde bulunuyordu. Gelecek 
olan bu kararları rumen efkarıumumi
yesi önünde haklı göstermek için, kı· 
ral Karol'ün herhangi bir harici sebe
be ihtiyacı vardı. Bunun için, Karo
lün etrafındakiler, sovyet - rumen hu
dudu üzerinde tahrik mahiyetli hadi
seler yaratmağa karar verdiler. Buna 
vasıl olmak için, yalnız hudut kıtala
rına değil, fakat aynı zamanda rumen 
askeri kıtalarına ve askeri tayyarelere 
müracaat edildi. Kıral Karol haklı o
larak, rumen kıtalarının sovyet hudut 
muhafızlarına karşı hücumunun cevap 
sız kalamıyacağı fikrinde bulunuyor
du. Bütün bunlar, Sovyetler Birliği
nin Romanya'ya hücum için sözde ha· 
zırlanmakta olduğunu ve Romanya
nın ezilmek tehlikesinde bulunduğu
nu ileri süren yalan pyialar yaymak 
için harekete kondu. Bu vaziyette ta
bii Romanya'yı kurtarmak için yega
ne çare, Macarlstana Transilvanya'
nın bir kısmını terketmek ve Alman
ya ve İtalya'dan Romanya arazileri 
için garantiler almak kalıyordu. 

Kıral Karol, muhtemeldir ki böyle 
bir vaziyetin Almanya ile Sovyetler 
Birliği arasında bazı geçimsizliklere 
saik olabileceğine de inanıyordu. Şu
rası göze çarpmaktadır ki ıovyet pro
testosuna dair olarak hariciye halk 
komiserliğinin malum notası yabancı 
basın tarafından geniş surette neşre
dilmiş, fakat bunun rumen basını ta• 
rafından neşrine müsaade olunmamış
tır. Sabık kıral Karol'iln etrafındaki
ler, bittabi, hudut hldiaelerinin tah
rikkar mahiyetleri hakkındaki ıovyet 
tebliğinin neşrinin rumen .zimamdar
larının sovyet hududundaki-tahrik ha
reketlerini meydana koyacağından 
korkuyorlardı. 

Bildirildiğine göre, bugünkü ru
men hükümeti, sabık kıral Karol'ün 
etrafındakilerin tahrik siyasetini an
lamış ve Karol'ü nefyetmek ve etra
fındakileri teczie eylemek için ted
birler alinııtır. Yazıldığına göre, Ka
rol'ün tahttan feragatinin hakiki se
bebi işte budur. 

Milli bayram günü 

Malta bombardıman 
edildi 

Malta, ıo a.a. - Malta'nın milll bayram 
günU, 1565 muharebesinin cereyan etmiı 
olduğu meydan üzerine bombalar atılmış
tır. İnsanca zayiat olmuştur. Milli bayram 
ıt.ünü başkaca akın olmaksızın geçmi!jtir. 

Cumartesi ıilnli dü:tmanın yaptığı akın 
esnasında bir mektebe iaabet olmuı ve bir 
ana ile iiç çocutu 8lmllı iki kişi de yara
lanmıştır. 

I Akdeniz sahillerindeki müstem- nın kurtuluıunu, İngiltere ile iıbirli· 
elceden başka Afrika'daki diğer ğine avdette görnıeğe baılamı§lar
f~ansız topraklarının İngiltere'ye il- dır. 
hhak etmelerine amil olan sebeple- Diğer taraftan lngiltere'nin iktı
re gelince; alman bombardımanları- sadi ablukası da müstemlekelerin 
na kartı İngiliz mukavemetinin bu kararları üzerine amil olmuştur. 
~eselede en büyük rolü oynadığına MalUmdur ki İngiltere Viti hükü
~UPhe yoktur. Fransa'nın hezimetin- metine tabi olan memleketleri ab
h~n sonra lngiltere'nin de tayyare luka altına almııtır. Esaıen iktısa
\> ucunıla!'ı karşısında teslim olacağı den zayıf olan bu müstemlekeler, 

11 
e J.ah?t da istilaya uğrıyacağı zan- ablukadan pek çabuk bunalmıılar 

2: e ılrnııti. Aradan üç aya yakın bir ve kendilerini fngiltere'nin kollan 
\' arna~ teçtiği halde İngiliz muka- arasına atmıılardır. Ancak Franaa-
1 erne~ı kırılmamı§, bilakis kuvet- nın Afrika müstemlekeleri araımda 
n~n~~t~ ... Diğer taraftan Almanya- henüz Viti hükümetine tabi olan Ce
tn °

1 
~tı hükümeti hakkındaki mua- zayir, Faı ve Tunus lngiltere'ye itti. 

hie ~ı~i fransız müstemlekelerinin hak etmedikçe, İngilizlerin Afrika
li ç F~gerımedikleri tahmin edilebi- daki vaziyetleri büsbütün ıslah edil
ç~·AI ılhakika Viıi hükümeti .gitt.ik- mit. olmaz. B,u üç memle~et d~ t~.P
dü lhlltııya'nın oyuncağı vazıyetıne hesız Fransa nın en ehemıyeth mus
ka'b~elctedir. Almanya'nın emriyle temlekeleridir. İngilizlerin hedefle-

ıne d ~· • • b l k l • d k d'l • siy} . egışır. Almanya'nın arzu- rı u mem e et erın e en ı erıne 

illet~ v~,i hükümeti fU ve bu hükü- iltihaklannı temin etmektir. Ve eğer 
de ~ 11)'aıi münasebetlerini kate- buna muvaffak olurlarsa, o zaman, 
tta~~t lçilerini değiıtirir. Bu vaziyet Vişi hükümetinin hikmeti mevcudi
ıc-.hı e;ıekelerde derin bir hayal su- yeti bile kalmıyacaktır. 

0iunnuı ve bunlar, Fransa-1 A. Ş. ESMER 

ULUS -3-

ALMANLAR İngiliz sefirine İzmir' de verilen ziyaf eller İlk mektep 
DÜN GECE 

Londra'ya 
Hava akınları yaptılar 
TEHLİKE İ$ARETİ 

9 saatten fazla sürdü 
Londra, 10 a.a. - Hava ve anavatan em· 

niyet nezaretlerinin dün akşamki tebliği: 
Büyük miktarda düşman tayyareleri ye

niden Londra mmtakasına yaklaımıılar ve 
&iddetli bir hilcuma maruz kalmışlardır. 
Alınan ilk haberlere nazaran, Taymis 

nehrinin ıimal ınıntakasına ginniı olmala
rına rağmen yapılan hıısarat az olmuştur. 
Londra'nın cenup rnıntakasına dağrnık 

bombalar atılmıı ve bunların bir çoğu dış 
mahallelere isabet etmiıı lıe de, ciddi ha. 
sarat olduğu zannedilmemektedlr. 

Henüz kati raporlar alınmamış olmakla 
beraber insanca zayiatın fazla olmadığı 
tahmin olunmaktadır . 

Bir kaç dü&man tayaresi Kent kontluğun 
da bir ıehire bombalar atarak bir miktar 
ev tahrip etmişlerdir. Bir kaç kiııi ölmüş
tür. 

Alman mütemmim malQmata nazaran dün 
gece zarfında müdafaa bataryaları tarafın
dan üç düşman tayyaresi daha dlişürülmıiş
tür. Bu suretle dUn dlltürUlen tayyarelerin 
adedi 17 ye baliğ olmu5tur. 

Gene alınan mütemmim malfunattan an
laırldığma ıöre, cumartesi günkU müsade
meler esnasında müdafaa bataryaları tara
fından düşürtilen düşman tayyareleri yirmi 
sekizi bulmuıtur. Avcılar tarafından dü
şürülenler yetmiı beş tayyare oluşuna na
zaran o gün düşen düııman tayyare adedi 
103 ti bulmaktadır. 

Bu akşamki akınlar hakkında alınan ilk 
raporlardan anlaı;ıldıgına göre, imha edi
len düşman tayyare adedi 24 dür. Bunların 
ikisi müdafaa bataryaları diğerleri de av
cılarımız tarafınqan düşürülmüştür. 13 taY· 
yaremiz avdet etmemiı;tir. Üç pilot sali
men dönmüstür. 

Douvres mıntakası dilşman top~su ta
rafından bombardımıın edilmi&tir. Batarya
larımız mukabele etmiılerdir. 

Bu geceki alarm kaç saat sürdü? 
Londra, 10 a.a. - Bu geceki alarm işa

reti dokuz aaat altı dakika devam ettikten 
aonra aaa.t dördü kırk beı ıeçe hitam bul
mu§tur. 

ikinci alarmdan üç •aat sonra 
bombalar düımeğe başladı 

Londra, 10 a.a. - İkinci alarm işareti
nin baıladığından üç saat sonra, Londra'nın 
merkeııi iiııerl.ne huililr bombalan diipılle
tllr. Gene Londn'nm cenubu tarklsinde 
geniıı bir ıaha tizerice de bombalar atıl -
mıştır. Aynı zamanda, İnglltere'nin iimali 
şarki, ı!mali ıarbt, cenubu garbi merkezt 
mmta.kalarındaki ıehirler üzerinde düı -
man tayyareleri görülmüştür. 

Londra üzerine atılan bombalar 
hedefsiz serpilmektedir 

Londra, 10 a.a. - Hava nezareti tebliğ 
ediyor: Avcılarımız tarafından kendisine 
ağır zayiat verdirllmiı olan ve dün akpm 
yaptığı hücumlar tardedilmiı bulunduğu 

cihetle, dü:ıman yalnız askeri hedeflere ta· 
arruz etmek iddiasından sarfınazar etmiıı· 
tir. 

Gece zarfında gelmiı olan ropırlardan 
anlqıldığına ıöre, bombalar Londra üze
rine, hedef tefrik edilmeksizin aerpilmi1-
tir. Bombalar, bankalar mahallesi olan 
City'nin üzerine dliserek, belediye dairesi
nin ve Saint • Paul katedralının hemen el· 
varında yangınlar çıkarmı:ıtır. 

İki defa hücuma maruz kalan bUylik bir 
doğum evinin üzerine de bombalar isabet 
etmiı ve insanca zayiata sebep olmuştur. 
Bilhassa Londra'nın prk müntehası iize • 
rinde bir darUlacze, muhtelif belediye ev
leri ve bir çok amele kullibeleri üzerine de 
bombalar &tılmııtır. Bu mevkiler mUte -
a.ddit defalar ve ağır surette bombardmıaıı 
edilmiştir. Gene Londra'nın ıarp ve ı;imal 
mmtakasındaki mahalleler üzerine de 
bombalar düşmilftUr. 

Gece zarfında İnglltere'nin sair bölgele
ri üzerinde düşmanın faaliyeti az olmu1-
tur. Mamafih, İngiltere'nin ııimali ıarki -
sindi! bir ıelılr ve cenubu ıarkide köy mın· 
takaları üzerine bombalar atılmıııtır. Bazı 
haaarat olmusaa da insanca zayiat yoktur. 
Dün geceki düşman akınının insanca yap
mış oLduğu zayiat henüz malQm değildir. 

Pazar gecesi yapılan hilcumlar esnasında 
malQm olan insanca zayiat, 286 ölü ve 1400 
ağır yaralıdır. 

Dün, 52 düı;ınan tayyaresinin düailrül
mtiı olduğu teeyyüt etmiştir. Bunların 49 
zu avcılar ve daf! bataryaları tarafından 
düı;ürülmüıtür. Evelce kaybolduğu bildiri
len üç pilotumuzun salimen avdet etmiı 
oldukları anlasılmııtır. 

Polonyalılar 31 alman tayyaren 
düıürdüler 

Londra, 10 a.a. - Öğrenildiğine 
göre, perşembe, cuma ve cumartesi 
günleri Londra üzerinde cereyan e -
den hava muharebelerinde Polonyalı 
a~cı tayyare filosu 31 Alman tayyare 
sı dUtürmüşlerdir. • 

Londra'da alarm 
Londra, 10 a a. - Londra mıntak:ısı 

üzerinde bugün saat 12,54 de bir a -
l!rm işareti verilmiştir. Allirm, 22 da 
kike sürmüş ve saat 13,18 de nihayete 
enniştiır. 

Çocuk hastaneaine ve doğum
evine Jüıen bombalar 

Londra, 10 a.a. - Londra merkezinde 
gece han hUcuımına ufrı;pan iki baataa.e 

(Ba~ı 1 inci sayfada) nrtlırmnk için bu dcllll vereblldlğlmlzden 
dolayı da magrurum. Filhakika, hnllhazır
dn İzmir fuıırınn bu mUnnsebetıe lı;ıtlrnki • 

Reisi Dr. Behçet Uz ve bayanı tara
fından fuar gazinosunda bir akşam zi-

f ti• ·1 'ştı'r miz istikbal hakkındaki azmimizin bir de-ya e ven mı . ı 

Z. f f' 1 · 1 ba lilldir. zmlr fuarına gelecek seneki işti • 
ıya ette se ır cenap arıy e yanı aki izi d h büyUk bl ı 

b 
. . r m n a a. r n sbette lnklııaf 

ve V~li Fu.at ve a~anı ve &~fırın, r~-, edeceğini ve bu inkişafın iki memleket a -
fakatındekı zevat ıle İngıltere nın rnsındnkl sıkı dostluk ve mentaat Un -
İzmir baş ve ikinci konsolosları hazır l sebetlcrlne cidden ){ıyik bir ııekilde :ıac: . 
bulunmuşlardır. ğını Umlt etmekteyiz. 

.. • 'I'ürklyeye kruııı ticari ve malt slyııseti-
Dun akıamkı ziya/et mlz uzun vadeli bır siya.settir. Bu siyaseti 

İzmir; 10. a.a. - Şehrimizde bulu -
nan İngiltere'nin Ankara büyük elçis! 
sir Knatchbull Hugessen şerefine İ7. -
mir'deki ingiliz baş konsolosu tarafın
dan bu akşam Fuar gazinosunda bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette büyük elçi ve Bn. Knat -
chbull Hugessen'den başka vali Fuat 
Tuksal ve bayanı, belediye reisi Beh
çet Uz ve bayanı, C. H. P. vilayet ida:-e 
heyeti reisi B. Atıf İnan ve bayanı, 
ingiliz ticaret korpurasyonunun İzmir 
mümessili ve İngiliz sefaretinin tica • 
ret ateşesi, İzmir'deki ingiliz koloni -. 
sinin bazı maruf zevatı aileleriyle bir
likte hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet samimi bir hava içinde geç
miştir. 

İngiliz büyük elçisi ile belediye re
isi arasında samimi nutuklar teati e
dilmiştir. 

Ziya/ette söylenen nutuklar 
İzmir, 10 a.a. - Fuıır gazinosunda §erc

fine verilen ziyafette İngilterenln Ankara 
BUyUk Elçisi Slr Kne.tchbull Hugcssen nut· 
kunu söylemeden evci kııdchlnl Relslcilm -
Jıur 1nönU §ereflne kaldırmı§, İzmir vA.llsl 
Fuat Tuksaı rla bllmııkııbele kadehini İn • 
glltere Kıralı Majeste Altıncı Gcorge'ln 
11cre!ine kaldırmıtıtır. 

İngiliz BUyUk Elçisi §U nutku söylemi§· 
tir : 

"Bay Belediye Reisi, Bayanlar, Baylar, 
İlk defa ziyaret etmekte olduğum güzel 

ve tarihi §ehrlnlzl, 18 aydır Türklyede bu -
lunduğUm halde görmemlı oldu(çumu dil -
§ilndllkçe, adctA bir hicap hissi duymak -
tayım. Fakat inanınız ki bu dıı benim ka· 
bahaUm değildir. 

Bir sene evci İzmir beynelmilel fıarının 
açılmasındıı bulunmayı Umlt etmlııtım. Fa
kat o kadar ııayanı takdir olan ve beynel
milel refaha, milletlerin saadetine, bu mil· 
letıer arasında dostluk ve ly1 mUnMebet -
lerln teşvikine hasredllmlıı -olan bu teıeb· 
bUsUn küfat merasimi, maalesef geçen se
ne bqka bir fuarın hazırlıkları zamanına 
teaadUf etti. Fakat bu fuar öyle bir fuar 
ki, mllleUer arasında kin ve felAketlcrln 
çogalmasına ve dUııyanın iyi ınUnnsebet -
lertnin ve refahının imhasına matuf olan 
bir teıebbUstllr. Öyle bir fuar ki bunun 
mücrimleri, milletlerin menafilnl görml • 
:ven körler. be11er1 refahın beynelmilel bir 
•-det oldu~u. diğer bUtUn mllleUert 
!eda ederek bu •-detin bir tek mJlletln 
mllruru zamana uğramaz bir hakkı olamı • 
yacağını takdir edemiyerek, dUnya.yı fena 
niyetler, vahııet ve elemli uçurumlarına 

sUrUklemıa olan körlerden mUteaekklldlr. 
Bir taraftan İzmir ııehrinin her sene sar

fettlği ga:yrete hayranlıkla , diğer taraftan 
da, insanları, ıaadetlerinden, zevklerinden, 
sevinçlerinden hattA en mütevazi ihtiyaç -
tarından mahrum ederek dUnyayı kin, kan 
ve §lddetle dolduranların yaptıkları tahrip 
faaliyetl tebarUz etirllmeye değer bir te • 
zattır. 

Siz, etrafınızda cereyan eden hll.dlseler
le ümidinizi kırmayınız. ttmtt kırılması e
sasen tllrk seclyeslnde yoktur. Bu suretle 
zamanın mU,klllA.Uarına rağmen İzmir fu· 
arı devam etmektedir. Bay belediye reisi, 
aranızda bulunabilmek ve cömert misafir
perverliğinizi kabul etmekle bahtiyarım. 

Burada inglllz b~Tağını görmekle has
saten mesut ve Türkiye ile İngiliz İmpa
ratorluğu arasındaki tlcarı mUnasebctıcri 

hakkında alman maH\mata ıöre, bir ço
cuk hastanesinin damına bir bomba isab.:t 
etmiı ve hastane tamamiyle yıkılmıştır. 
Son katta da yanıın çıkmı5tır. Bununla be
raber ne çocuklar ne de mUıtahdemler ara
aıııda zayiat olmamıştır. Doğumevine dü
ıen iki bomba 30 ana ile 20 çocuğun has • 
tanede bulundultlan esnada infilak etmiş 
ve bunlar zor lıcurtulmuılardır. Hastaların 
hepsi ıüratle tahliye edilmi!ilerdir. Sallan
makta olan duvar enkazına yatağıyla mıh -
lanmı~ kalan bir ho.sta bakıcıyı kurtarmak 
iç.in sarfedilen pyretler bop çıkm15tır. 

Tahlisiyeciler oxyacetylene aletleri kul • 
!andıktan sonra binanın yanına yaklaştıkla
rı :raman hasta bakıcı henU:s hayatta idi. 
Doktor yiyecek vermlı, morfin ve oxijen 
iğneleri ylpmıştır. Fakat mani teşkil eden 
potrel kaldırıldıktan sonra bulunduğu teh
likeli vaziyetten kurtarıldıft zaman hasta 
bakıcı ölmüştür. Hastane enkazı altmda 
başka kadın bulunamamıştır ve kalanların 
da kurtarılmasından ümit kesilmi1tlr. 

T aynıis'in yazdık/an 
Londra, 10 a.a. - l!ondra'ya karşı yapı

lan gece hücumları hakkında Times gaze
tesi diyor ki: 
Patlıyan bombalarm cUrültUsil arasında 

ölmek hissini muhafaza etmek cilç fakat 
esaslıdır. Son ıeceler Londra'nm maruz 
kaldığı hal ıanbt Almanya'da bulunan mil -
dafaa şebekelerine ~ ıilib fabrikalarına 
bağlı kimselerin aylardan beri her gece 
maruz kaldıkları halin aynıdır. Pazar ge • 
cesi bombardıman tayyareleri üç aaat 
Hamburg üzerinde uçarak birinci derece • 
de ehemiyeti haiz hedeflere mahaı etle isa
betli ateşler yapmıştrr. Bombardıman tay
yarelerinin daha yakın hedeflere )'aptııda
rı hücumların ardı ıelmemckte ve bu bil -
cumlar kabili içtinap bulunmamaktadır. 
tahakkuk eden şahsi faikiyetlerini takviye 
eden ve günden güne artan adet faikiyeti 
ile bombardıman tayyareleri mürettebatı 
taarruz zihniyetlerini idame etmt-k~e:iirler. 
Bunlar •ıra ile müdafaaya yardım edecek
lor ve nihai ıırJeri kazanacaklardır. 

sistemı:ıtfk bir tarzda ve dalma kuvetlendl-
rerck inkişaf ettirmek lstcmcktcylz ve Is -
teyeceğiz. 

Halihazır şeraiti altında ticaret gemile
rinin coğunu harp ihtıyncınn tahsis eyle • 
diğindC!l deniz yolu ile nakliyat normıı.1 o -
iamnmaktndır. Bununla bcr ber bir çok 
gemiler İngiltereden Türklyeye mlltevec -
clhen hareket etmiş bulunmaktadırlar. S'u 
nakliyata devam edilecektir. B~lta hamu
lclerin de Hindistan ve sair mahallerden 
geleceğini Umlt ederim. Türltlye ile tlcıırt 
mübadelemizi her ne bahasına olursa ol -
sun ıırttumalt lsteyoruz. 

Bu maksatla Unlted Kingtom Corpora • 
tlon mllmesslll bulunnn Lord Glenconruır"i 

ticaretimizin lnklı;ıaf flmellycı:ılne nezarete 
memur etmiştir. 

Unltcd Klngdom Commerl'.'inl Corpora -
tlon'un pavyonunu gezerclt bu teşckkUlUn 
faaliyetine ı:ıhlt olmuşsunuzdur. 

Gene United Klngdom Comm rclııl Cor
porı:ı.tion'un sayesindedir ki, Tflrktyedeki 
mUbaycatımız ve TUrk!yeye satışlanmızı 

nrttlrmak siyasetini tahakkuk ettirmek is
tiyoruz. 

İ§te, d!lşmıınlnnmızlıı. Jınyat memat mu -
cadeleslne gfriııtlğlmlz bir anda yaptığı' -
mız veyn yapacağımız budur. 

BUtün gayretıerlmlzj bu mUcadeleye haa
retmlyc mecbur olduğumuzu takdir eder -
siniz. Değil yalnız lnglllz imparatorluğu -
nun mevcudiyeti - izam edilmeden söylene
bilir kl • bUtlin memleketlerin mukadderatı 
blltUn milletlerin hüriyet ve saadeti, ve me
deni insanların arruıındnkl mllnasebetlcrln 
temeli olan ııeref, hllsntinlyet, galTID hu -
kukuna riayet ldeallerınln devamı bu mu -
cadelcnln neticesine bağlıdır. YUklcndiği -
mlz mesullycti anlıyorsunuz. 

Her ne kndar hnrp hedefi UstUnUze çök
memiııse de hl sedlyorsunuz ki dllrllst, oe -
re!li ve kııhrnrnanca olan her ııeye, hilri -
yete, haklk.ıtn, adalete hürmet hususların
da tUrk mllletiyle ing1llz milleti arn.sındn 
bir ideal birliği vardır. 

Sir !{n'ltchbull Hugessen nutkunu ııu söz 
lerl bltirn i lir : 

ı 'ay belediye relat, 
Gösterdiğiniz sevimli hUsnU kabulden ve 

cömert misnflrpe:rverllğlnlzden dolayı e • 
ıılm ve kendi namıma samimi teııekkllrlerl
ml bildirmek isterim. 

Şehriniz ve gezmek emelinde olduğumuz 
civarının ve beynelmilel fuarın bizde bıra
kacağı iz en gtizcl hntırnlarımızdnn biri o
lacaktır. İzmir! gezdikten sonra oehrinize 
(GUzel İzmir) hımlnl yerinde -olarak veril -
dlğinl aöyllyeblllrlm. 

lzmir belediye reisinin cevabı 
İzmir Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, Sir 

Knatchbull Hugessen'in nutkunu fiU nutuk
la mukabele etmiştir: 

Muhterem Sefir Cennpları, 
İzmir enternasyonal fuan tnnllyetl ara

sında dost BUyUk Brltanyanın mUmcssllf 
ve onun asll ve sevindi retlknlarını ara • 
mızda görmek ve kendilerini sclll.mlamak -
la tzmirlilerin samımı hislerine tercUman 
oluyorum. Sayın BUyUk Elçinin gerek mem 
leketimlz, gerek İzmir hakkında dostluk 
ve muhabbetle dolu güzel sözlerinden do • 
layı bilhassa te;ıckkllr ederim. CUmhuriyet 
hUkürıı.etımtzin yUkack ala.knslyle seneden 
seneye lnklııaf eden funnmıza dost BilyUk 
Brltanyanın bu sene de daha ııUmullU bir 
vekilde ıoUrald btzlerl son derece mUte -
hassls bırakmıotır. Bu iştirakin mllteaktp 
senelerde devam edeceğini ve genlııleyece
ğinl tcb;ıir eden kıymetli vııidlerlnlz, Sa
yın BUyUk Elçi insanlık ideallerine hizmet 
etmek maksadlyle kunılmuş olan fuarımız 
için, çalışanları ayrıcn memnun ve mllte • 
hassls etmiştir. 

Memlel•ktimlz.lc İngiltere İmparatorluğu 
arllSlndakl Ucart ve iktisadi mUnasebabn 
çok esaslı olduğunu ve bu mUnasebeUerln 
dalma istikrar ile inkişaf edeceğini bilmek 
ve görmekle ııUpheslz çolt derin bir haz 
duymaktayız. Fuarda çok gUzel eserler 
teşhir etmtıı olan İngiltere İmparntorluğu 
pavyonuna iltıveten İngiltere harici Uca -
retlnde mUhlm bir yer tutmu:ı olan Unlted 
Klngtom Coorperatlon pavyonu ile vaki 
olan ı:ıtırak bu münasebetlerimizin inkişa
fına en yeni ve ümit verici bir delll te§kll 
etmektedir. 

U. K. korporatlon'un mUmessili olarak 
geç.enlerde !ielırimizi ziyaret etmiıı olan 
aayın Lord Glen Comer'ın hepimiz üzerin
de bıraktığı sempatik intibıı.m tesid altın
dayız. Memlc'ketimizi ve bizi yakından ta
nıyarak faaliyetini dostluk mun:ısebetle -
rinde en uygun bir şekilde tanzim edeceğin
den şüphe etmedigimiz snyın Lordun çok 
yakın bir atide ticari münasebetlerimizin 
matlup veçhile inki ııhna imil olacağından 
eminiz. Bu kıymetli faaliyetler sayeıılnde 
Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari mü
badeleler mevcut bütün muşkUlitı yenerek 
yeni merhalelere vasıl olacağını samimiyet
le ümit ve temenni cdıyoruz. 
Sayın büyük elçi. fuarımıza memleketi -

nizin kıymetli iştirakini temin hususunda 
durmadan çalı.,an ve ötedenberi memleke
timiz arasındaki samimi rabıtaların ku -
vetlcnmesine ısuurlu bir muhabbet ve azim
le faaliyetini ve enerjisini daima sadet -
miş olan İzmir general konsolosu sayın 

Mister Griog'e ben de huzurunuzda hara -
retle teşekkürlerimizi tekrarlarım. 

İzmir belediye reisliği vazifesine baş .. 
ladıgım gündenberi kendisine derin bir hür
met ve muhabbetle bağlanmı:; bulunduğum 
Mister Griog'un kıymetli hizmetlerinin 
normal bir şekilde sona ereceğini sizden 
şimdi öğreniyorum. Kendil!lnln aramızdan 
ayrılacağım düşünmekle gerek ben ve ıe • 
rcbe bütün iznıirli dostları f\lphcsiz mü • 

(Başı 1 inci sayfada) 
Vekalet ilk mekteplerde bu listede 

adlan bildirilen kitaplardan ha ka hiç 
birinin ders kitabı olarak tale eye al
dırılmamasını bilhassa cmretmiştır. 
Aynı zamanda kitaplar hiç bir yerde 
listede gösterilen fiyatlardan yukarı 
satılamıyacaktır. 

Alfabe, okuma. tarih, yurt bilgisi, 
tabiat bilgisi, Aritmetik ve geometri 
kitapları Maarif Vekilliğinin Ankara, 
İstanbul. Diyarbakır, Erzurum, İzmir, 
Afyon, Samsun, Trabzon, Adana, An
takya ve Sıvas'ta yayın evlcrinde ki
tapçılara ve mektep kooperatiflerine 
toptan ve istiyenlere perakende ola
rad: satılacaktır. 

Dünden itibaren her yerde bilfiil 
satış başlamıştır. Vekalet listelerde 
kitabın hangi yıl baskısının okutula
cağını göstermiştir. Bu suretle talebe
den münhasıran 1940 baskılı kitap is
tenilmiyerek talebenin bir sene evelki 
talebe arkadaşlarından devir suretiyle 
temin edebilecekleri eski kitaplardan 
istifadelerine imkan verilr.ıiştir. 

Ders kitabı birkaç tane gösterilmiş 
olan coğrafya kitaplarından birini 
muallimler başmuallimle birlikte ken
dileri seçeceklerdir. Bu suretle ders 
yılı başında seçilerek talebeye aldırı
lan kitap artık bütün ders yılı içinde 
değiştirilmiyecektir. 

Mektep kitaplarının posta parası 
tenzilatlı turifeye göre her elli gram 
ve küsuru için on para olarak tesbit 
edilmiştir. Posta paketi olarak veri· 
lenlerden ne ile taşınırlarsa taşınsın
lar en küçük ücret olan on kuruş ve 
her kilogram ve küsurundan beş ku
ruş alınacaktır. Bunun için kitap sa
tıcıları alıcılardan herhangi bir şekil
de posta parası istiyemiyeceklerdir. 

Hususi tabiler tarafından basılan 
kitaplardan vekaletin tesbit ettikle· 
rinden aşağı bir kağıda basılmış veya 
baskısı bozuk ve kötü yapılmış kitap
lar görülürse bu kitapların bir örne~i 
bulunduğu mektep ve allikadar maa
rif müdürlüğünce mühürlenerek Ve
kalet neşriyat müdürlüğüne gönderi
lecektir. Maarif Vekaleti bu yolda 
basılmış kitapların okunmasını yasak 
edeceği gibi, lüzum gördüğü her ki
tabı her vakit mekteplerde okutul
maktan kaldırılacaktır. 

Afrika 
harbi 

• 

lngilizler birıok 
• 

llalyan üsler,ni 
bombardıman eltiler 
Kahire, 10 a.a. - İngiliz hava ku

vetleri bombardıman tayyarelerinden 
mürekkep bir filo dün Eritrede Mas
savayı bombardıman etmiştir. Bomba· 
larımızın hepsi hedeflere isabet et
miş ve iki yangın çıkmıştır. Bazı bi
naların hasara uğradığı görülmüştür. 

Cenubi Afrika hava kuvetleri 7 ey
lülde İtalyan somalisinde Mogadisio
ya hücum etmiştir. Toplu halde bulu
nan nakliye otomobilleri bombardı
man edilmiş ve yakılmıştır. Tayyare 
meydanı üzer.inde Capronl tipinde 
bir tayyare tahrip edilmi§ diğer dört 
tayyare de hasara uğratılmıştır. 28 
ağustosta bombardıman edi~n başlı
ca nakliye otomobili parkının tama
miyle tahrip edilmiş olduğu müşahe
de edilmiştir. 

Düşman avcı tayyarelerine de hü
cum edilerek Ro. 37 tipinde bir tay
yare düşürülmüştür. 

7 eylülde düşmanın Malta üzerine 

yaptığı hücumda avcı tayyarelerimiz 

A. 79 tipinde bir tayyare düşürmüş

lerdir. Bir diğeri de ciddi hasara uğ

ratılmıştır. 

Düşman tayyareleri dl.in Filistinde 

Hayfa'ya hücum etmişler ve avcı tay

yarelerimizin müdahalesinden evci 

kaçmışlardır. Dün, Port Sudan'a da 

hücum edilmiştir. Avcı tayyareleri

miz düşman hareketinin genislemesi

ne mani olmuşlardil' .. 5 eylülde düş

man tayyarelerinin Süveyş üzerine 

yaptıkları hücumdan sonra 6 eyliıldc 

Süveyş'e yaklaşmı~larsa da bo:nba at
madan avcı tayyarelerimiz tarafından 
tardedilmişlerdir. 

teessir olacağız. Fııkat onun İzmir muhi • 
tinde bıraktığı intiba kendisini daıma b'z. 
!ere sevgi ve s:ıygıya liyık bir turk dostu 
olarak andıracaktır. 

Sayın biıyuk el~i, 
Sözlerime nihayet verirken, ~:.el İzm.i

rimizi ziyaret etmek suretiyle aranuda da
ima sempati ile yadcıiilecek kıymetli ha • 
tıralar bıraktığımdan dolayı sizi ve muh
terem sefireye tekrar tekrar teşekkurler ._ 
derim. 

• 
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Asi e li konu YE~İL TÜRKİYE 
(Başı ı. 10cı sayfada) TÜRKİYE bir maddesi e 

un 1 

iriliyor ine yakında ba lanacaktır. Mıntaka 
fidanlıklarından her birinin genişliği 
15 - 25 hektardır. Eskişehir'deki fi- ' 

(Bası ı. ıncz sayfada) üstüste sınıf geçemiyenler, yüksek danlık aynı zamanda orman tohumevi 

---( Radyo DlfUzyon Postaları J~ 
TÜHKİYE Radyosu - ANKARA "-' 

---~•< natı;n Uzunlult\l >___..... 
lu devlet teşkilatı makanizmasının iş- b' kt bi b·ı·rd'kt n sonra diğer 
lemesi için asgari bir had dahilinde ır me • e ı ı ı e 'h . vazifesini görmektedir. Diğer fidan-

yüksek bir mektebe veya 1 tısas şu- lıkların tohum ihtiyacı da fenni kai-
vazifcli memurlardan yerlerine yaşlı- b ı · l ·· sseselerı'n ve 

e erme ayrı mış mue delere istinaden buralardan temin o-
ları ve sin harici olanlar tedarik edi- · · · · · b' b · · b't• d'k unıversıtesının ır şu esın~ 1 ır 1 - lunmaktadır. Bu itibarla Eskişehir fi-
linciye kadar muvakkaten vazifeleri ten sonra diğer şubesine gırenler, er- danlığı 200 hektar gibi çok geniş bir 
başında kalmak üzere bir kısım dev- tesi seneye bırak.ılmayıp as.ker edilir- saha iizerinde tesis olunmuştur. Bu 
Jet memurlarının tecillerini muvafık ı İ b ı b d ı 

er. Ş u ta e enın e;s erı?e munt~- 1 fidanlık, Orta Anadolu'nun ağaçlan-
görmüştür. muhtelı·f zaman devam etmelerı şartıyle tahsıl dırılmasında çok mühim bir rol ifa 

Gene b1:1. ka.nuna g~re .. saatleri haricinde memuriyet, vazife, edecektir. 
bıranşlar uzerınde tahsıl g?ren mem· sanat, ticaret ve ziraatle iştigalleri 
leket evlatlarının bu tahsıle fasıla tecillerine mani teşkil etmez. Bataklıklar kurutulurken 
vermeden yapabilmeleri i~in hazard.a Son yoklama sırasında orta veya Bir yandan kömür havzamızın, gün 
29 y~ına .kada: a~kerJ: talım ve te~~ı- ı yüksek bir mektebi bitirerek memle· geçtikçe artan direk ihtiyacını karşı
yelerı tehır edılmışse de seferde boy- ket içinde ve dışında daha yüksek lamak, öte yandan hastalık menbaı o
le bir kaydin mevcut olmaması vatan 1 mekteplere kabul zamanı olmadığın- lan bataklıkları kurutarak oralarda 
müdafaası i~i~ lüzum1:1 ha.linde bu dan dolayı girmemiş olanlara sene yeni bir hayat yaratmak maksadiyle 
gençlerden ıstifade edıl~esı, ma~s~- içinde girerek lazımgelen vesikaları Tarsus'un Aynaz, Karabucak ve An _ 
dına mat~ft~;· .. Vatan mu~~faası ıçı:ı gösterdikleri takdirde ertesi seneye talya'nın Ovakelemiş bataklıkların
daha az gorgulu, daha az munevver dı- bırakılırlar. 

d b 1 da faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 
ğer hemsinleri meyanın a u genç e- 29 yaşına kadar ertesi seneye terk- · 

d k Tarsus'ta 500 hektara yakın geniş bır 
rin lüzum ve ihtiyaç halinde ye e edilecek talebeler bir seferberlik ha-h arazi üzerinde tefcir kanalları açıla-
subay yetiştirilmek üzere vatanın te • linde lüzum ve ihtiyaca göre, dog~ um 

d f rak bu arazi tamamen kurutulmuş ve 
likede bulunduğu bir anda or u sa - sırasiyle asker edilir." O 
larından hariçte kalmaları bugünkü bugün bunun 400 hekterlık kısmı · 
topyekun harbin prensiplerine uygun kaliptüsle ağaçlandırılmış bulunmak-

} k P • hu" k .. mef 'ne tadır. Antalya'da 100 hektarı tecaviiz o mı yaca tır. e a 1 
Büyük harp ve istiklfi.l mücadelesin eden ağaçlandırma gün geçtikçe ge-

de bir kısmı henüz askerlik çağına nişlemektedir. Okaliptüs az zamanda 
girmemiş bulunan ve tahsillerini bıra- k t çok büyüyebilen bir ağaç olduğu için 
karak orduda vazife alan gençler bu arcı u m • yakın bir atide kömür havzamızın bü-
vatan borçlarını ifa ettikten sonra da- ~ • tün direk ihtiyacını buradan temin e-
ha olgun ve daha tecrübeli olarak tah- Roma, 10 a.a. - D.N.B. Piecolo ga- debileceğimiz muhakkaktır, daha mü-
&illerini ikmal etmiş kendi meslekle- zetesinin Rabat'dan aldığı bir habere himi, kuruyan bataklıkların yerimle 
rinde emsalleri arasında temayüz et- nazaran Petain hükümetine suikast yepyeni, taze ve sıhatli bir hayatın 
mek suretiyle daha iyi muvaffak ol- yapmakla maznun birçok kişiler Fran- teessüs etmiş olmasıdır. Hükümetin 
muşlardır. sız Fasında tevkif edilmişlerdir. Mev- bu hayırlı mesaisini gören bazı mıi-

Her hangi bir seferberlikte henüz kufların ismi ifşa edilmemektedir. teşebbislerin de bu sahalardaki batak-
askerlik çağına girmiyenler de dahil Bunlar arasında sabık general de Ga- lıkların yerinde okaliptüs ormanları 
olduğu halde harp okulu, askeri tıb- ulle'a karşı sempati duyan birçok es- yetiştirmeğe çalıştıkları memnuniyet
biye ve askeri veteriner okullarının ki zabitler olduğu zannedilmekteedir. le görülmektedir. 
talebeleri orduda vazife aldığı gibi Ankara civarının 
mzum ve ihtiyaç halinde diğer bil- Berlin'de kahve tevziah ağaçlandırılması 
cümle okulların talebelerinin asker- Ankara civarında senelcrdenberi de-
lik çağında bulunanlarına vazife tah· Berlin, 10 a.a. - D.N.B. bildiriyor: vam eden ağaçlandırma faaliyeti miıs-
mil edilmesi için icabeden kanuni im- Harbin ikinci senesi alman iaşesi va- bet bir şekilde eserlerini vermeğe 
kanlar elde edilmiştir. ziyeti sivil alman ahaliye yeniden kah başlamıştır. Marmara, Karadeniz, Çift 

Bu talebeler meyanındaki doktor, ve tevziine müsait bulunmuştur. Ber- lik sahasındaki ağaçlandırma, bu sa
veteriner, eczacı, diş tabibi ilah ... gibi lin'de 17 yaştnda gençlere 7 ile 26 bi- haları şirin ormanlar haline getirmiş
ihtisas mesleklerinde bulunanlar ken- rinciteşrin arasında adam başına 75 tir. Harp okulu civarındaki 35 - 40 
di bıranşları dahilinde icabeden ihti- gram kahve dağıtılacaktır. hektar sahanın ağaçlandırılması da 
sas kurslarından geçirilmek Uzere mu- ikmal edilmiştir. 
avin hizmetlerde istihdam olunacak- İstanbul' da et nakliyab Ayrıca Ankara fidanlığından her 
lardır, ki bu vazifeleri görecek erbaş- İstanbul; ıo. ( Telefonla ) - Ay sene halka 150 - 200 bin muhtelif cins 
lardan daha çok faydalı olabilirler. Bu başından itibaren şehir dahilinde t:t fidan tevzi edilmekte ve bu kadar fi. 
sebeple askerlik çağına girmiş olan nakliyatı belediye vasıtalariyle yapı _ dan da teşcir sahalarına dikilmekte-
münevver zümrenin hemsinleriyle lacaktır. dir. 
birlikte vatan müdafaasında emsalle- Diğer taraftan !stanbul'da Florya 
rine imtisal nümunesi olacak şekilde Müstakil Ressamlar kongresi su şehri tesis edilirken buranın şimal 
O~n safta bulunmaları memleketin ma- ·· A ı d asuAn kalma•ı i.-ı·n 

İstanbul; 10. ( Telefonla ) - Müs- ruzgar arın an m "' :ı 
nevi yatı bakımından lüzumlu ve zaru- k.l R 

1 
B. r ~ ., . b k" buranın bir ormanlık haline getirilme-

ri görülmektedir... ta ı e.ssam ar ır ıgı nın . ugun u si kararlaştırılmıştı. Bu karara tevfi-
/laAve eJı"len c~!-'e kongresınde Mahmut Cevat ıdare re-ık .. d b . Fi 'd K J"t a umı: • 1• v. •1d. an uç sene en erı orya a a ı er-

ıs ıgıne seçı ı. k.. .. · d ı~ ı b' ğ 1 Bu mucip sebeplerle askerlik kanu- ------------------------ ya oyu cıvarın a p an ı ır a aç an-
nunun 35 inci maddenin C fıkrasına r ... ·:~··~··••••• .. ••• ......... -·:··· .. ~ı dırma yapılmaktadır. Bugün 25 hek-
l1ave edilen cümle de §Udur: 1 B~tun başarıla~k • ışler~: i tara baliğ olan bu ağaçlandırma işi 

.. Askeri mekteplerle nizamname ve mızde çocuk bırıncı rolu i ikmal olunmaktadır. 
talimatnamelerine ·göre devam mec- oynar! f Bu sene maruz kaldığımız sel fe-
buriyeti olan resmi ve yüksek mek- J Çocuk Esirg~e Kurumu 1 Hiketleri, memlekette ağaçlandırma 
teplerle liseler ve orta mekteplerde _................................................ işine verilecek ehemiyeti bir kat daha 
ve tali meslek mekteplerinde veya bu artırmış ve bu sahada senelerdenberi 
derecelerde olduğu Maarif Vekfileti _ Yetim aylığı aylarca bağla. devam eden çalışmaların isabetini is-
tarafından veya müdürlüklerinden namaz. bat etmiş bulunmaktadır. Sel felaket-
tasdik edilen hususi ve ecnebi mek· _ Niçin ? lerinden memleketimizi, ancak topra-
tepıerde Ve aynı sınıfta bulundukla- v • d k 1 L 1. ğımızı ormanhıştırarak kurtarabilece-- Yetim aylıgı Uç giın e uru cibı ır 
rı Maarif Vekaletince tasdikli mem- _ Nasıl ? ğiz. Fakat vücude getireceğimiz or-
leket harici mekteplerde okumakta Bunu size, içinde yetim ve dulları!) hali: manlar bizi yalnız sellerden değil, kı-
oldukları anlaşılanlar (bunların erte· ve menfaatlerine ait bütiln kanun, karar ve raç dağların gözümüze batan sert ve 
ai seneye terki en çok 29 yaşını biti- tefsirlerin metinleri de bulunan, (Yetim çirkin manzarasından da kurtaracak
rinciye kadar uzar) bu yaşa kadar tah Aylığı) kitabı oğretir. Her kitapçıda flya- tır. Kıraç Anadolu, bir gün cennet 
aillerini bitirmemiş olanlar, iki sene tı 20 kuru~. 3613 gibi bir manzara alacaktır. 

a 
Dudakları birleşti. Dakikalarca ... Kendilerini kay

bedinceye kadar öpüştüler. 
Çocuk uyandı. Bir takım sesler çıkarmağa başla

dı. 
Gizella, kocasını. ikaz etti: 
- Sevgilim, çocuk uyandı .. 
- Bırak §İmdi çocuğu ... 
Kendilerini tamamiylc aşkın coşkun dalgaların2 

terkettiler ... 
XXIII 

fr;pç.rta'da nakış kursuna devam eden kızlarla serginin bir kö-<csi 

30 Ağustos piyesini ve Hayrülhalef komedisini muva.ffakiyetle 
oynayan ve çoll alkışlanan Isparta Halkevi temsil kolu 

tekrar edildi. Birkaç defa daha oyna
nacaktır. Yakın köylerden "Sav,, a 
yapılacak köy gezisinde de bu piyes 
temsil edilecektir. 

1648 m. 
31.7 ın. 

lll.74 m 

1R2 Kes / 120 Kw. 
9465 l{es./ 20 Kw. T. ! 

15195 Kes./ 20 Kw. T. 

ÇARŞAMBA: 11.9.1940 
7.30 Program ve memleket sut atJ 
7.35 Muzik: hafif musiki programı (1 
8.00 Ahns haberleri. 
8.10 Ev kadını . yemek listesi. 
8 20 8.30 Muzik: hafif miızik prograııst 

devamı (Pi.). 
12 30 
12.35 

12.SO 

J>rogram ve memleket aaat at' 
Mıizik. 
l - Ahmet İrsoy. muhayyer ,.t 
(Hicran gecesi). 
2 Lemi - muhayyer ırarkı: ((}. 
!erim gözlerini seyre dalım). 
3 - . . • . • hüzzam şarkı: (He!' 
dilberi rnna). 
4 - Yesari Asım - hüzzam pı' 
(Ömrüm seni ıevmekle nihayet 
lacalrtır). 

Ajans haberleri. 
13.0S .Müzik. 

l - Arif bey - isfahnn &arkı: C' 
demi~ aklım alan) . 
2 - Ra.lınıi bey - isfahan şarkı: ~ 
me beyhude figan vnz geç gönül 
3 - Udi Cemil • hicaz şarkı: 
kiıstün bisebep). 
4 - Saz semaisi. 

13.20/ 14.00 Muzik: radyo salon orkcstrf 
1 - Mııssenet: pitoresk sahnelef 
2 - Glcssmer: Sarre kenarı~ 
3 - Drigo: Esmeralda baleslıı 
sult. 
4 - Stolz: Viyana'da ilkbahar. 

18.00 Program ve memleket saat a~ 
18.0S Milzik; caz mUziğ! (Pl.). 
18 40 Müzik: fasıl heyeti. • 
19.15 Konuşma (dııı politika hldiıeıerfl 
19.30 Müzik. 

l H. Yusuf - hicaz çar'kt: (lf 
beser mislin var mı senin). 
2 - •••.• halk türkilsU: (Gilvey 
ma çıkamaz). 
3 - S. Kaynak . nihavent şatl 
(Gel göklere yükselelim). 
4 - M. S!l.bahattin - nihavent şatl 
(Pek ozledim sesini). 

Gerek muntazam neşrettigi "Ün,, 
mecmuasiyle ve gerek muhitindeki 
çalışmalariyle ötedenberi muvaffak 
halkevleri arasında bulunan Isparta 
halkevi yaz aylarını da çok faydalı 
bir şekilde geçirmiştir. 

19.45 Memleket saat ayarı, ve ajanı • 
bcrleri. 
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Müzik. 

Temmuzda açılan ve orta okulların _ 
üç sınıf programını takip eden riya- ;: 
ziye ve fransızca kurslarından, lspar- : 
ta orta okulunda ikmale kalan talebe- --!er çok istifade etmi~lerdir. Bu kurs- _ 
larda lise son sınıf talebelerinden ve E 
memleket gençlerinden Osman Sağ- : 
dur, :Fahri Badur, Necati Çapçı, Hüs- : 
nü Turan ve Çamlıca kız lisesinden : 
Mehlika Erik hiç bir menfaat muka- : 
bili olmıyarak bu kurslarda muvaffa
kiyetle muallimlik yapmışlardır. : 

Tercüman aranıyor ----
Afganistan Büyük Elçili- : 

ğinden : : 
Fransız, İngiliz ve Türk dil- : 

terini çok iyi bilen ve yazan bir E 
tercüman aranıyor. İstekliler :; 20.15 
Afganistan büyük elçiliğine : 20.30 
müracaat etsinler. - ' 

l - Muzaffer İlk Ar - mahur pıt 
(Bir vefasız ylir için). 
2 - Latif ağa - mahur şarkı: (D 
tün gene bir şuhi sitcmkire). 
3 - Rızn efendi - hicaz ~rkı: (P 
cefacusun). 
4 - Rakım • hicaz şarkı: (Gel üı 
beni kaşlarını çatma). 
Konuşma. 

Miızik: Anny ve Harry Osten • )J 

hare programr. 
Adres: Demirtepe No. 12 : 20.50 Milzik: saz eserleri. 
Afganistan büyük elçiliği : 21.15 Müzik: amatör saati - violonist P 

ğan çavu:ı. Halkevl idare heyeti bu gençlere res- : 3581 = 
- 21.30 

..,11111111111111111111111111111111111111,. 21.50 
men teşekkür etmiştir. Hadyo gazetesi. 

Müzik: Riyaseticümhur bandol 
(!ief: İhsan KUnçer). Isparta Halkevinde temmuzda açı

lan nakış kursu da muhitte çok raJ
bet görmüştür. Kurs sonunda 27 ağus

tosta açılan ve üç gün devam eden 
elişleri sergisini binlerce kişi ziyaret 
etmiş, hepsi de türk kızının istidat 
ve zevkini gösteren işler karşısında 

hayranlık duymuşlardır. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinin gön
derdiği (30 Ağustos) adlı piyesle 
(Hayrülhalef~ adlı komedi halkevi 
temsil kolu tarafından 1 eylül akşa
mı temsil edildi. Bu temsilde ev, ta
mamen dolmuştur. Seyirciler gençle
ri mütemadiyen alkışladılar. Piyes, 
halkın isteği üzerine ertesi akşam 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Fir m birden 

14.30 - 18 de 

PRENSİN GECELERİ 
Jean Murat - Kate de Nagy 

16.30 da 

MEKSİKA GÜLÜ 
Gece saat 21 de 

Meksika gülü ve MlKI 

1 - Louis Gnnne: Marche Lorraı 
2 - C. Ancliffe: The Fairest in tl' 
land (vals). 
3 - Beethovcn: Coriolan (tıve:-t6t 
4 - Calude Debussy: Petite Suitl 
a) En Bateau; b) Cortege; c) 16' 
nuct; d) Ballct. 
S - Wagncr: Marche Lohengriıı. 

22 30 Memleket saat ayan, ajana hab' 
leri; ziraat, uham - tahvilit, kı~ 
biyo - nukut bonası (fiyat 

12.<S Müzik: danı müziği (Pl.). 
23.~5/23.30 Yarınki progıam ve kapanıt 

Gelen Romanya mültecileri 
İstanbul; 10. ( Telefonla ) - Fiili 

tin'e gitmek üzere Romanya'dan ıs' 
romanyalı mülteci geldi. 

eden, itimat gösteren bir adamın aleyhinde bulun • 
mazdı. Ziyanı yok. Şimdi enselerinden yakaladım. 
Bakalım eşek kimmiş? ... 

Gizella'nın matbaaya döndüğünün üzerinden he
nüz altı hafta kadar bir müddet geçmişti ki; bir ha
dise onun, mösyö Rudolf Ravberg'in nazarındaki kıy
metini bir kat daha arttırdı. Gizella, muhasebe servi
sinde ötedenberi yapılmakta olan mühim bir suiisti
mali meydana çıkardı. Neşriyat servisi şefi Nandor 
Müller'in kardeşi ve baş muhasip Otto Müller bu sui
istimalin faili olarak tesbit olundu. Otto Müller, bir 
kaç küçük müessese ile anlaşmış, bunlara gönderilen 
malların hakiki kıymetlerinden noksan faturalar tan
zim etmek suretiyle aradaki farktan istifade ediyor
du. Tahkikat neticesinde, muhasebe kontrolörünün de 
kendisiyle müşterek olduğu sabit oldu. Gizella, garip 
bir tesadüf eseri olarak bu işin içine karışmış ve suç
luların ele ge~elerini temin etmişti. Bir gün liste· 
leri tetkik ederken, gözüne bir kitap ismi ilişmiş•i 

"Genç evlilere mühim tavsiyeler" adını taşıyan bu 
kitabı okumak için büyük bir arzu duymuştu. Fakat, 
neşriyat servisinden bu kitabı istemeğe utanmıştı. 

Bir gün öğleden sonra, odasında yalnız otururken, ge
ne aklına bu kitap gelmişti. Düşünmüş ve en iyi ça· 
re olarak, depoya kadar inip, oradan bir tane alarak o
kumak ve sonra gene kimseye sezdirmeden kitabı ye
rine koymak gelmişti. Hemen kalkmış ve depoya git
mişti. Tam kitabı alacağı sırada, depo kapısından içe 
riye iki kişinin konuşarak girdiğinin farkına varmıştı . 

Kendisni orada görmelerinden çekinerek dolapların 

arkasına saklanmışıt. İki adam, boğuk ve heyecanlı 
sesle münakaşa ediyorlardı. Gizella, merak ederek bun 
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Gizella, babasından daha çok sevdiği bu adama bir 
hizmeti dokunabildiğinden dolayı eveHi çok memnun 
oldu. Fakat, tahkikat neticesinde, mesele bütün çıp
laklığiyle ortaya çıkıp da Otto Mililer ile muhasebe 
kontrolörü Leboviç'in bitkin ve perişan hallerini gö
rünce, içi burkuldu. Hele, polislerin matbayaa gelip 
bu iki zavallının ellerine kelepçe vurarak götUrmele· 
ri pek feci olmuştu. Gizella, bu manzaranın fecaatini 
ömril oldukça unutamıyacaktı. Nandor Müller, mese· 
lenin nasıl meydana çıktığını öğrenince, soluğu Gi
zella'nın odasında aldı. Onun da beti benzi atmıf, 
rengi kül gibi olmuştu. Gerçi, tahkikat esnasında 

bu çirkin hadise ile hiç bir aUikası olmadığı teben:in 
etmişti. Fakat, failin kardeşi olması, onun da mevkii
ni sarsmıştı. Aynı zamanda. biricik kardeşinin böyle 
bir akilıete uğramasına pek fazla müteessir olduğu, 

onu kurtarmak imkanlarını da araştırmak istedif l 
muhakkaktı. 

Jarı dinlemiş ve seslerinden Otto Müller ile muhasebe 
kontrolörü Leboviç olduklarını anlamıştı. Merakı 

büsbütün artmıştı. Bunlar depoda ne arıyorlardı? A
ralarındaki münakaşanın sebebi neydi? Her halde 
gizli bir dertleri vardı. Yoksa, yukarıda, bürolarında 
konu abilrlerdi. Bu şüphe, Gizella'nın merakını büs
bütiln kamçılamış ve tamamiyle kulak kesilmişti. Ara
larında, bir para meselesi vardı. Leboviç, bundan böy
le yüzde yirmiye razı olamıyacağını söylüyor, yüzde 
elli istiyordu. Otto Mililer de bir türlü buna yanaş
mıyordu. Nihayet Leboviç'in sabrı tükenmiş ve kSnn 
yilzde ellisini vermediği takdirde, birlikte çalışamıya
cağını tehditkar bir lisanla söylemişti. Bunun üzeri
ne Otto Müller, arkadaşının teklifini kabul etmiş ve 
biribirlerinin ellerini sıkarak depodan çıkmışlardı. 

Bu konuşma. genç kadının zihnini adam akıllı tırma
lamıştı. Bu iste bir dalavera olduğu muhakkaktı. Fa
kat, neydi? İşin içinden tek başına çıkamıyacağını an
layınca, duyduklarını olduğu gibi mösyö Rudolf 
Ravberg'e anlatmağa karar vermişti. Direktör, onu 
dikkat ve sükunetle dinlemiş, lakırdısını bitirdiği za· 
mnn ellerini biribirine vurarak: 

- Vay alçaklar vay! diye bağırmıştı. Zaten uzuı 
zamı.mdanberi ben, bu iki Müller'den şüpheleniyor 
dum. Bravo Gizella ! Seni allah göndermiş buraya. Ot 
to serserinin biridir. Geçenlerde, bir gün karısı bana 
geldi. Kocasının gece geç vakitlere kadar matbaada 
çalıştığı ve bu yüzden aile saadetlerinin bozulduiunu 

söyliyerek, kocasına akşamları biraz daha erken evine 
gitmesi için müsaade etmemi rica etti. Halbuki; Ot
to, mesai saatından sonra bri dakika bile kalmaz. Bu
nu gayet iyi bildiğimden dolayı, karısının sözlerine 
hayret ettim. Kadıncağıza bir şey söylemedim. El al
tından soruşturdum. Meğer, herif buradan çıktıktan 
sonra, meyhanelerde, barlarda dolaşıp, evine öyle gi
diyormuş. Bunun üzerine kendisini çağırttım. Adam 
akıllı yuvasını yaptım. Evine vaktinde gitmesini, hak
kında bir daha böyle bir şikayet duyacak olursam, 
derhal 't'<ızifesine nihayet vereceğimi söyledim. Ağa
beyisine, Nandor Müller'e gelince: o, daha ahlaksız 
bir adam. Geçenlerde, muharrirlerden birine benim i
çin "eşeğin biridir'' demiş. Bunu işittiğim zaman çok 
mliteessir oldum. Ben, bu adama daima iyilik yaptım. 
Ötedenberi midesinden rahatsızdır. İki sene evel bir 
sanatoryQma yatırdım. Altı ay tedavi ettirdim. Bütün 
masraflarını ben ödedim. Buna mukabil, teşekkür e
deceği yerde, eşeğin biridir, diyor. Derhal atacaktım 
Faakt, düşün~üm. i:Iasta bir adamı işinden çıkarmağa 
ivcdanım razı olmadı. Vazifesinde hiç bir kusunı 
yoktu. Çok çalışıyordu, Ama, benim hakkımdaki ka 
naati hoşuma gitmiyormuş. Ne yapalım, her insanı 
bir kusur olur, dedim. Sesimi çıkarmadım. Bana eşe~ 
demesinin sebebini şimdi anlıyorum. Arkamdan bi l 
rlikleri oyunu oynuyorlarmış. Ben, kendilerini na 
muslu bir adam olarak telakki ettiğim için bana eşek, 
diyor. Asıl e§ek kendisidir. Böyle olmasa, ona iyilik 

Nandor Müller, heyecandan titriyerek Gizella'ya 
yaklaştı. Sitem dolu bakışlarla genç kadını süzdü. A· 
ğır bir sesle, itidalini muhafazaya çalışarak konuşmı
ya başladı: 

- Muhterem Gizella, bu işi niçin yaptınız? Bu, 
meslekdaşlığa yakışır mı? Bir insan, arkadaşının bir 
<>uçunu öğrenince, gidip hemen patronuna haber verir 
mi? Bu adamın, çoluğu çocuğu var, şimdi... 

Gizella'nın gözünün önünde aylarca evet cereyan 
eden bir vaka canland!· Vilmoş'un, şiirlerini getirdiği 
zaman Nandor Müller'in takındığı çirkin tavır, hatırı
'la geldi. Sonra, o açık resimlerle yaptığı rezalet! A-
-ıbiyetle sordu: 

- Başka ne yapabilirdim, mösyö Müller? 
- Ne mi yapabilirdiniz? Patrona ihbar etmeden 

vel bnna haber verebilirdiniz. Ben, meseleyi halle -
!erdim. İcap ederse, müessesenin zararını cebimden 

öderdim. Otto'nun kulağını ~eker ve bir daha böyle 
(Sonu var) 


