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İlk tren evelki ün törenle 
Bismil istasyonuna girdi 

# ... "!' .. - . - - . -.. . . ~- :·""· ~ 

. Hatipler nutuklarında· Milli Şef' e karşı 
duyulan sonsuz sevgiye terceman oldular 

Harbin 
ilk ytlı 

1 

Bismil, 2 a.a. - İlk trenin diln Bis
mil istasyonuna giriti ~ün_as~betiyle 
bir tören yapılmıştır. Bısmıl ıstasyo
nunun methaline, üzerinde başarılan 
işlerin önemini ifade eden dövizlerle· 
süslü güzel bir tak kurulmuştu. Bil -
tün Bismil ve civarı halkı ilk trenin 
istasyona girişi töreninde hazır bu -

• lunmak üzere kesif bir yığın halinde 
aeçtı istasyon ve civarını doldurmuştu. Di-
Ö' yarbakır vilayeti sivil ve askeri erka-. . ı nı, bir çok memurlar da bu merasime • 

Fal ıh Rılkı ATA t' l iştirak eylemekte idiler. 
Cihan harbinin zahiri başlangıcı, Milli renkler~e süslenmi~ olan ilk 

Saraybosna'da Avusturya • Maca· tren yavaş yavaş ıstasyona gırerek ta
ristan Veliahdini öldüren bir sırp kın önünde durduğu zaman bütün ta· 
ihtilalcisinin suykasti idi; 1939 • 40 lebeler, halk bir ağızdan istiklal mar
harbinin zahiri sebebi de, Oanzig şını söylemişler ve bunu takiben vali 
meselesi olmuştur. Südetler emriva· Fe~zi Gü.r~l, ~ismil kaymakamı .ve be 
ldine kadar İngilizler Almanya'nın ledıye reısı Rıfat Akpınar ve ınşaat 
hukuk ve t~prak davalarına hemen k~smı adına ~alip <;iü~er tarafından 
hemen müzaharet etmitlerdi. lngi- bırer nutuk soylenmıştır. 
Jiz halkı Veraailles muahedesinin Hatiplar, bu nutuklarında, yurdu 
atırı ve ~üfrit hükümlerini müda- demir ağlarla örmek yolunda Mil~i 

1 faa etmek için harp etmeğe razı Şef İnönü tarafından takip edilen sı
defildi. Alman tehlikesini daha ya· yasetin tahakkuk ettirilen aafhaları
kından hiaaeden Franıa'da iae, mü- nı ve bunların memleket müdafaası, 
dahaleciler ilk müsait fırsatlan ka.· memle~et k~l~ınmbaas~. bakı~ınd-: o -
çmnıılardı ve Münib safhası geldi- lan degcrlerını te . ruz ettırere ve 
fi zaman tek batlarma lCareket için Milli Şef'e karşı mılletçe duyulan son 
artık ka;a ve hava kuvetlerine gü- suz sevgiye terceman olmuılar ve E • 
•enemez halde idiler. bedi Şef Atatürk'ün aziz hatırasını 

Çekoslovakya'nm İ§agli bir dö· hürmetle yat eylemiıterdi.r. 
nüm noktaıı tetkil etti. Almanya Nutuklardan sonra valı, takın kor
ile bir harbin mukadder olduğu fik· deliaını kesmit ve ilk tren sürekli al
ri lngiltere ve Fransa'da yerleıti. kışlar arasında istasyona girmiştir . 
Londra •e Paris henüz tecavüze Merasimden sonra hükümet kona -
uframıyan diğe; kıta devletlerinin ğında misafirler şerefine büyük bir zi 
istiklallerini teminat altına almak yafet ve akşam üzeri de inıaat kısmı 
karannı verdiler. iki müttefik, eski- tarafından bir çay ziyafeti verilmit -
Clenberi Cenevre'de kendileri ile be· tir • 
raber hareket eden Sovyetler Birli-
linin ittif akma bilhassa istinat et· 
miılerdi. Daha realist ve mahir dav- Ağustos ayı içinde 
ranan alman diplomasisi ise, Mosko-
•a ile tarihi ademitecavüz misakını 
aktederek düımanlarını baılıca 
meıınetlerden mahrum etti ve Dan
zig meıeleıini kuvet kutlanarak hal
letmeğe tetebbüs etti. Müttefikler 
ademitecavüz misakına rağmen Po
lonya'ya vermit olduklan aözü tut
tular ve 1939 harbi zuhur etti. 

1097 Alman 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 

Almanlar simdi 
mnnferit tayyarelerle 

hücum yapıyorlar 

Sürekli yağmurlar yüzünden 

Meriç, Tunca ve Ergene 
nehirleri gene taştl 

İs1anbul' da da ıiddelli f ırllna ve yağmur var 
Edirne, 2 (Hususi) - Kırk sekiz saattenberi Edirne de ve Trakya'nın di

ğer bütün mıntakalarında hiç ara ve~eksizin sürekli yağmur~ar ~a~ta· 
dır. Hasıl olaq seller bu yüzden Merıç, Tunca ve Ergene nchı:-Jcrının ıula· 
rını kabartmı§, nehirler tekrar taşarak etraftaki araziyi istila cylcmittir. 

Meriç nehrinin suları 4, Tunca nehrinin suları da 3.75 metre yükselmiş. 

tir. Şimdiye kadar suların istilasına uğrıyan yerle: den alınan haherlere gö~e 
insan ve hayvan zayıatı yoktur. Zabıtaca he~ hangi bir tehlikeyi önlemek 
üzere lüzumlu bütün ihtiyat tedbirleri alınırııtır. Sular ağır ağır yükıetme
ğe devam ediyor. 

lsta11bul'da ıidcletli lırtına ve yağmur 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Burada birkaç gündenberi yağmakta olan yağ
mur bugün çok şiddetlenmiştir. Aynı zamanda çok büyük bir lodoı fırtınası 
da devam etmektedir. Hasar ve zayiat olduğuna d~r henüz bir haber yoktur. 

Dahiliye ve İktısat 
vekilleri Bursa' da 

Bursa, 2 a.a. - Dahiliye Vekili Fa
ik Öztrak ve refakatinde Sümerbank 
ve sanayi umum müdürleri olduğu 
halde İktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 

Londra, 2 a.a. _ Hafta nihayetinde şehrimize gelmişlerdir. 
Büyük Britanyaya karıı alman hava Vekillerin ziyaretleri 

MİLLİ ŞEF 
Baıvekll ve Cs H. P. Genel Sekreteri 

83den terbiyesi mükellefiyetinin meriyete girmesi dolayısiyle 

Genel direktör General Cemil Taner'e 
takdir ve teşci dolu telgraflar yolladılar 

Gençlik kulüp ve sruplannm 30 atustoa zafer bayramı günü yapılan 
açılıı törenleri münasebetiyle Beden Terbiyesi Genel Direktörü Gene
ral Cemil Taner tarafından Reiaicümhur lımet lnönü'ye, Baıvekil dok· 
tor Refik Saydam'• ve Cümhuriyet Halk Partiıi Cenel Sekreteri Fikri 
Tuzer'e çekilen telsraflara aıaiıdaki kartıhklar verilmittir: 

ismet lnönü 
Cümhurreisi 

Milli Şefinin etrafında yıkılmaı 
bir kale gibi gözleri istikbale müte
veccih olarak toplanan türk gençliği, 
bugün beden terbiyesi mükellefiyeti· 

ı.-

(Sonu 4 uncu saylıdı) 

Maliye Vekil~ lzmir' de 
İzmir, 2 a.a. - Maliye V~kili Fuaı 

Ağralı, dün akşam şehrimize gclmı'· 
tir. Vekil doğru fuara giderek pavyor.. 

1 

lan gezmit ve akpm yemeğini vali ve 
belediye reigi ıie birlıkte yemittir. 

Ziraat Vekilimiz 
Y ozgat'a hareket etti 
Kırıehir, 2 a.a. - Dün Mucur ka

zaıında tetkiklerde bulunmut olan Zi
rut Vekili Muhliı Erkmen dönütle
rinde Boztepe köyUne de uğrıyarp.k 
ıburada çalı,tmakta olan harman maki
nelerini gözden geçirmitlerdir. Ziraat 
Vekili bu sabah Avanos yolu ile Yoa
pt'a ıitmek üzere Kır,ehir'den aynl
mııtır. 

Romanya' da 
Mac•istan, Almanya, İtalya 
aleyhinde teııhürler yıpllıyoı 

Braşov'da 
• Halk bir nazı 

bayrağını 

parçaladı 

Rumen ordusu ~mıli 
TrınsllYınyı'dın teklliyor 

Blikreı; 2. a.a. - Reyter : 

• 

Jl'ramıı:ıı HattıUıtUva Afrtkaaı da genen& 
de Gaulle'e iltihak ettiğini blldlr:mlıtlr. 
YukardakJ resimde general lnglllz harici• 
yeeinden çıkarken görUlmektedlr. (Ha~ 
lerlmlz 3 üncü aayfadadır.) 

Maarif Vekili 
İstanbul'a gitti 

Manisa, 2 a.a. - Maarif Vekili Ha
ıan • Ali Yücel dün sabah İzmir"den 
otomobille Manisa'ya gelmiı ve ıeh • 
rimizde buluan vali, tümkomutanı, be 
tediye ve halkevi reisleri ile maarif 
müdürü ve bir çok muallimler tarafın 
dan iıtikb!l edilmittir. Vekil Parti 
binaıında bir müddet istirahattan son 
ra ıehir kulübünde verilen. ziyafette 
bulunmuı ve müteakiben orta mekte
bi, enstitüyü vediğer mektepleri gez• 
mittir . 

Hasan • Ali Yilcel, halkevinde mu
allimler tarafından ıerefine verileıı 
çayda mesleld lıtonuımalarda bulun • 
muı ve müteakiben İzmir'e dönmüı • 
tür. 

Vekil l•tanbufa gitti 
İzmir, 2 a.a. - Maarif Vekili ıv,. 

un Ali Yücel dün Manisa'da tekik -
terde bulunduktan sonra gece İzmir'• 

1 dönmüı ve bu aabah Bandırma eka • 
ı~iyle lstanbul'a hareket etmi~ 

ilk tahminler ıöyle idi: Lehistan 
hiç olmazsa bir iki ay dayanabile
cek ve memleketin herhangi bir ta
rafında bir mukav~met cephesi ku
rabilecekti. Topyekun yeni harp u
•ullerini büyük bir hünerle tatbik 
eden, tayyare ve tank silahlanndan 
azami istifade eden alman ordusu 
kartıaında, bu hayal süratle iflas 
etti. Polonyalılar daha aeferberlik
lerini tamamlamağa vakit bulma
dan, birkaç hamlede dağılıverdiler. 

O zamana kadar tayyare ve tank 
kuvetlerinin yardımcı silahlar oldu
iu gafletinde ıarar eden fransız ge
nelkurmayı, bu zaferin ehemiyetini 
anlamaia muvaffak olamamııtır. 
Bozgun, leh genelkurmayının hata
lanna ve leh ordusunun gafletleri
ne hamledilmittir. Yeni ifıaat gös· 
teriyor ki o zaman fransız genelkur· 
mayını iykaz eden mütehassıslar, 
•ıkeri ve sivil selahiyet makamları· 
na sözlerini dinletmeğe imkan bula
marnıılardı. 

taarruzları pek büyük bir tiddet kes- Bursa, 2 a.a. - Şehrimizde bulunan 
betmiıtir. İngiliz halkının büyük bir Dahiliye ve İktısat Vekilleri bu sabah 
kısmı ingiliz ve alman tayyarelerinin romatizmadan mustarip olarak yatan 
çarpıştıklarını kendi gözleriyle gör - vali?1izi Çekir~cdeki evle~i~de ayrı ay 
dükleri için, hava nezaretinin düş rı zıyaret ctmışlcr kendısıyle uzun 
man zayiatı hakkında vermekte oldu-1- - --,, -- . (Sonu 4. ıincü sayfada) 

Rromanya cırdaıu, ıımall Tran&ilvanya • 
dan çekilmektedir. Memleketin her tarafı. 
ndı bir endiıe ve ıercinlik havası büküm 

• ıurmektedir. Halk kütleleri, ( Viyana am!
tiyıtınııı ) ıertlilini ,feni yeni anlımıia 
baılamııur. Bukreıe ıelen trenler, buraya. 
daha birkaç elin evel macarlara karıı olii· 
me kackr müdafaa edccekler!ne yemin et
tikleri ocaklarından lu;vulmuı, acınacak 
halde bulunan muhacir ilafileleri cetirmek

Polonya'dan sonra vaziyet töyle 
di: alman hava kuvetleri, müttefik 
ava kuvetlerinden üstün idiler; 
iman ordusu dahi müttefik ordu· 

lardan daha fazla hazırdı. Mütte
fiklere göre 1939 harbi dahi bir 
Yıpratma harbi olacaktı; almanlar 
Majino hattına tecavüz etmeğe ce
saret edemiyecekler, müttefikler 
tiddetli bir abluka altında Alman
Ja'yı gıdasız ve hammaddesiz bıra
kacaklar, kendileri iki sene hazırla
nacaklar, ve ondan sonra, yorulmut 
ve yıpranmıf Almanya üstüne taar
ruz edeceklerdi. Geçen kıt aıkeri 
bakımdan, Almanya'nın büyük ve 
ıenit hazırlıiı ile geçti. Führer bu 
bahllrda Franaa'ya hücum etmek i
çin, ldmıeye sezdirmeksizin, kati 
tertiplerini alıyordu. Alman propa· 

<Sonu 4. üncü sayfada) L___ 

Alman I ktıaat nazırı B. F unk • 

Almanya'nın 
---~· ----------------

ekonomik ve 

mali • • 
vazıyetı 

Dr. F unk diyor ki: 
Mark Ampa'da İngiliz 

lirasının yerini tutmak üıere 
Viyana, 2 a.a. - D.N.B. ıjan11 bildiri • 

yor: Viyana fuarınm açılması münaaebeti
le alman ikt11at nazırı B. Funk, bir nutuk 
ıöyliyerek incilizlerin bu sefer tamamen 
yanlıı bir be11p yapmıı olduklarını teba • 
rilz ettirmlı ve ıozlerine töyle devam ey
lemiıtir: 

tedir. 
Viyana kararına 

karıı proteato itin 
tezahUrler organize 
edilmektedir. Maca • 
rtstan, Almanya ve İ
talya elı;lllklert bina -
lan, bir hücuma kartı 
kuvetll muhafaza al -
tındadır. Kuveuı kı -
talar, ıı.tzamı temin 
etmek üzere, ıokak • 
larda devriye sez • 
mektedtr. 

Hltler ve Muıoll -
ıı.tye ılddetll bir pro
teeto söndermlı olan 
köylU partisi lideri 
Dr. Kanlu, dUıı, Tran
allvaıb'anın merkezi 
Cluja hareket etmlı • 
Ur. Bazı klmıelere 
söre, B. Manlu, ora -
da mukavemeti orga
nize niyetinde bulun· 
maktadır. 

Tranallvanya vAllst 
B. Someı. halka hita
ben blr beyanname 
neırederek halkı teh· 
llkell lhtlrulara yol 
açacak hareketlerden Si.dtletli n.ümayiflere •ahne olan Tranı•lvanya'd11 
tevakldye dAvet eyle- B h • J b" .. .. 
mı1tır. 'GfO" fe nnuen ır gClrunUf 

&CI ıı;ılacaktır. , Romanıa cazeteaı dıyor kı : 
Bütün romanyada mektepler, bir ay daha l !etin ruhunun !r rıldıtını coıtermektedir .. , 

Univenul sazetesi diyor lıı : H Şimdi lriiçlk bir mılletiı Fakat ya,,. 
... .:.: .,··.,...!-Je tlu·· u"riil" en 1.ı·r _, • H Tranıilvanyanm parçalanmaaı, eski Ro. 1orua. Milletta takın ve muftehit kalmuı 

:c_~-~-~·~-~r~llKl~!...!!!.!!Jl!!!.!!!.~~v!!......!"'~!.!!!!.!-!!!.U.:'a~J!..!Ul~~-~-~--':.laıllLl..;.IW._JrurMU..._ __ ~aı~ı!!!n!ll.&!.!t&rilaiailı~!!·!H!!ud~t!!:fa!!Jldi!!!!J"l!!Jdi:Y'i!!!ila~i._;v~•ued mil- (Soau 4. uzıcıı HJladaJ 

• - Ablukanm ıimdiden tesiri kalma • 
mııtır. Alm&D7a'ya mallar ıimııl, cenup ve 
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fikirler ve insan!ar 

Nazım meseleleri 
ı Maarif Vekaleti 

neıriyatının 

satıı listesi 

.................. ~ö~~i~--... ı 
10.000 lira kazanan /Harbin 

SpQİyaıı •nhgo tbalQihlbİSİQ' ilk y_ı l f Ulusumuzun yardım ve şef .. 
katine muhtaç çocukları 

HÜKMEDECEK 
ÇOCUK v~ ANASIDIR! 

Nuı-ullah AT AÇ 

A RUZ vezninin türkçeye, veya Bununla bir şair mısrağını tashih et
türkçenın aruz veznine uyma . me.z, ağzından ılk çıktığı şekilde bıra. 

dığını iddia ..:denlere hiçbır zadıatı hak kır demek istemiyorum i elbette ·o d~ 
vermedim. Divan ~air erimizin mıs • yazısını tasuıh eder, lakat kıtık ilave 
rağlarında i.naleler, Lıhaflar varsa bu. etmez. Kıtıklı şiirin ~iir almıyacağını 
bir aciz eseri degıldi , bılakis eski şa- bilir. 
irleriınizin 0unu bir güzellik endişe -
siyle yaptıkları beliıdir. Baki, Nefi, ARUZ vcz~ni~ esasen a_henkli 
Nabi, Nedim isteselerdi pek ata bun- oldu~lmu ıddıa etmek, bir oes
dan kaçınır, 1 ızım tal ff um a m tenin ya.lnı~ kudüml~ çaiınabileceğini 
söyliyebilirlerdi. Fakat bunu istiye- :ddia etmek kcidar ~aı iptır. Kuru ve -
mezlerdi, çünkiı zevklen e uymazdı zin, olsa olsa tempo tutmak gibi bir 
Yahya Kemal : " Acemperesti_i Ru şeydir. On defa" feıtatün feilatün. fei
mun imale devrinde , dıyor. Divan şa ·latun feilün ,, demek hiç de bir alıe.nlt 
irlerimiz, <laha hoş buldukları için, \Ücude getirmez. Baki'n:n mersiyesi 
mahsus tilrkçe kelimelere birer fari~i ile Yahya Kcmal'in •• Açık deniz ,, i 
kelime süsii verirle•miş. Bu zevk miı· bir vezindedir, bir ahenkte değildir. 
nakaşa götürür: her!:"aldc bizim bug.üu O vezinde söylenilnıi~ daha nice man· 
kü zevkimi~e aykırı. Fakat bunu aru- zwneler vardır ki hi~ de lhenkli değll
ıun kabahati saymak hıc doğru o maz. dir. 

Zaten sonradan g,.1c.n a'rler, imal,. Sıir4e itti:'ad ile abenk'in °bir oldu· 
aerbeatisini k\.lllanmadan d"• aruz ve~- ğunu zannedenler, )~.mi kulakları h~ -
ninde bugilnki.ı türkçe He şiir söyle - kiki ahengi .ılmıyanlar aruzun veya he 
mek kabil olduğunu isbat ettiler. Yah- ce vezninin esasen ahenkli olduğunu 
ya Kemal, Faruk Na~•z, Mehmet Akif. kabul ederler. 
Ötekilerin imileyi caiz görmeleri ken- Bunun aksi olarak ittiradın her ':ıu -
di acizlerindendir. lunduğu yerde ahen~fn bulunmıyaca -
Maksadım anız ve.mini müaafaa '7•- ğını ileri sürmek d~ doğru değildir. 

ıınek, genç §C!İrlere d~ o ,. c inle söyle- Demin B:aki'nin m~rs.iyesinden hah -
melerini tavsıye etmeh degildir. Aruz settim : bittabi elli altı beyti de ( hat 
vezni yaşıyacaksa bizim tavsiyeleri - ta sonradan ilave ettiği bent ile altmış 
mbe ihtiyacı yoktur; y:aşamıy cak a dört beyit \ bir vezindcdir: mısrağ • 
bls ne dese:C gene ortadan kalk r Fa lan takti~ ile okuyu~ ittiradı meyde • 
lı:at yqıyacağa benziyor: yeni şairle - na çıkarmak kabildiı. Fakat bu şiiri 
rimizin bir kısmı ona heves ediyor ve anlamamaktan gelir; vezin bir olmak
onu oldukça iyı kullanma a muvaffak la•beraber her bend~r., hatta h:r mıs · 
oluyor. Gariptir ki '}ımdt airler -venı ra~ın ahengi başkadır. 
bir tiir getirmek arzu;ıund::ı o anlar de- Şiire aherıı;::-i verer vezin değil, sai-
mek iıtiyorum- asıl hece vezninden rin heyecanıdır. 
kaçınıyorlar • ya ccrbest nazım. ya 
aruz •.• Cahit Sıtkı 1 arancı'nın, yani 
daha yakın zamanlar&? kadar hece ile 
çalıpıı ve ıe:-best na.ıma .. deta husu • 
met giSstereıı bir §Clir:n serbest nazma 
geçmesi, dikkate alınacak bir hadise -
dir. 

M ıuai pirin, vezne uygun olup 
olmadığını dütünmeden yahut 

.-ezne uygu.-ı olduğunu esasen bilerek, 
tabll olarak ıJöyledigi sözdür. Bunun 
içiıı kıtıklı mısrağ, yan\ zorla vezne 
uydunılması istenmiş söz, istediği ka
dar mevzun olsun, mısrağ değildir 
Jlıarağda, tabii mısrkğda lüzumsuz sö·' 
kıtık olamaz. 

s AİRİN ince aisleri. yüksek ha-
• yalleri falan bulunması kafi 

değildir; bunlar herkeste bulunabilir. 
Şairin her şeyden ev'!l diline aşık ol · 
ması lazımdır. His~erini, fikirlerini 
her ne pahasına olurlfil olsun söylemek 
istiyen ve lıtmun içiıı diline eziyet e · 
den adam şair değildir." Evet,. i mı:S· 
rağına koyamadığı için "Muhakkak-u 
milsetlem., demeğe k~lkan adam nuıl 
şair olabilir ? Böyle bir çirkinliğe 
göz yumabilince arhk güzelliği arı.la · 
masına imkdn mı kahr ? 

Ama insanlar arasında dillerine !şık 
olanlar pek .udır. Çviu hislerine, ha 
yallerine, yanı kendi kendilerine Aşık
tırlar. Bunların "muhakkak-u milsel
lem ,, şairine hayran olmaları, icabında 
hisleri, hayai:c:ri il'e kendilerinin d~ 
şair olabilecekleri vehmine kapılıp te. 
selli bulmak içındir. 

B ERGSON, bilmem hangi oteliıı 

ıeref defterbar. bir cllınle yu -
mağa davet edtlmiş, ~öyl~ birşey yaz· 
mıt : " Fikir bulmak kolay, onu ifade 
etmek güçtür. ,, Şair böyle düşünür; 
onun indinde fikrinin, hayalinin değli 
ancak ifadenin kıymdi vardır. İfade -
den başka şeylere, me-sela samimiyete, 
şuna buna kıymet verenler belki her -
şey olabilir, şair, ı~tklr ol~. 

Vekôlet bir t konır ve yaş&tırsak bu ö-

ne diyor' geç ı 1 ::!:.'ç:;:~fe·iE:;;;;,::; 1 
talimatname 

hazırladı. 

• (Başı ı. inci sayfada) Kurumu·nu yardımlarımzl· i 
Milli Piycı,n~onuı gandası müttefikleri gaflet üstünde 1 kuvetlendiriniz. : 

30 Ağustos keşides tutmak vazı"fesan' i L-kkiyle ifa etti: ·-----·--..... : Dil ..................................................... . 

talihlilerinden biri Almanyanın f rama ile hiç bir dava-
de şehrimizde bulu 11 yoktu; asıl düıman lnailtere idi; 

Murif VeJı:lleti tarafından Vekl • nuyor. alman askerleri fran11zlarla vurut· 
letçe neıredilen her türlü kitap ve Atpazarında Pehıi mak niyetinde değil idiler. Siyasi 
mecmualarla diler neşriyatın ıatııına dair vanoğlu namiyle ma bakımdan, almanlar bitaraf devlet-
yeni bir talimatname neşredllmittlr. Buna ruf bir ham ilileteı 

1 d 1., "Y ' ... t kil bu zat bu''tu''n Sa . leri müttefiklerle hareket birliği göre memleket miı e • ayınevı eı 1 

edilmiıtlr ve her yayınevi aıaiıdı ıöıto- manpazarı yapmaktan menettiler ve ltalya'yı 
rildiii veçhile bir bölıeyi ihtiva etmekte- ve 0 civar halkımı harbe karııtırmaksızm, ihtiyatta 
d.ir: gayet iyi tanıdığı Sa. muhafaza ettiler. 1939 • 1940 kıtı 

1 - Ankara Yayınevi: Ankara, Kuta - lih Babadır. Saman . propaganda ve politika stratejiıi 
monu, Çankın, Yozıat, Kırıehir, Kayaeri cı'hetı'nden de tamamen alman mu-pazarı gişesinden al -
villyetleri. dığı iki liralık tam Satıh Baba vaffakiyetleri ile geçti. Fransızlar, 

2 - İstanbul Yaymevi: İltanbul, İzmit, bilete 10.000 lira isabet eden bu tnlihli "ıı.- kendi mütehassıslarının ihtarlarına 
Bursa, Balıkesir, Kütahya, Edirne, Kırk • tandaş kendisini gormiye ıiden bir arka • rağmen, Majino hattmı Charleroi'
lareli, Tekirdai, Çanakkılle, Bolu, Zon.ıul- daşımıza ıunlarr söylemi,tir: ya kadar uzatarak, Sedan • Meuse 
dık, Sinop, Eıkiıehir villyetleri. .. _ hin tecellisi böyle imiş. İki seneden gediğini bile kapamağa teşebbi.ıs 

3 Dıvarbakır ":a~nev~: Dlyubakı~, ·beri her ay. muntaıaman 5 bilet alırı:n. etmccJiler. Garip bir çimento misti-
Binıol, Mııs, Van, Bıtlıı, Sıirt, Hakklrı,, Ankara'nın her gi5esini denedim, hiç kıı -
U f M · ill 1 · gv i arkaımda, senelerce uzıyacağına r ı, ardın V yet erı. zanmamıştım. Geçen gün piy:mgo çekil -

4 E Y 1 E urum Kars şüphe etmedikleri bu haı-pte asker· rzurum ayınev : rz • • ·dikten sonra gazeteye baktırdığımda elim-
Beyazıt villyetleri. >deki bilete vurduğunu ıöylediler. Kader lerini nasıl avutacaklarını düıünür 

s - Sivas Yıyınevi: Sivu, Erzincan, oldular. Harbin lüzumsuzluğu tel-iıte ... 
Tunceli, Elb:i, Malatya vi!iyetleri. 65 yaıındayım .. Yirmi ıenedenberi bu ha- kinleri Fransa'yı ıçın için yedi "e 

6 - İzmir Yayınevi: İzmir, Manisa, Ay- nı işletirim. 4 çocuğum ve beş tane de to- çürüttü. İngiliz ataleti Franaa'dan 
dın. Denizli, Muilı vi!lyetleri. runum vardır. Çok415ükıir gayet mesut ya - aıağı olmamıftır. 

7 _ Adana Yayınevi: Adana., Menin, ıayıp ıi'diyoruz." b 11" b l 
Nı·ıı:.de, Mıra,, Gaziantep vi!ivetleri: Müttefik ordularda e ı at ı 

.. " Ensen hayatından hiç te .ııkayeti olmı- h 1 k h ft a - Afyon Yavınevi: Afvon, Isparta, müte auıs ar ço cep e tara arı " " .yan Salih Eabıfya mevcut servetine ilave l · h 
Burdur, Antalya, Konva villyetleri. idiler; fakat bitaraf devlet erın U• ' edilen bu para ile tahakkuk ettireceıiı yeni 

9 - Samıun Yayrnevi: Samıun, Ordu, · kukJarına hürmet etmek prenıipi. projeleri olup olmadığını ıormak bıraz lü· 
Giresun, Amasya, Tokat ve Çorum vili • zumıuzdu. kendilerinin emrivakiler yapmaları-
yetleri. Bununla beraber böyle bir suale mesut, na mani idi. Finlandiya harbi, bu fi

lo - Trabzon Yıymevi: Trabzon, Rize, ihtiyar baba ıeytanca gillmüı ve ıu cevabt kir taraftarları için mühim bir fır· 
Artvin', Gümiı ane viliyetleri. vermiıtir. sat olmuşsa da, So"yetler Birliğini 

11 - Antakya Yaymevl: Hatay vilbeti. - Allah bilir!. • harp içine almaktan çekinenler, bil-
12 - Univeraite yayınevi. hassa eğer Cenupta da bir cephe 
Maarif Vekllliii tarafından netredilen 

her tUrlü ltitap ve mecmualarla diğer net- Zı"raat Bankasının· ac;ılmıyacak olursa, şimaldeki cep-
nd henin Gelibolu ordusunun akıbetine rlyat "Maarif Vekilliii Y.ayınevleri'' e, 

veya 11 uvakkat olarak lüzum ıörülen ma - k b · k · • uğrıyacağını bilenler bu teıebbüıü 
hallerde açılın "ıatı1 yerleri"nde, toptan um a ro 1 ram ıyesı 1 za~ı~lattılar; lsk~n.dinav de.v!et-

Suç üatü yakalananlar 
!atanbul, 2 (Telefonla) - Ali Oitl.! 

adında biri ıki kilo esrar sat:ı.rl:cn, 

Hüseyin adında bir sabıkalı eroin s:ı· 
tarken, Mehmet adında biri 11700 çak
mak ta§ı kaçıı ırken, Leman adında 
bir kadın hapisaneyt esrar sokarken, 
İbrahim adında biri Toros treninde:ı. 
40 kilo ipekHyi kaçak olarak çıkarır
ken suç üstü yakalanmışlardır. 

Otomobil kazaları 
İıtanbul, 2 (Tel~fonla) - Bugii'l 

Fındıklı'da bir otomobil odun yazıh.:ı
nesine çarptı ve yazıı;.ıaneyi parcalarlı. 
Harbiye'd~ başka bir ot mobil ihti~·ar 
bir kadına ça,.parak yaraladı. Oaman
bey'de üçünc!i bir o\omobi1 yetmiş ya
şında Muzaffer adında bir ihtiyarı ez. 
di ve öldürd;i. 

Pasif korunma tedbi~eri 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Seferber. 

tik müdürlüğü yaln* pasif korunma 
işlerinde çalıştırılmak üzere hasta ba
kıcılık kursları açmağa karar verdi vıt 
hazırlıklara t>a,ladı. 30 ai1eye bir has
ta bakıcı hesabiyle fstanbul'da 5333 
hasta bakıcı ·ıetiştirilecektir. 

Orgeneral Abdur:rahma.n Nafiz 
teref ine ziyafet 

İzmir, 2 (Telefonlo) - Belediye r&
isi Doktor Behçet Uz Orgeneralliğt' 
terfi eden Abdurrahman Nafiz şere
fine bu akşam fuar gazinosunda bir 
ziyaI~t vermiştir . 

veya perakende, peıin pırı ile satılır. Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Banka- lerınm z:ıukave'?etsnı .. de buna ılave 
Maarif Vekllliii netriyatmdan bütün ya- ıının SO lira ve daha ziyade mevduatr etmek lazımgelır. Mudahale taraf· men bir aydır devam eden hava hü-

ymevlerinde vapılacak toptan satıılarla il· • t rl g 1 be çaldıg~ı zamanda ı J ·ı .. t'' d iman ' bulunan tasarruf mudileri ara ınoa a arının a e cum arı, ngı tere us un e a 
tıeılara yayınevleri mildilrlüğlince gönde • · f' l • · Ih t Al • • · ğ k~ f" her ür. ayda bir tevzi etmekte olduı1ı.· ııe, m anaıya su yap ı. man- hava hakimiyetını teaıa etme e a ı rilccek neşriyattan ve satıcıların küçük si- -s , k k d L h 

ikramiye kurası dün banka merkezin la. r. ıs •onuna ... a. ar _tere cep e po- gelmedi. Halbuki donanmanın mü-parişlerinden alıcı lehine yaprlacak iskon - k - ff k 
to nisbetleri ıunlardır: de ikinci noter ile diğer alakalılar hu- lıtı alarını yurutmeae muva a • dahaleıini zayıflatmak ve aerbeatçe 

İlkokul kitapları için % 16, diğer okul zuriyle çekitmıstir. Kendilerine ikra. olmu~lardır. Nihayet Danimarka ve ihraç hareketlerinde bulunmak için 
kitapları için 1~ 14, mevkut neşriyat için · isabet ede

4

n mudilerden merkez Norveç darbesi geldi. Norveç hare- ilk şart budur. 
% 25, sair neşriyat için .. % 20. ~y;. Akaay'a 1.000, Melih'e 500, An- keti~~· alman g:n~l~~~~!ı~~n ~e- Harbin yıldönümünde ~~umi va-
Yalnı• yayınevi bulunmıyan :verlerdek_i talya'da Mustafa Hündôl t 250, Aydm ıebbuı ve strateJı uatunlugunu goa- ziyetin anahtarlarmdan hırı adalara 

satıcıların doğrudan doiruya yayınevleri.n- da Mustafa Nuri Bursa'da Leon Ba- teren bir ispat telakki etmemek im- kartı alman hareketi, ikinci anahta
den getirtecekleri okul ltitaplan için posta ruh Erzurumda Şişe efendi oğlu, is- kansızdır. Çörçil, bu kadar ceıur bir n Süyeyt ve aonra Cebelüttank üze
masraflarına bir yardım olmak üzere ay - tanbul'da Solovadye vt Has.an, 'Kayse- h~~e~etin ka~ada baflıyaca~ daha rine, lngiltere'yi Akd~niz'den çekil· 
rıca % 4 manzaın iıkonto yapılır. Okul ki- ''d Mükrimin Kar•deniz Keşan'da muhım askerı hareketlere hır bat- meğe mecbur edecek ıtalyan hare-
tapları dışındalı:i neırbattan k ıarett• al- ~~usetafa Ünl\i Ornaneli'd'e Halı'.11<: langıç teşkil ettiğini söylediği za· ketidir. Gerçi Akdeniz davası lngil· 
pariş edilenlerin ambalaj, sevk ve posta ın • · b · l k d' • 

German l\"erkezde M. Özerden ve man ısa et ettı. & an ınav emnı- tere için hayati addedilmiyorsa da, masrafları yapılacak iskontoya mahsup edi- , ~ı 
Ur. Yalnız a111ı cinı bir kitaptan bir dıfa- Hıfzı 100 zer lira kazanmışlardır. yetini teais eden Almanya, 9/ 10 Akdeniz'i kapıyan, ııimali Afrika• 
da tam bedelle ve peıin para ile dörtten Bunlardan başka muhtelif mahallerde- mayıs gecesi, tıpkı Polonya' da ta- da hakimiyetini kuran ve §arki Ak
fazla kitap satın alan okul idareleriyle hal- ki doksan beş mudi de 20 • 50 lira ar<'.· k.ip ettiği uıull~.rl~~ Hollanda, ~el- deniz: de rakipıi~. ~~lan mihver dev-
kevlerlne her dört kitaba mukabil bir kitap sında ikramiyeler isabet etmiştir. çıka ve Franaa uatune aavlet ettı ve letlerı, hemen bulun Avrupa kıtası 
mlleaınınin kütüpaneıi için bedava veri- tıpkı Polonya'da olduğu gibi, sürat- da işgal veya nüfuzları altında bu· 
lir. (Okul den kitapları ve mevkut netri- li ve kati zaferler elde etti. Cihanm Iunduiu için, büyük üatünlülı elde 
yat bu hükümden müstesnadır.) Sinop' ta deniz yan.şiarı güvendiği Fransa, hemen hemen Le- edeceklerdir. 

Vekillikı;e verilecek ycı.zıh emirlerle histan kadar kolaylıkla mağlup ol· 1939 • 1940 senesinin bilinçoau, 
muhtelif maksatlar için memleket içindeki Sinop, 2 a.a. - Hava Kurumu tara- muıtur. Tayyare ve tank ıilahlan• gerek askerlik gerek ıiyaaet ha~ 
kültür müesseseleri ile memleket dışındaki fından tertip edilen deniz yarışları nın ehemiyetini de, maatteessüf, her kımından Almanya lehine &eçti. 
teııkklillere cönderilecek kitapların iı • dün yapılmıştır. ~u yarışlara kikler, türlü mukavemet imkanlan ortadan Bundan aonraki aafhalar, İngiliz 
kontoları, % 25 i aırnamak lizere emirle - sandallar ve kanca.başlar iştirik et • kalktıktan ıonra kavnyabilrnittir. mukavemetinin devamına ve bu 
rinde gösterilen miktarlar üzerinden yapı- · b 1 "k"'f ı 
lır. Bunların posta masrafları da icabına mış, irir'i gelen ere mu a at ar ve - Harbin bu safhaıında İtalyanlar da mukavemetin Birleşik Devletler mü-
göre idarenin mliteferrik muraflar terti - rilmittir. Bu yarıılardan sonra da yüz artık harp ilan etmekte mahzur zaharet veya müdahalesi ile kuvet
bi,nçlen tesviye olunur. me ve yağlı direk müsabakaları yapıl- görmediler. lenmeaine, Avrupa kıtasınm buh· 

Fraıwızların, manasızlığı çok tükür 
artık bizde de anlaşılmağa başlıyan bir 
pirleri vardı: Sulliy Prudhomme. O 
zavallı bir mamumesinde itiraf eder : 
• Et je nombre le verbe en comptant 
eur mes doigts - .KelAmı parmakl:ı
nmla sayarak mevzLön, ahenkli kıla -
nm. ,, ( Bu m1srağ zannederim bütü:t 
dilnyanın en tuhaf mısrağlarından bt· 
ridlr. ) Ketima ahenk vermek için par
maklan ile .ayan, }thut aruza uyup 
uymadığını araştırmağa mecbur olan 
•dam bilsin ki pir dcgildir, hiçbir za. 
man ıerçel: Lir mısr:ığ söylemeğe mu
vaffak olamaz. Bir manzumede gördU· 
'tuntız:,. bir, biz, ahi v. s.,, gibi ket: 
meler -bittabi lüzum:ıuz oldukları za
man- o manzumeyi y;.za,.ın gerçekten 
pir olmadığını ısbat eder • 

Umumi neşriyattan ıeri halinde ıatııa mıt ve çok eğlenceli olmuştur. 1914 harbinde eier Mame zafe- ranlarına göre inki§af edecektir. 

BAZI şairler vardır kitaplarına çıkarılan kitapları tam ıeri olarak yayın - ri olmasaydı, harbin bitmiş olacağı lngilizler, mihver hegemonyasını 
bir mukaddlıne yazıp bunda ken evlerinden perakende ıatın alanlara da % bı ihtiyacı hakkındaki her türlü maU1matı, fikrinde. bulunanlar, yani bir Al- kabul eden bir sulha aala razı olmı• 

Tedavüle çıkarılan 

yeni banknotlar 
Ankara; 2. a.a. - Cumh•ı.·iyet Merkez 

Bankasından : . 
31 8 19b0 akşamı itibariyle banknot emıs 

yonunun vaziıc:ti şudur : 
Bankanın açılı"ında b;1nka kanunu '!1"c!

bince deruhte edılen m:kc!ar 158.748.!'ıo3 h · 
ra. Banka kanununun C>-ıl ıncı maddelerıne 
tevfikan hazını tarafm1 n vaki ted yat { .. 
hıp tedavülden ıerı çekıl :ı ol u und n 
bundan tenzil o!uııan 19.310 !ıl6 lira, bu mik 
dara banka kan•Jnu mucıbıncl'! altın muka· 
irili yapılan emıtyon 17 .C.00 000 lira ılı re:· 
llkont mulı:abılı y;apıl;ın emısyon 206 mılycn 
500.00 lira, 1elnUı S62.~38 367 lira. 

lıtve olununca 31. 8. 1940 t rıhindeki te
daviiliin umum yeldlnii Uç vüz altmılJ iki 
mll70n dokuı yüz otu:& seltız bin ilı; yıi= 
altmıt yedi liray1 balii olm ktadır. 

Bu 1ekilnün 33'>.54Z.19'S !iruı yeni hartli 
banknotlardan 11ıitebalr 32 gl)6.172 liruı da 
11kl harfli banknotlardu müteıekklldir, 

İzmir' de fırtını ve yılmur 
İzmir, 2 a.~ - Di.ın sabahleyin ba!'i

byan yağmur öğleye doğ1u biraz din· 
dikten sonra tekrar başl&mı' ve gece 
de devam etmiıtir Bir aralık tiddetli 
bir fırtına da hliküqı sürmil§tür Ga
seteler, üzüm rnahs•ılünun büyUlr bir 
k11mının aergilerde bu unmaaından 
dolayı yaimuı dan ıaland: w ım kaydr 
diyorlar. Zarar hakkında henliz kati 
ma ümat yoktur. 
Uıüm ve incir ıhr cat ıtırı b gün 

toplanmışlar ve son ,. ·mur ar dotav1-
•!yle mahı·.ı111n uğ•adı ı zararın nis. 
betlerini teabit ederek ihracat fiyatla 
nnsn ytlk1eltllme1in" kararlaıtırmıtlar 
clar. 

lıtanbul mebuslan 
münteh·,,ı ."yl t,..maEa devem 

edivorl::ır 
lstanbul, ? (Telefonla') - İstanbul 

mebusları bugün Şehrem'ninde halk 

dilerinin sanatkirlık iddiasında olma- 10 nisbetinde tenzilat yapılır. okulların derse başlamasından en az 15 gün manya • müttefikler harbinde Fran- yacaklarını ilan ettiler ve bütün im-
s t 1 aldıkları kl'tapları memleketı'n önce bildirmekle mükelleftirler. • • 1 ki b" dıklarını, ancak düşUncelerini, hisle - a ıcı ar, sa'nın mağJubiyetını İngilizler için parator uk kayna arını uzun ır 

, d her n~resinde otuna ollun üıtün"eki fiyat- Maarif müdürleri vilayetleri dahilindeki d b' h • • b l'k • l 
• • --1-ı·yetle ao"yt--ek ııte ikleri· '1 e kati maalU. ıyet addedenler, Al- arp ırın sefer er ı nızamı atma rını Siilluıu - la satmalı: ve utıı yerlerini okul talebesi- ilk okµlların, "ortaokullarla liae ve öğret - "' 7 

· h b ..ı l B n o-llft kitabın• manya icin bir zafer sulhunun artık aldılar. İngilizler denizde, karada nı a er venr er. e 11 
• nin daima clrip çıkabileceji nesih bir yer men ve meslek okulları müdürleri de ken-

ne diye okuyayım ? Samimiyetse o olarak muhafaza etmek ve vitrinlerinin en di okullarının ders kitabı ihtiyaçlarının birkaç h~ftahk mesele olduiu iddi- ve havada imparatorluk tarihinde 
bende de var; fikir, his bulurum. Ben ıöze ıörlinUr yerine "Maarif Veklllili neş- her ders yılı baııında vaktinde ve tamam asında bulunmuşlardır. Halbuki görülmedik bir kuvet derecesine 
onun kitabını ııtr okumalt içli! açıyo • riyatı burada utıhr"' yazılı b(rer levha olarak temini ile mükelleftirler. Fransa münferit aulh yapmasına, varmışlardır. Almanya ise, kıtada 
rum. Sanat ıddıaın yoksa yazmasın. İd- koyınak mecburiyetindedirler. Bu ıekilde muamele yapacak viliyetlerde Afrika'da kara ordulannın, ve Ak- kendine karıı başlıca mücadele 
diaaız adamd~ pir çıkmas • • • Satıcı olmak, o yerde yalnıa kendlılnin maarif mildilrünün reisliii altında orta de- deniz'de donanmasının yardımın· meınedi tetkil eden Fransa'yı yen-

Halbuki iddiasız ~·lmak, ancak his Maarif Veklltili neıriyatı aatıcdılmı ya- receli okul müdürlerinden biri ve bir ilk dan kendisini mahrum etmesine mit ve muazzam kara ve hava ku· 
k Ik pacatı mlnaernr tazammun etme.. Bir C:.,.retim müfettişi veya ilkokul ba11öğret - rağmen, İngiltere harbe devam edi- vetleri ile rakipsiz kalmıttır ve mil-

lerini, dütlinr.elerini ıöylemeğe a yerde aynı tekilde ml1aaade alacak müte - meninden müteşekkil bir "kitap tedarik ko- yor. cadelenin dönülmez bir noktasında· 
mak ne kocaman ve ne gülUnç iddia • addlt utı .. ıar bulunablleceli aibi baeka misyonu" bulunur. 
dır t •• Benim hlslerlm, dUtUnceterim yerdeki bir aatıcınm orada kitap aattırma- Komisyonların, sattıkları kitapların her Almanlar harbi kıttan eve) bitir- dır. 

1 "k k ıt l b k 1 · · mek için Büyu'"k Bn"tanya adalarmı Oç sulhtan biri olabilir: ya bir al· zaten güze. yu ıe , uy e er u ana ımda da bir ~ur yoktur. nevının % 10 u nisbetinde kitabı fakir ve 
sip olmıyacak feylerdir! ,,demek de- Mauif müdürleri, vlllyetleri içinde ıa. kimsesiz talebeye bedava vermeleri caiz - istila etmek teşebbüsünde buluna- man zaferi ıulhu, ya bir İngiliz za• 
ğil midir ? trcı milludeai alanlara mahatH okul kitat- dir. caklar mıdır? Henüz meçhul! He- feri sulhu, yahut bir ortalama sulh! 

Sonbahar ve kıt, cihan mukaddera
ll l lll llll il llll lllll lllll lllllllllll lllllllll lll lllJlllllllllllll il llll lll l l l l lll llll il l l l l l lll il il llll l lllll lll lllll l lll l l l lll l l lll il lll lllll l il l lll l il lll il lll lll llll llll tmın ilerisini bu İstikametlerden bi· 

3 Eylül ! 
••J ey/Ol ııbıhı ıaat b€;te lnıilte., 

re'ııJa Betlin büyük elçiıi Sil N. 
Henderıoll'ı o glln •••t dokusla 
Alman buicıye nazırı Bay Ribben
trop ile bit mOlak.ıt yap:p lngiltere 
hükümetinin Alm·rnya hOkllmetine 
Polonya'yı ürşı girişilen ıaldıt-

. ganlık bar11kıt.leri durdurulmadığı 
takdirde bundan ~ıkacak neticeler 
hakkındı ıebliıattı bulunduğunu 
fılrat bum bit cevııp ılınamı4.ığını 

·bl/dirmeli lıalckında talimat verildi 
Bu 1tbepı. •l•r alman bllkümeti ni· 
hayet o ıtJ11 Aat on bite kadar tat· 
min edici t.emınat vermiyecd: olıırıa 
lnıiltere Birleşik trallık hlllrOıneti 
lcendlalııJ Almanya fle bırp halinde 
addetmek ınmırın'.la lrılıcalıtı. 

O gQn (3 eylül) ı;aat on birde a1 
man ht!ldlmeti kerıdi dıvAsını da 
izah eden bit beyanname neşrederek 
bunda lngıltere'nin almsn milletim 
mahvetmek Qİyetindı o/dutunu /öy 
lüyor ve '•l•r lnılltere bi .. lrarıı 

l'AN l~ll IL7'R 
ne girişecek olursa o :zaman biz de 
ona aynı silahlarla ve aynı şekilde 
mukabele edecefiz,, diyordu. 
Aynı giinde lng11ız b:ııvelrili A

vam kamarasında 66ylediii sözler
de lnıiltere ile Almanya arasında 
harp hali mevcut bulunduğun.rı bil-
diriyordu. , 

Bay Hit/er de gene o gün alman 
milletine ve ordusuna hitap eden be. 
yanıttı bulundu.,, 

Si%e dünya taribinden bir sayfa 
oiudu:n. Babai geçen gün uzığunıı 
da değildir. Bütün bunlar, bundan 
365 ıün IJnce, yani geçen yılın bu 
ıana vuku11 gelmbJti. Bir nizamın. 
bir medeniyetin encam ve akıbeti a 
cerinde hatır ve h.ıyalt1 gelen v• 
~elmiyen Hdiıelere baılangıç olan 
tarihi bir günün brıgün yıldöniJmü 
dar. 

Bu bir sene it;inde Avrupa•nın .ta. 
ailü blf kllf krıvetli ve .. ıl bir-

. 
çok milletler/ çabuk /nJı.,'şaf eden 
bir harbin silindiri •/tında hiki
mlyetten mahkllmiyete. hilriyetten 
eıuete stJrllklendiler. Avrupa hat· 
tuınıa bir~ok yerleıl, ıimdilik renk· 
ıls V4' çizıisl• karJrmızda durmak
tadır. Bir Hne önce tam bir lcati
yetle çizilmiı bulunan sınır/uda 
ılmdi bir ura i&tifham çengelleri 
belirmektedir. 

Bir sene önce Afajinosu, kuvetli 
ordusu, bol malzemtısi ve cihana lJr· 
nek olan demokrasisi ile dimdik ve 
dipdiri duran Fransa'da buglln bir 
beyaz boyunb•lı. bir beyaz bıyıktaı 
bqlrı hiç '!Jir şey glJzilmllse çarpmı 
vor. 

Bir mQddettenberi Hugo'nun d· 
i, GiJte'nln dilinden tercllmelerl 
-ıeı(uldar. 

Bir zamnnlar, bfltUn t;Jemokraslle 
rin sınırı Ren neh.indedir, denilir 
di. imdi o $ıuırı Taymls nehri iı-

yılarında !>ir tek millet tek başıntı 
müdafaaya savaşıyor. 

Yerden, denizden ve havadan 
inen, fışkıran ve savrulan ateı. Av
rupf medeniyetinin asırlarca çalııa~ 
rak ele ge'iirdiği refah ve aaadetj 
kavurmakta ve bizzat o medeniyeti 
eritmek emellnl gütmektedir. 

Avrupa kıtası, bizim neslimisln 
hayatında ikinci defa o/ualc glJrdQ
ğü duman ve kan çalın• geçen sene 
bugiln girmişti. 

Bir senedir, bQrJyet ve hayat va
dilerini ölilm ve,esaret çılları ezip 
çiğnemektedir. 

O glln • bugllndllr, gilndllzQn 
nasibi ate§ ve gecelerin nasibi s6n
dUrOlmüı ıııkların arkasında meç
hul karanlıkların ıstırabıdır. insan
lar bir/birlerinin çehresini patlıyan 
bir bombanın' ve yahut g6k yQzllne 
çevrilmiş projekt6rlerin ııığında. 
eyredebiliyorlar 
Gitti~e biru daha susuz, çorak. 

ö/lere dönen dilnya azerinde barıı 
ıer yer birer vaha gibi birkaç yer
de su ve yelillik buluyor, 

Bu u -ursuz ıldilnümünde o va-

ri üzerinde sallıyarak geçecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

halardan birisinde bulunmak saade
tini tadan bir ülkenin bir gazeteci
si, bu fıkrasiyle belki de tarihe bir 
vesika veriyor. 

Nice yıllar bu yeşilliğin sararma
ması, bu suyun kurumaması dileği
mizdir. Fakat tarihi bt1.rısı ve haklı 
davaları zorlamak ıstiyenler olursa, 
gene bu yılddnümünden de faydala. 
narak söyliyelım ki, tarih. bizim sı
nırlarımizda geriye tepemiyecck
tir. 

3 eylül 1939 - J eylül 1940! 
Birçokla·ı tarafırıdan uzun sDro

ceği söylenen bu ilk yılrlJnümünde, 
insanlığın candan, yiır~kten dostu 
bir millet sıfatiyle Jöküll.'n kanların 
yıkılen mamure/erin acısını biz de 
duyuyoruz. Hangi bayrak altında 
çarpışmış olurlarsa olsunlar, bütün 
o kurbanlar için gönlümüzde bir 
sempati vardır. Bu sempatiyi ancak 
bize saldıracak millet ve bayrak 
için yok bileceğiz. 

Yok bileceğiz ve bem de nasıl? 
T.t 
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M ON IH [~:::;!!~!!!!!!!~~!~~~~!!~~:~] ~~ 
Hangisi.ne inanalım ? I O Z E R I N DE . Llverpoll, av.anaea. BrlıAol ve Chatham ll-

tng'·ıtere fi•arine manıarıaı lk*ıbard&dlaa ttnıtıttr . 
.-ıiii İngiliz lt.maıııarına maynler atılmasma 

Muharip devletler tarafmdan as- ıl-LILI •AWAIİ devam oıunıuı~ 
•eri harekat hakluıMla neıredilen ...... WWll yaptlan aktnlar Be~~r 1eıııı:1e~hftc~ :v:e~ 
l'emıi tebliilere clahna propagalllla Londra. J _ LL - Hava ve anavatan bUs etnQlel'llll.r. 
payı ayırmak laznmlır. Her devlet IHr hl lildJ oYU -ı·- nesaretlerlnin teblf"": Dtln ıece, Ha\18 dafl batal'J'allll'lDln 1y1 ı i.ldataaaı 
le 1• k d 11.!a ......... ,, .. , •• .ayulndeı, dU.man t&T.Yatelerl, bUytlk Ber-

endi vaziyetini kuvet ı, arııım a- 48 ft1mamn İ:ncfltet• ıtnrtadeld faa!i7eti, ıtıı. l!labuuıa .'bomba atına.Ya muvaffak ola • 

ki dlifmamn Yıuıi,..W de zayd 3 -"'' - .. - ı..-.ıo .....,., -· AJmaayanua _ • ..,....,,,. 
termek ister. Bu propaganda payı. lliellMten lllll'Wat olaqtW, HUc:amlat, blJ.. da, :vatnız meskenlere bazı hasat' yapılmı.-

tır. Mamafih hiç bir yıe!'de ukert hedefler.. 
bilhaua askeri harekitm ae · • lngi'c_ .-:.L..tlanttlft u.a sr11taı1 kuaaıı. w o.Uea eırateti - de buar yoktur. 

' 
Almanya'aın 

ekonomik ve 
mali vaziyeti 

Dr. Funh diyor ki: 
Mark Ampı'da İltiliı 

lirasının yerini tullllak üıere 
hahahıde aoylenen aös'- içia .,nl- •~ f"IV m c-p mmtaknı berine te..Xh edil• DUn dUlman ceman 82 t&yyan kaybet .. 
mahcbi. Bıı devletin aakeri kıtaJıan. usta' .. ğlnJ Berlt"nlt"ler mittir. llüteıif noltt&lur "GaU.. en - mtttir. Bunların &2 at hava muharebelerta- prk hu.dutlarmdan ve eskisinden fazla.sel-
n-...!.ı __ -•a --=•--. a. L __ _._...L._ il letiııin cemap Juıumnda bir tehir üııeriııe de ve 10 tanesi ~de taJırl1> edftml,ıtr. mekte vı; denizatm memleketlerden ıthal 

cı......- .,,.,, .-......- ...-..-a Yahllz dokwl alman tayyueet kaylptll'. b' Jn m da Jel' 
ehemi-- n .A..uli llakkmda lW ' bombalar atıbıttır. Büyük lmvette infilik olanan malların bilyflk ır llDlft -

:T.,,... ..- b·ııe tak~r ediyor . ve Y&ftlt!l bombalan bazı yancmlara sebep Alman bava tehi:~ terini tutmaktadır. 
tarafm •leri daima Mriltirine 11)'• U 

1 olmuı ve ban ibmetdhl• Te ticaret ev - Ufli& Döviz muıkilltmı ve bmıdaıı dolacak •1• 

lnaz. herliyen taraf INlaa ~yet Cuma teli teed'i 1*!1· ·leri mühim haara airallUftlr. Bir kaç ölü• Berlln. 2 a.a. - Alınan hava IWYeUerl kmtılan İngiltere müballia etti. Buna ınu-
li Rietenaeie, geriliyea taraf da 1»11 Loadr~ B:.U. ar~ · ve bir miktar 71ralı vardır. Diğer bir te - bqkumaııdanlıjuml tebllti : kabil bizim 7fyecek •e iptidai madde •tok-
Derlefitin ehemiyetiai .asaftm11a ça- ::::.ısı •nl•clıaa ba1111~ ~,:-: birde buı haaar ve yaralı ve ölü hariç, hü- rnı~~=-:::~e ,:::.:;ı:ı~v~ ıanmın da milı:tartanndaa din olaraık tah· 
Ltır. Bitaraf okuaoa. tebliileri 1uretinin iıtihbarat aervııu, ınsıli;.,!:j1: dor camlar, bu mıntakada diier yerlerde pek az meydanlarına hücum etmiıterdir. Alman miıı etti. Ea IJi ıillblarla mücebhu bula
-- eder"- _._ IMmıı _.. i=' ..,,.,.ıui•i• "".~.:.,. .... ._ ,_ ,....,. .,. ...,..,, ..... , aı.- ı.. - tayy.,.ı..ı, bOm....,la -"" ve ••1- .,. .. ••n>-,...,... .... """d"""' 
J:-.r._d b l ~~w- 2nGil .ıilm ıA~IU Bedii~ ad ek dıtuı· bwlen ..ıtre biç Wr 19ralt .e alti bydıe - lalan tahrip eylemııur. BUytlk yangınlar - .. JiL olan ordumd:ıı, llant n Atlaatik sa-
Vllun e u un- •• 1 -.re ........ .-.ıc ıçm "· pr av • • çıkmııtır. Bir çok hava muharebeleri ollnUf ..... "' 

Fakat harhin birkaç aylık seyri, mÜhim ukerl nedefiere biicum ettikleri- 41ihnemiıtir. c ... bu prtt sahilinde bır I•- ve bu muhtU'e!bel9r emıl81Dda alman avcı hillerine ıelmiı J.ıulunmaktadır. 
hitaraf --~çok garip Wr va• ni \lıaret etmittir. hb• ltlr kac n buara utramıttır. Fakü h.yyareterl 88 4utrnan tayyal"Mıı dUttlrtnUt- lptidal maddece fakir olaft Almanya, 

• k-cl L '-- Ha B u hedeflerden basılın 4lk ~d olvak ınemıteketin 41itw noktaluaada miinferit tUr. 28 alman tayyaresi k~ptır. malzemesinin neticeye varaca1a lı:adar aar-•ı1et -- • DIJ'a.ıuaffhro va ,__ a...r.ı1ıran. riilllllİltİr.. au "!ı~~nl ~.&ye-• -ıı...-ıa- a6•laa L~L-ı-- n.k U bu, &fi' 

Hattıüstüvo 
Afrikasnxlo 

hür f ran51z kuvetleri 
General de Gaulle' e 

iltihak ettiler 
Londra r 2. t.a. - Royıer bftdiri1or t • 
General de Gaulle'fin aervııleri taraflDıl 

daıt aeatıdaJd dektlrasyon neeredilmiıtirs 
Fransı• hattı ;;ıtüva Afnknmcla btlfti 

hür franıız kuvetlerinın eeneral de Gaallff• 
iltihak cyledii i ~eeyyilt etmekt.tdlr. 

Fransız hattı üıtüva Afrikasında bitUıı 
hür fnmsız kaYetler nfn ıenaral de Gattlıe'I 
çektiii bir telırafta Ga on •ali•l B. Jln. 
son'un miistemlekenin bütun ııvil ve ask~ 
makamları ile oirlik\e, hür Framıa ıı.na• 
altmda yer almr, oldufqma büclitmittir. 

B. RmeH 60.000 Wlifl 
askere ~ırdı 

Nev,.ork; 2. a.ı. - B. Ranelet. 115 .,,ım. 
de baılamak here bir sene mlddetle milli 
muhafıs ala~ndan eo.ooo ldtUiJı: bir lı:afiı.,ı 
..,,.. ~tınmttu. 

L.._ __ ._;,b haL'-~ _ _.., • • ...,..._ -QD8UI " -- •• •• _ _... .-- ı•talı,an r---..0 teblitie fedilmniııi diitünmedeD moıQrize haf'l,mr j. 
GIU'9Kll aaıll'lllla D8fn::uı en ancı- yare .falmkalan, t111V• m.,, ---'p olmuı•--. Yar-•- adedi .,iibelı: deiil- ııı;INIU 
1L w. t bl.il • d 1..! '- --.A. ...... ~cıuttar .......,. ._ - leri 1rntürebilir. hte dört senelik 1'*Jı 11ııııı; _ f aar; .,.. aıımm e ı enn e .. i tena- lektıı 1"' _....... • Berlitı•m ·mar k' · CSl il .. - lU-.tadır. Diter tarafta& lngillzler, at-
.__._ harekatın t•laı·rm· e lit m-••Je- Saa t 23.30 dım .. _.. . ~ı '- . ı dir. Bir kaç ıtı m ttur. plinmm faydaları dolayııiyle, blzfm tktı- Jalasan idıaJAtftı bedellerini Bde•ebilmek ,_ 
.. ..., .. ......, pri>i~ .iade a.ıtyltk .Wr taJ'l'U• motil'fi aurı~ • 1 • '-- 1ıı- İtalyada bir ,mahal, 2 a.a. - İtalyan or- sadiyattmız harp icabatiyle ezilmedi, biJ1.. " 
lere inhiaar etmeyip, dofrudan doi· kası b om°barduua'll ~~:-n!!e::ı' ı.::; l frlkl 48 ftl ı ı- nan "9lan 1111lUmt karar«~ının teblitl : ki• büyük nliltyasta takviye bite edilc1L çın, ecnebi memleketlerde olan mcvcutıa-
-a iki tarafm •a1"1atma tealluA k ·ımam'la ~ '411l.,_ • b dı _ _. Dütman ıayyıarelerl dtlıı Jl"Ce, 8a.rdubır& L-

1
.L . riJle altı• atoklanm feda etmi1• mecbur 

·-· • .. .., • " m ar man!Q~• ,.__ nd ""ar ve kırlara -.-1•_. -'L Devltlti idare edenler, askort seferııcr ı .. ı- + _ _,_ etmektedir. Bir ha-a -L--L-•• • iıtasyOl'lU tesiub ,uger .. o - meyd--'-ına k-'1 .....,rj • UÇMUı;ım ..... .,. ·-- kalruqlardır. -.iU. sanat nerleri. Birı.. 
·• --~uc rımızm\hilcumun maru:ıı kalmııtır. . GBIGI lllf .ı blr ~ok bombalar atnuflardır. Ha- çin göatermıt oldukları itfnalll1l aynnu, ik- 'd 

1 
h J el...Lj 

oluyor. lngilialer tarafmdan aetre- Butut\'ar dolayımyle Bedbtte ll~r,. va daf1 bataryaiarı Uç dütrntın taYYBl'HI tıaadt Hferberliiin ibarıncla gö~tırmit - tik Amerika an re en arp .. zem oınua 
dil- tebliicle almealama meaela l bıa~a ... llalı:olsd7Ul pilotlar, Al. 1 1.- ık nllrl dU,UrmUflerdlr. Ne ölü, ve ne yaralı. ııe de lerdir. Fakat •lman ekonomisinin_. kay- ödemek için Atlantiiin kartı yabama &eo-
..:;,z ta-arelen· dA...::~ L-..1! za- :ıanyanm aair ~ • hed!6-· yapı an • n 1 hasar vardır. b ta naklarıııdan istifade -ı·e ttlnm bile kal- mittir. Harp esna ı da barıd ticaret daW .,. "'"' -..•-.-. _.. Holl~daya hücum etmitlerdır. Hıtdes- · . Dalma Isviçre yolu ile lt(!len aşka Y - .,., .. ı iıtihalaye uğradı, fakat ba iltiltale İılsi1 .. 
Yİatlannm İlet ancak ota tayya ... be. •da bl". ıltlıak demlryo~u üzerine ıı:a Kahire; ı. aa. - lagilı:& ha.va kuvetlen- yar ıer. Pi monte ve Lomberdianın muh- mamııtır. Harp iıtihulltmtn eılteaddit tere için Almanya'dan daha çok aleJbte ole 
mm ibaret oldaL. iddia edilivor. 11~

1

:,.....1_. _.tiir. Lulruf ve A~em nin dön ıkpmld tebUtl : telU ~ tlzertnde ~çmuehal~l'. tubclerinde, iıtihsalit ile iıtihllkter ara - muıtar. lhlhaua alman harid- tfearetfnhl 
•• ,, d(lltlir:t da Mil ohük lııılera t.ctlis ilan lmvetleriıuı 111eMUP bombar· Bmılara kattı handan ve ye.n.n::n der 4· ıındaki a·sbet o kadar mü•ıit ohmıttar Jri, 

Halbuki aynı harekat hakkında al· btairnartçoL ta'!.. ... e m•ydınları bombU'dıman .a-- ta-arelci, Lib71U111 .. rkmda, dil.'ş- aliyete geçilmiştir. Muhtemel hedeflerine . 
1 

abhılrac:hn daha çok milteet11ir olacalı d&a 
t "' ,,_ " - '" d 1 ·-• •a_...,. .... ,.. l i ...... -vv--.ııet V• ı'ktııadi seferberlikte derpit edilmıı o aa marı arın nel"ettilderi teblii tam d'l i tir manın euılı bava mey -.ı aı'ına ve yere ın- v- e ...... .....-.-.n ç Do ....... ,,,,an: • tlinülürse, keyfiyet daha pyanı ditmıit a&-

bunun teraı·d.·r·. m· -nı··ıe-=- vw"ız ta•· e bfı'r ~blb'lım ttnaN grupları Ko- ı,ne mttlrllerlM -kum ttmi\len!lr. 'Elt1nı· rflll8 mıntaltWbda bir köy u,ttinde d6rt bir takım tiddetli tedbirlerin tatbikına ha- rülür. Ba 1-bmdan da Afmaan'am l.tlh. 
• • • .... "' - "' lonya ecivırmda \Tesıelincde •• Union. rhe- pli. Denuı, ......_ ~ıvlı:.. &lp.aala, Bar- bomba. ve muhtelif noktalar üzerinde de ay- cet kalmamııtır. 

Yare zayi ettikleri, kendi zayiatlan• ini _ _..._ brawolllıla k&fhtoff .. hılN:ik& • illa .,. &ıpbbi uedenn• bue»mlar ,.apıl - dınlatıoa tl,.kler •ıııu.Iardlt". Jılahawı hasar ıalit kudreti haleldar otmaımıt:m Biltfia 
• d L- ld - .aı Yi K l ve öIU w ,eratı Yoktur. Al • -: Avrupa kıtın yeniden lnıuı clerı>lt ettiri-llm ıae, otu t&JJ'Ue ell ı-ret o U• llJll bombard&muı e\lllİllerQ r. ne o OD• mıı~ır. . a - İki italY&ll keıif tayyaresi UuUne döD - man paraaunn ocaıy-~ 

iunu iddia ederler. Bn- bir, iki, iiç 'JI civarında Leverkıılen4e Bı1er'in lnfillk B!tmtnnde, fttman _.,~l!ri Ye bmp- memiıtır. '96 teblllde bahis rne\".Zuu olaıı tebilecek bir vuiJette bulmımaktachr .... 
-. maddeaf n doMunıiiıl fllhiblan da 1Mt1a - lır üzerine bo:nb.ılar dlltmu,tur. 200 met - ......... da bf sallı' Almanya'ımı pen vuiyeti neiir T Mark na da nuan itibara almalı: llaımdır Jel 1ııe &"Ün değil, iki aydaaberi her .... -;.. L-...... -- -.aıı--ı~ •• ....__,....., __ ..__,_ ......, r-• .__ .. __ ..u•···'• alevle kan ... ık tli7all du P'oJenıJı: 1Jom.,...-.umam esnuın r a ..... 

1
.a.. -ıb· _,.. / 

•- uanu- wuuua_. ~-- w ~,, ,._ ,_ A ı cı" dil hastaneatne laibet vaki otınut ve bllrada en emitı Hen aabit -e o u .. p •• ı ..-a 7erıiclen İDi& keyfiyeti alman sl•hı aynı tekilde devam e.tiaf gidiyor. suıdaa pilo\lar •tice7i ıö .. eaaemitlerdk. manlır clirillmüıtur. saar brt şaıaıı blr kıvt aıır yaraıanmıttır. Bir dtıeman tay- dtt•en sterline llraaınm AVl'llpa'ü yerini Jmdretine mtlhJaı miktarda IJlftler 78P& • 
Şu halde hanaiaiae iuN1Mb7 Fabrikanın 7aki'cımae biT tay19re m~ • t1771resi tnrip Olltlw1t\~. yamrl dttfOJ'Ulmtıı" Oç JdllUlı: mtırettet. tutmak uzeredir. Loııdra'nm CitJ'ırinde 14 caktır. ıı:ıer bu muharebe lıtllıaaJ ma4deıt 

.._ 1 1 .. ı mna taın inbetl.f'I' atını •• pıof*lrlc ~.,. .. ~· ~vkilae ~.lift tı esir edilmiştir. ·-• 

.uu aaa e cevap ararlrea, inıi ız e- aıitralJö:ı: ateıineı tutıılmllftm: c:ıaaada, bil~ OU' iafill~ o~ ve .Jıir d~t- .Auabda hafif hasar yapım ve 9 ldttnln mal edilmekte olm ıterlins vaJıidi kıyaııaı Jeriniıa çoldatuna doinı blr ariicadele ı... 
rin daima doina söylediklerini, al• Spichde bir miü&iınmat fürikuma Fllll • man ta11aresı tahrip edılmııtır. Dığer btr-~ aebebl3"8t veren hava bt1 • artık roko11118'tur. 21 ataıtoata in&iliz bii- İnciltve ıimdl hemen bitla Awapa.'ma 
manle.rm İle, dahna mibalegaya lan bombardıman .neticeal 1UISJDlar çık • çok tayJareı.rin hasara 1lfraım1 olc!Dtıı pek cumu .-.nda da dtter bir dUlman tay • ttimeti, Jı:eyflJet derhal meıırkii meriyete ıilihlamna kabiliyetine bqr lıoyımktadtt. 
L_ dd ki d::..a-- k k m11tır. Mıgclebollr1lde iıir IU tlıift~• .falt-~. yareat dfttOf'UlnıUftlh'. "'e"melt tlffre tnııtltere banlı:umm bank - f.....ın JMwa hOeumlarıam - -.-.. aap ı arını ..,UUUle ana•t Ye- rikuı da bcımbanhmatl t4lıı.iftılr. A.JDi... Elcanı.ıta. tanrareler ve kamplar afRI- Tayyarelerimiz K.....ıllWl MealDde Ka- • s -e• • •"°"':T• -
rici cleiildir. Millet olarak almanlar manda diler bombardnnaacdl.r Kmdene itil- na bombalar dütmUttiir. Bombar4unan ta!.· mmm oen•bUDda. blr dtlpıan ka.mpıM kU- notlarmm ithalini menetti. Elimizde bu- ~~.:ır:ı:-: ctJ:'::~ ~ 
ela : .. ""11izler de dofru IÔJ'lerler. Hü- CWll etmiılerdir. Biltihı sece tanareter 1116- yanletitni:ı: hlc'tlll iç\'11 kalkm~ tetebbüı çük çapta boml:ıflar atmıı n bu kampı banan lnıili:ı: lirıieı mikdaruwı azlıiı dola- latmalr tlmfdlnl, Dfl'mldtye dGfıntlf bir a. 
k.:ıı....."":."

0 

betlete olmak lsere hdriye teaath1atı 'n eden bir -..ı &Yel tQ')'&retı 1llJlı4ı et • muvaftakiyetle rnltralyöz ateatne tutmuo - yısiyle, bu tedbirdca çıkıctk neücoleria damın ha)'allertne beıuıetmektedtr. Harp • 
1111H1t olarak, her ikili de Pl'OP•· gemiler tiseriae • llli:ır MaıJııatamu atmq. aıittiz. t\I!'. 8tm nı81a.Mdel~re gö?e, 8~ mımatalt Almanya için biç bir ebeadyetl yoktur. l - ~evet dahi Almanya, satıcı ve alıcı aıt .. 

Sanda için lhüablegayı Ye hatta ya• tardır. tık in&W• tana.-eleri htdefleri tize- Tıyyıreledım:ı: ile anı.mazı avcıları ara· tebltfde bald• mevzuu olan Aılarde ç&l'Pll• talya da aynı vaıı:iyettedir. Jılezkt\r karana tfyJe cenubu ıarld A~ 
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...,_ 
lanı cıüa görür. Şu Wtle walmz mil· rine gece 79rııında as .. el ıetmlı 'H ıo- ımda birçok !mlharehelr.- ohnq, fakat her mamada dtllmllll çarpıtma mahallinde bı. • b"lh terlet idi. Garp devletleri oeıaubu prJtl AY. 
J l J auncun ıa lftlne ..ıattıU ..el~ ..._. .. JaiaJndar aı.._ıfakfretle 7&Pll- -raktılt m11ıerııı rnlktarı 22 dlr. Aynca Norveç, Danimarka, Belçika ve ı 11aa ruparım ınallanna ook ebeml1'8t ..._,. 
et erin karakteripe h hüki:!!ıetle- tür Ha'fa •tidaf .. tllll6an llt pro~le - 11111 ve ltombal•u hedeflere dllımüttür. Tay. bir 11\ıtılı o4ıO&DObtl 4e septetUk. Fransa'nın il:ı:erine olan tesiri daha mlhim- möte ldllei'. Almanya ne cenuı.t A.w,qıa 

rhlin pollb1ıaıma ak ba aqale rba.. hedefin etaıaÜQÜ ~k f..U1JP!tlerjıııa 7artll.mntwıln heP1i, flıleııne dönmlillrdir. dlr. Zira ba memleketlerde daima mii1Um araamdak1 tkt1aadt mlbıuebetler .....-ı. 
ee't'ap Yerilemez. Bunanla ......_, nP.ea. tinate'leibak 1Ma1Ht ~ • •Alı ı , • .,....... AIOl*t aM!WliBe. miktarda ıterlins bulunmakta idi. l'abt ba bir wrette deTam etmlf ve h4tf& ~ 
L..;;. •---- s•-'ab Lalrlrmda :-..:ı:-. ... etmele ...UMf et . •3• •· ~ ..._ -~ ...... Wr IM>a • L.a ... rm - ...... _ neticeleri binat ı-...:ıte- evelldndea dalla sl)'8de lnkW :'İ. ""',..,.,_... -· •---- ..... ~ Gece yarıııwl• Hd •• "'91 adi - --.. ~ flıon Wioaın etaıitt}r. ...... ... •ıumu .... Al ··-' ____ u A 
ı_. tarafmtlaa n ..... ilen teblitlerin burnundan ıörlilmlit otan usun menııilll toı> Lft'hlM"' eırnlı depotatma •• 4l1er tlina- re'de kenclhll töaWrecek\ir:Bterlini \do • mcm,.. nua c........ OFGJNI 
ahaan tehlif1erlae nazaran daha bataryalarına, kUçük bir mutanuıt bom lara .._ laabatlff .._.,._..laıtttr. YU91a • lı:uınm dnallaa1oa11 ... kambi1'0J'* mlteda- tieared 
cloin _..._..___ inandır k bir ta banhmaa ta,,.,. b•etılnhı ..._... el· lar çıkanlmııtl!'. Tantl"elerlmi:ı:, hiçbir b· it lktmd1 tedblrlerln alımnaliyle kredi • Almanya ile cenuba ffQ.'kl Amıpa ..... 
..._,., - ...... _ aca • ramqtır. J'IP kı)'detıunaiflerclir. shıl kaybetmiı tncfltere'rıin, lterllnc lira - dakl mOnasebetlerhl IDlı:tpf •tmeal, h81'p 
-.- tanlıll" wtdttı 1-JJZ- -:1........ hlüıla.t b 1 .1 1 ted' -~-ta .. olmaktan lcabatı ve muvakkat bir keyfiyet deJlldlr • • -E..ıa .... Jaani iasilis ~ ....... ~LI:.. .Ji-..1- Almanva ve J ta 1 g llDI e711e mı e l)'e ·-· - Cenubi Amıpa cfıeTletlert ~ .... 
-Lı _ __:___JIL .s.....ı..ıt- il •o .. ~.-.1~ ~ _.....,-..u~ IO!ftl' ............ ......., .... ~TfWffiltrile. 
............ ._ --- ıv nı .,.~ ltıııılıılM>lıııllt l--.:.-Dıl&••lı 1 1ıilt .... ........, ..,.. .._ ... .,, ... .._. rlld t-..,. tıalek Mlıdllder1 uma. Al. 
1~1"i öaiiiade J'apılmaktadlr. Yh m.. .,_etalnla Beilla-....Writ "911 ..- JGPJ G not ıtbaU ......ı,et.1, 1ı111DW10 ltledıde 1M117W11 .-.ın teerae1-. 1C* _,., 
~ ta-afeti ~.ti&."t. L•lde bunu B•-1. 'e yapılan '-- hncumun..1-... taiıdaıj fcfn en IOll m8racaat edilecek G& • etmlf metodlU'l, teknik teeiaatı; Jm dey • 3 3 

... .,. ... ,_. er ın JJSY• 
11 ~ 1 . letıerlD. ekonomlsinJn emrine komılarak • 

~ teWifde .. tan-e d~ bahsederken, hi~ bir tayywrenin Ber· hava taarruz arı redir. Bunun da tnirı olmazsa, maneYt u- tır. B1l suretle AlJDaD7& ile ola, mlllue • 
•aui ptennek, it Dun hülriimete s • ...ı 1 1 13 E ı ·· ı d b• t k rar a:ı:tnı ohır. Şimdi ıterlinı liraaı llleM- betler daha &lyade lDJdfaf etmlf bulUDMlll. ~ 'Mfnadnu ...:. Ve 1nuitfan lin'lia öıerktd ~ garUaıinMıpnl ı.o.tn. 1 &.L - Rna Nenretlnin teb- J§G Y U e 1 ece ll A17a'4a kara borıada kıymetinin pek ve Almanyanııı ekonomld Ue ~bı Av • 
._... lıWdbnet tar.ı.;..aa aöyı.... fakat uzakta infil~~n .. .'!:~u:ifinl Hih Dilli iqiıia UM. bombard~ im • .,, cllt:I bir ketrine miiba7aa edilecek otursa, ::ıı ahcı::~=': :=:e~:. =~ ıa: 
l.Jç tiifo .a.e ltitiat eclllmes. Milletin; '9öylemdıte Ye efs-.- r7-""I evam ..eled 41.,..... İpeakr1 ... ScluPOI t1F- BUkreı, 2 a.L - O.N.B. Romanye., denebilir ki ingiliz mal! sııakamatı bize i!a- memleketlerin dahlllade mevcut olan.....,. 

• etmektedir: yar• mtıı'dalllanaa tunu etmitludir. Viyaıa& hakem kararının tatbiki içi1l hı iyi bir yardım yapamazdı. Harp esna - ta mtltealllk adtllltrllerlD 1'8Dldea 'riCUda -~•VIJ4l~ k~ ••mma ya• Uılmnden bu ct.Nee uak wfe- Ges• •ece bombarcbman tanareleriıai• hastrbltlan blflamütadır. Devlet ımdakl para poHtlbtnm bı..l biltlln aıüıki- .,iıı:ıulne ve •aırtıat•v• m&D1 telldl etm1 • 
19 ao:rı......., hmdbne~ kat vapa ec-Nat mıuı. hna 1ı:u- AhnanJ'a, lıtaJ79 Holtada ve Fransa tize- dalreteriııtn tahıty .. l tçln .. ytu kam lltı mükemmelen karwıhyabUmiıtir. Sallı :_kUrd81ıt~1:==:..c:-= = 
,.,.. derle-. ah ........ lfibi bir lere h ahı -= .......... Berlla· rinde ..... -~ bulummıtlarchr. Bllı: ent tml tir Tah esnasında brulmuı olan para polltib11 • 8U'f Abmın7& Ye mtltteald ttal7a De .. 
.., olar. Ol1•d• bqka JKı: dÜ§Üaee n~ -h1rı- .a.u ••lllftte.. Almaa,a'cla, bombarclnnım edile •ectef - yon ret'ten har e 1 • ' llltl, barıı için ı;t bir e.u haurlamıw ol - mfbawbetlen Qltlted*db:. tltlttlıftk Dil 

sa ltlle J'lnıs ""'-·~ il', •~·~- •- 7 antımaa Mllalll w ~ tanar. liyenln l\lJh'" IG:klln fıçlnde TUıkua ıe matmdan ııtifade etntittfr. bU1Uk devlet ekonomik abada tam bit ~ 
.. l&"lfitlyatlı dav- cllr. • d abrlkatan, 1t1i1 ,,, .. ~en ve Nor mlll için, Xlauaenburg'da bir mu::• · :9c!:1ı!uc~~ ~~: 

-muı için küi bir aelteptit. Miinila berin • 4enbam petrol tesleatı, Letııctc .. Blıltet - llt aomen. Maear mlltai tetkll \a Harici ticaret tedir. Bu mmtaka devletlerlıılll retabı ta. 
1 - fasilı .... hiildlllleti. parla· Nevyork, a a.a. - Amerikan gue. fel4 "dH=met fabrikaı.n. :Bmdea'4e ..,._ mittir. BUtün umuml dairele~ kaJ?81ı. Rarid ticarete ıeliıace, AlmaD7a'nm po.. nımalannda Allll&Q8DUl nı9lifUU ftıldır. 

..,,_tonun daimi ...,.akabesi altın- telerinla Bedia ssnt'h•biderine &&'• riıelaln. lCaleel elektrik fabrikası, sa.t. ve dır. Lolranttlar. yabıız 6tle U:len ve litllı:ası wanı hayret muvaffakiyetlu el. ~~ :,.z:ı::=-anm~": 
dW.,.. Ve sa7fat 1la1dmlda verilen buı alman devlet menıurlan, bu tabah lleımlaeim 9171 ._,.aı.n. n diier lric • akplll Üatil iki1er ""' aç,k bJmlkta.. de etmittir. Deni:ı:qın memleketlerle olan Dl anıu ~. AbnaıQ'a ..... _...,.... 

l"ldreml•r i9ia k ...,._ kartı me- erken lltlnUI üzerinde 80 dakika dren Sok tanar• m8)'4anlan qnhr. dır. A•kert makamlar btitüıl mıııtab· ınilnaeebetJerdekl cerllemeleriıı tısını ad- payı mı bir lpUdal madde llat1 olaralı 
11111 vazlyette4h\ Hildlmetin parll· bir bava muhaıebell vuku& ıeidifini ttal7&'~ !':trbto P17at ~=:.!.at.rib: da ._ı~te hlkimdlr Dıı, bitaraf Aftılpa ne olaıı mal mlbadeiel.. ~ı:::::.~:S:"' :UO-=:"~ 
--·~tPliiJvi tahril ıiSylemiflerdir• • :;,.;_.,er !tnı=:.. edlltıdıtır. am lıgal 5 eylültle 60flt10r. riyle telifi edilmiıtir. Son a:rlarm briet mn attetmlf oıctutra eJıemlyet, 8UIJiUn mu-
.._ __ : -Lt:: ~t;.tL J 1 "'-t U .-J • L-!b C .r•u .......__ 2 D N B bildiri· ticaret ..-m1an, 1111 MMli 1rWJ .._ • _,.•nı lt6a ... .,.,_ ._ Mllw9AIW 
.:"'"".-.. ~ ~ ID!IM e O I& D • 11 .. .W...-.J.ıi uqsu.dlfl .. .. .... lllıll U f I ,_ ~ .--C"•s•e, a.a. - • • : • ttlerinin pelı: dbunda bulunmamaktadır. leUerl bu nuaı,.tı.a.ıardan kargSfahkleft ı., tatbftd • ,ıaa bir it de- •eçmei iizerw m. bir diltm&D clenisaltııuna ve Franaa'nm yor: Macar - Jıomen muhtelit komia- bettu'af etma iclD euen-. aeleD1 yap • 
lilclir. Lc:nctra; t. a.a.- BııveWl B. Çlrtt.l,ıı.. ...., _.., ... LHtm,. ki - • ..,_ yon-. te'rbdt1en araıfrd~ J«aeatistan Harbtia IOD -1armdıld ihracat, itmit e- mı,tardır. Bu memleketlerin prbl deYlet.-

3 - S&llllf9--&..ı.:..-.:. t.... ... u .. ___ ... - bo-'-•cbma ~are k= bM ı... 1'oıl:lan lntln• tmm&slarda babamufla'r4a. L--6•dan 1,gali mcı1eleaı etrafında Ol\ cllNlilaln ft'Wkblde netice vermittir. Bil A lel'ID polltlkutyle mihver dnletılrlıda JIO'* ·--~ ... - -•- _.._.._ ~- ı · i f •-L·-c ..,... lltUuı8ım ~ etme:ve 11tttpcları kal· -.ıltaat ftl!Cill' ............ Jaer ta- mudamu afliıcla JISMA 
1 

•-- • Mtta ba ha .. wm ta:narelertai& n;t- ıraat .Utecl blr ·milzakeredtn 80ftra bu bana tal-ya ile olan ticaret mı uu;;ı- _. ~· Xtltemadlyen artmakta oıaa.ı:uı 
l'afnaa ~ayWmf olaa ...,.te -.ha- mi~ Jsabluli Mal Alml'IJll, lta.11.adıl _. dinmlll•dlr. Yalım bir ı..- yele •1-h qağıdul buauaatı kararllltır- mit balanmaktlAır. Kal milbadeleleri her mt1bad'elelerlnbl teıdrt71•, cok ;rederdıl e • 
laft.ıwi elap biteai .-. ... tetlirler. --L-_. h__.-6'e"'e .. ..._. bll-"t. _.reler. 1ıft. •tten ~. mııtll': llti taraf~ ı;olaltmıtır. loY7et a..,. ile .,....,,ık 1:ıU teanUt eeJdlld almakta olall 
t-_.~;- •- --a -· ' ...... ,_ fi Uala ticaret çok ıuıaaaıtınhma. ve Avnıpa'mll bir tefrllı:l meaaı lllateml .UCUda cetmil • 
~ ıazetelerinin huM iit hir- ederek.blcamlar ~ ~=--. ~:.:.:. .., Al.. MtW" ordau, lmdıada 5 eylülde ıe. ceoubu prktsl Ut ola.n ti cart miinuebetle- =·:;!~:,• ~ ~-=-,U: 
tok .....ıelarde fnıiltere hilriime- tehrllt S:;!~-=U:.:m1~ • .,..,.ı.ı, gecektir. ltıuatuı glritf, U •Jli.Ude rimis daba ılıHe ukılattınlmııtır. Tabi· seomıı olan IWtu UtUade etmek 1.ter-
tbai te.ldt ettikleri de söriiliMkte- :r!. ilk akın ..U111tda, h&Y~ ....-tefeli lıyy .. sl d•IRIMA alha,_ erecektir. ldlr iti markla la)'llleti daima sabit lı:al - ae, )'Ukanld mtem bllttlD Amıpep da 
.U.. dolQnble. lumdiledne Jı:atf o~-.:.wı.ttlblt ..--- Gı.tt. Grouwardetn bölgesi barit 91 -. telddl edileoekttr ~ ticaret JIO'* 

'L! .. ..-ı lan lU&174!D 11edetaı. , .. _. -•· __ , lftlkuı, Avrup&IUD lkU..e ,.rça7rrın•• 
SiJlemefe Wle llnm ,aktar aı t1teme!.:1ı:ten fıe pltotlanmiılia hail• • ~ t 1.L - Rnıa ft _..... ... ..il lnre, bitt8a llıH:ai' - Romen _., tnıtHılertn hrld ticaret haklı:mcla net - na ~et verecektir. 

IVtlann hiç Wri Abilaaya'cla aa.... 111 ........ ıert aetirmfı olmaları, ta}"Jll'e nbet ...aretlermm tebnll: 'Bu aa.W er - terek hududunda baıtıyacaktıT. rettilı:leri nkamlu olmnarken, ıterlinc 
.._ detllclir. Allnaa efkirmmwDt,.... ~ı. teftlikeli TUifeluinln ifasında tren, dtı..- ..,,...ı.n. Tqmts ..-l>ı GroetWardeine «5 efJUlde girilecektir. b:rmetinl9 1hcfe yirmiden fula düomil• Fransa 1Ht ~ 
il harbe iit wleler hakkında ÖJ• ==:ı-==lık ye •uif..... ctftl'IDCla liılUlı ••cı ta:nareleri " bava 5 eylülde Macar kltaları Marmaroe- olduiun• ıcss iSnibade tutıııak lbıındır. tn- llkV::Ut !~~=1;..~:. 
ı. lto711 bir karanlık içindedir ki Kmi7et • ...._ pllotı!';mat &fHter4Utı.l 4afl befılr:ralan taraf ..... Urtı:&.lllllll " aigete ve 'szathmara varımı olacaktır. ıiltere'de itballt fa:ı:laıı ıotaımıttır. Hal· keain menfaatine olarak e!hatıl bir~ ~tev• 
-... -.hareı...in •--:ıtere tara- muvuen•ls nlbDlik ae tesat t81kil ~ anıb&rebqe meobar eclilmittir. Bu CUPlt- Et si ... unn Groeawarde'ye gı·rtıecek buki bizde lllracat fulalıiı GOialmıt bu· zil )'lpl1u&ktUI lN lktlUdl tedlt bJft -
.__. ~ tedlr. :Maell ıiıi!Mafauıır ve deni• banYOl'.I maJar 1tnumcla, :Kent e7al~e miltead-- re &w • • yeti, Avrupa~ lltalııllla edlJDte.. 
:-:fllClan •afhmdıfma 11UUUDaktad~. pini olan.,.,.,. .. Uzorind• uı:tUldan,.. fit aoktalara ltombalar a~tlt'. ve aditeaddlt konoldarla 11 eylülde ıerlnt teahil ederek ttcaote mamaıu tet-
~ propaıandaaı, Norveç'in ye maa. bine :rakıa .. ve clltkkln talarip' atml,. ötıe,. doinı, aynı ouatakaya , ... lıll • cıaueenbuerge4e hulunacaklardtr. 12 kitinin yaptıp bir tezahürle aynı za- kll etmekte ~ 18Yleri 'de ~ etm.e-
UA!!" •--• a ı ' L--r terdir. _,_ 1 1 . • ga1 S ki • • . . • yt mlhnkUn kılacaktır. Tarlht JıMflıeler Di-t.ı...:.~l'.,. mn -.llUUlJ'a ya aaq BilJtik 'Mr abat na •e b671lk mesafeler camlu olmııttar. Bir liltlrd• bir P- ve ıs ey ili gh~ en, ı~ ze enn Cw• mana raatıelmiıtır. Polia yui4en ba- Jutıet RbnanuftU' RlfltllOD .,...~ 
~a seçmek ben bulunduk- katedilerek o adar ton lqil1z bombul auJ 1"»plN dlpalf •• ._... ~ sı*mıl • !WP prldıindeld uuidt tamim Ola• vaya atq etmi1t fakat tezahür devam melli arbk bit bir uman ~ ettlrl • 
-.... alntaalan ~dmnıfbr. Ba mıt ve .Almanya •• İtal7acfa ciddi i•ht · tır. Diler b1r aelürde bir be n ciddi ha - cikttr. eylemlttlr Bu humane kabule rağ • ıenıes. Bu vutyetumeye ı:; ~ r::- altmda ,.Jıancı memleket· lere manıs kl~i;et ır:=..::..-:ı:: ura lllramıttkr. Raporlar, aıu ve 7Ualı a- BugUn saat 14 de Blbarlrerea ile B\, men, uke;lerl de ihtiw etmekte olan :::a:,:-=ı=:\:':. kU'fl .._. 

• ......... :yMi, -..nis na- ==~cbr. VuiJet banı. laba"-ed• ki, dedim fuJa olmaclılnn 181tennektedir. harpla1>i5ld l!'Dındaki Jfbnrilk karako-- Romu • J1acar heyetleri, dostane bir mücadele yapacaktı. 
llııl '\ılltlJll_._... nk••lar ı.qt. ,.TiKi •e SOl'bakla auilel'ta ellada ha•• Püat bit telal* Wr Jsac 111 • ..,. lunda, Clayri ukert mnelelerin mil&a- U.. lçilldı temMa gelmiflerdlr. Hı• Diler taraftan AWllP&'Dlll tıaımn. daia 
illada alaaaa ı.ltlitl.W. ~- lllkimiJ'etini almak ~olanda •h ·~ Alama nporlara s6re. hıtm 15 cll kereeine ba1l11Um1tır. wn hala romen bele4lyftl ı&alllil lhW etmiı olu tna:iltıeN. ..ıaıar. bl .. 
ı. --.ıu. • ld t...ıdit tanueei AllllriUmlldr. Bulann dk4i ımım Avııapa aalbamm ~ Anaııa• de • 
dat iN•-~• • ha..a cWll betar7alen tarafından diitiirill- Rumenler tahliyeye """"""• ~u.bafıalan tarafın• muhafua • • vamıı ·bir nizamın ballıca tatttan bqıalar • 
.... ~ .. ~-~ B. Ç8rçd beyanatta mlıtllr. A.-.ertanare1erlmlsden ,..Ual ka- ............ M a - Tnıtlsilwnya dılmektedir. dit. htıu4t tetan cl1ln de -- hdar. 
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Braşov'da 

Hal!c bir nazi 
bayrağını 

parçaladı 
(Başı ı. inci say/ada) 

ve hadiselerin seyrine 1.<arşr koymanın fay
dasız olacağınr 'ln:aması lazımdır ... 

Mqhur nazi liderlerinden B. 
Hümleim'in otomobilindeki 
gamalı haçlı bayrak parçalandı 
Bakreş; 2. a.a. - Roytcr bildiriyor : 
Dun ogleden sonra tıraşov'da bir mey -

danda alu bin Transılvı:nyalı roruen topıan· 
ınrştrr. Halk, bi: papasın lider liı;iı::de, bel~
d.ye binasr onıinde, hır karı'i Transılvanıa 
arazısini bile ~acarıstan'a terketr:tıemc:k 
içın ant ic;mıştir. 
Braşov, alma:ı ııakson ekallıyetinin mer

kezi olduğu içın, bu tezahür. ayrı bir ehe · 
miyet almaktadır. 

Biraz sonra, Viyana kararı üzerine tehir 
edilmiş olan -:ıtom!bil yarışı için Braşov'a 
gelmiş bulunan ah1an elçıliği ekonomi c.lai
resi şefi B. N .!uba:her ve mızı otomobil tCi 
kilatr §efi B. Hu:nleim, ::.leyhte tezahürler
de bulunan !ıali: tarafı:ldan çevrilmi~tir. 
Bunların otomooilincleKı gamalı haçh bay
rak, polisin )'ol açab;l.n•sinden evci, alına· 
rak yrrtrlmıı,;tır. 

Alman turizm :ırganHa!öyonu bürosu yağ
ma edilmiş, ve halk zorla alman konsolos
luk bınıısrr."l g::-mıştir. Hitlcr'in resmi ahn
mı;tır. 

Gerek bu tezahür, gerek memleketin her 
t"rafında vukua gele"! dığer tezahürler, 
Bükreş siyasi ır.ahfille:inde c;ok endişeyi 
mucip olmaktadır. Almanları::.. Transilvan
yayı ve hatta biit.ın Ro:r.any;yı i'lıı;al icin 
bu hadi~elerden ıstifade etmderinden kor
kulmaktadır. 

Polis, zırhlı otomobillerle 
nümayi§çileri dağıttı 

Bükreş; 2. a a. - D. N. B. bildiriyor : 
Viyana hak~ n kararı.un romen hükü:netl 

tarafından ka.:>al edilmesıni protesto için. 
Bükreşte dün <i.!le.len ~o.ıra mühim bir te
zahür vukua gelmıştir. Polis, zırhlı otomo
billerle ve itf:ı ; ye hort•ımian ile müdahal! 
etmiş ve halkı dağıtı:r.•ştır Baıı tevkiht 
yaprlmıştır. Kıı-al '!arayı önünde büyük mey 
dana giden yollar ı.:ıatla ~anberi tamamiyl:ı 
kapahdrr. K•ıvetli jan hrma kıtaları kır11l 
sarayını muhafaza etmekte v,. bütün şehi~
de jandarma devriyele. ı gezmektedir. 

Ağustos ayı içinde 

1097 Alman 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 
(Başı r. mcı sayfad;d 

ğu tahmini rakamları hakikatın dtt-
nunda bulmaktadır. 

Ağustos ayı için ingilizlerin ver -
mis oldukları rakamlar toplanacak o
lu;sa, İngiltereye karşı yapılan hü
cumlar esnasında düşürülen düşman 
tayyareleri adedi 1.097 ye varmakta -

dır. 
Son hafta yani 25 ila 31 ağus· 

tosa kadar olan müddet zarfındaki al
man zayiatı ise 293 tayyareye baliğ o· 
luyor ki takriben 700 pilotun ziyaı de
mektir. Ayni müddet zarfında İngil
tere, sahillerini müdafa1 der .ten ı 13 
avcı ve Almanyaya karşı hücumlarda 
da 15 bombardıman tayyaresi kaybet
miştir. 69 avcı pilotu sağ ve salimdir. 
Bombardtmancı tayyarelerin müret -
tebatı da dahil olmak üzere İngilizle
rin insanca zayiatı 110 kişidir. 

Londra'da alarm işareti 
Londra: 2. a.a. - Royter bildiriyor : 
Sakin geçen oir geced-:n sonra, Londrad•'., 

bu sabah kahvaltı saatlerinde hava hücu · 
muna karşr bir alarm ı~aretı verilmiştir. 

Gece alman tayyareieri ır:chtelif mrnta 
kalar üzerinde uçmuşıaıdır. Fakat yaprla:l 
hücumlar mutaidan küçütt mikyasta olmuş
tur. 

Almanlar usullerini d~ğiıtirdile!" 
Londra; 2. ıı.a. - Royter bildiriyot : 
Londra gazete! ~rinın havacılık muh:ı.r • 

rirleri, geçen hafta İngilt~re u_zerin.~ Y~PI • 
lan alınan hücuınlarınm bır usul degıştırme 
gcisterdiğini muttefik bir ~u-et:e. tebarüz 
ettirmektedir. Hücumlardakı yenılık unsur
ları, birçok noKtalara i.ece hücumların!ı:! 
münferit olarak ı:.:;an vı: oowbalarını gelışı 
güzel atan tayyareler tarafından yapılma • 
sıdır. Bu mevk:ler üz<:rı:ı.de bu tayyareler, 
halkın uykusunu iıaç etmek ve endüstri is
tihsalini durdurmak için, saatlarca dolaş -
maktadır. Kütle 'ıalinde nücumlar, giındü<; 
devam etmekte, ~akat bııillar, bilhassa ;;ahi! 
civarındaki hava meydanıan üzerinde tek
sif edilmiş bulunmaktadır. Milli matem tezahürleri 

menedildi Sunday Times gazete,;inin havacılık mu· 
• harriri diyor ki : 

Bükreş; 2. a 'l. - D. N. B. bildiriyor : " Gece hücumları, in~i!izler için cesaret 
Romen matlııı~ıı, dalıı:ıye nearetinin, ıt- vericidir. Çüııkü bu 'lÜcumlar, alman hava 

t'azi terki dolayısiyle y .. pıları milli mate . .,, kuvetlerinin, havada ıcendisine karşı gös
tezahürlerini meneden bır beyannamesini terilen mukav~meti kıramadığım isbat et
neşretmektedir. Dahiliye nezareti, bu teza- mektedir . ., 
hürlerirt, gayri m::sul unsurhrın da toplan- Observer gazetesinin havacrlrk muhar-
tılara karrşmahrr yüzünden, nizam için bir rlri diyor kl: 
tehdit halini aldığını bildirmekte ve aleyh- " Almanların havada kuHandığr taktiır, 
te hareket edenlerin ıwltletle cezalandırıla- şimdi iki hedefe :nüteveccih bulunuyor : 
cağını ilive etmektedir. Gundüz İngiliz hava kuvetlerine karşı taz-

B. Ruzvelt Amerika'ya 
tecavüzü yakm görüyor 

Nashville, 2 a.a. - Birleşik .-me -
'r'ikada: Reisicümhur Ruzvelt bu gün 
burada söylediği bir nutukta demiş -
tir ki: 

"- Fert hüriyetine karşı şimdiye 
kadar görülmedik en büyük tecavüz 
amerikalılara her zamandan ziyade ya 
kındır. Bu tecavüze karşı koymak i -
çin Jlirleşik Amerika hazırlanmalıdır. 
Çünkü, hazırlıklar tehir edilecek ol -
lursa geç kalınacaktır.,. 

Reisicümhur aynı zamanda dahil -

deki düşmanlar üzerine de nazarı dik 

kati celbetmiş ve bunları şöyle tav -

' if eylemiştir: 
"- Bu dahili dü~manlar ideallerle, 

L±±±: 

yiki idame etmek ve gece, endüstri randı • 
manını azaltmağa çalışmak. 

Kayıplarını azaltma!< için, alınanlar, ayrı 
ayrı muhtelif istikamı:tlerde hücumlar yap
makta ve yüksekten Jçı;ıaktaoır. Gece ise, 
karanlığın himayesine bığımraktrr . ., 

Sunday Timesın ha vacrlık muharriri di· 
yor ki : 

" Alman kuvı:tleri, bit"ıassa ordu ile iş. 
birliği yapmak ic;in hazırlanmıştır. Bu i:t • 
birliği imkansız bulun-tuğu uman, alm&:l 
bava kuvetleri, ~aşrrmakta ve inisiyativden 
mahrum bulunm"lktadır. 

İzmir' de bir tren kazası 

İzmir, 2 (T~Iefonfa) - Bugün Hilai 
istasyonunda manevra yapan bir loko
motif dondurmacı İbrahim adında bi
rini çiğnemiştır. 

fedakarlıklarla alay eden ve Amerika 
milletinin kuru ekmekle yaşıyabilece
ğini iddia eyliyen alil ve miskin bir 
zihniyet altında kendilerini gösteri -
yorlar.,, 

- Vilmoş, aklını.başına topla! ... Sana söyliyecek

lerim var ... 
- Çıldırdın mı? Şimdi konuşmanın sırası mı? 

Yoksa, beni sevmiyor musun? 
- Seviyorum ... Belki; eskisinden çok fazla sevi

yorum ... Ben de, sana karşı sonsuz bir arzu duyuyo

rum, fakat ... 
- Fa!<at nedir? 

Biraz dikkatli olalım. Başımıza yeni bir dert 

~ıkmasın. 

Alsas gauleiter'i 
'' Artık AI$as 
meselesi tJiye 

bir şey yok!,, diyor 
Berlin, 2 a.a. - D. N. B. bildiriyor : 
Alsas'ta sivil idare şefi Gauleiter Robert 

Vagner, Völkisc'1er Beobacher gazetesi mu
habirine verdiF.i bir be;tınatta, sözde mev
cut " Alsas meseıesi ,. nden bahsederek ez
cümle demiştir iti : 

" Böyle bir mesele mevcut değildir. Bu 
meseleyi, cebirle Fransa yaratmıştır. Kom
şu memleketle sıkr sure~te bağh bul•man 
Alsas halkı, Fransaya karşı tecafüi müc::ı 
delede bulunrrıay;, asır!ar.dınberi, kendisi 
ne tarihi bir v<:.zıie bilmiştir. Umumi h.ırp 
ten sonra nefyedilen ve yahut hicret eden 
onbinlerce Alsash, şimdi vatanlarına döne
bileceklerdir. 
Diğer taraftan, 1871 de zaaf neticesi oh. 

rak geri bır:ıkılmış olan tasfiyeyi yap:ınk 
lazımdır. Etnik ~akımdan yaba:ıcı ola':l ve 
Alsas halkını ayn mağa çalışır.ış bulunan 
unsurlar elimine edilmelidir. 

Fikrimce, ana dilin yani almancanın 

bütün umumi lıııyata mutlak ola:ak yemne:ı 
konulması, en mı.inim vazıfelerden biriııi 
teşkil etmekterli~. 
Diğer taraftan ekonomik vaz;feler de var 

drr. Zira, tabiı•tın kenditine l!ımiş zengin -
likler bahşetm!'j .ıldugu bu memleket~n en 
acil hayati ihtiyaçlarını karşılamak mec 
buriyetindeyi ı. 

Nihayet, bu işlere, fransızlar tarafından 

tahliye edilmiş ohn A;sasiı ailelerin yeni • 
den vatanlarını dönmel~ri ır.eselesinı de 
ilave etmek laumoır. 260 bin kiı<i, hala Frah 
sadan dönmemişt~r. Bunların· ocakları:ıa 
dönmelerini çabuklaştırmak için lizımgc:len 
bütün faaliyet sarfedilm;~tir. 

Bulgar - Rumen görüımelerir.de 

mali meseleler ve işgal tarihi 
etraf mda gü(lük (tkh 

Sofya; 2. a.a. - İki bulgar delegesi, BB 
Pomenof ve Popof, Romanya ile yapılmak
ta olan müzakereler hakkında talimat almak 
üzere dün akş,ı,m Viorin bulgar hudut şe!ı
rine gelmiştir. Ilu delegeler, bugün Krai
ovaya döneceklerdir. 

Bulgar gaze•eleri, müzakerelerde iki no:C
tanın giıçlükl~re sebebiyet vermekte oldu
ğunu tebarüz ettirmekte:Hr. Bu meseleler, 
mali işler ve Dobrucanın Bulgaristan tara
fından İşgali t-ırihidir. 

Bükreş, 2 a.a. - (D.N.B.) Kraiova 
da yapılan Rumen - Bulgar müzakere 
leri sona yaklaşmaktadır. Bugün iki 
komisyon da işlerine devam etmiştir. 
Bilhassa seyrisefain ve liman nakli -
yatı ile ahali mübadelesinde mallar 
meselesi görüşülmüştür. 

Selfilıiyettar Rumen mahafilinde 
tahmin edildiğine göre, anlaşmanın 
imzalanması veyahut hiç olmazsa iş -
lerin filen nihayetlenmesi beklenebi -
lir. • 

Dahiliye ve İktisat 
Vekilleri Bursa' da 

(Başı 1. inci sayfada) 
müddet görüşmüşlerdir. 

Müteakiben İktısat vekili merinos 
fabrikasına giderek fabrika: müdürle
ri tarafından karşılanmışlardır. Ve -
kil, fabrikadaki bütün pavyonları ay -
rı ayrı gezerek tetkikatta bulunmuş 

ve burada yapılan işler hakkında ala
kadarların verdiği izahatı dinlemiş -
tir. 

Vekil, bugün öğleden sonra Gemli
ğe hareket etmiştir. 

Dahiliye Vekili de bu sabah vila -
yet, belediye, Halk Partisini ziyaret 
eylemiştir. 

Büyüklerimizin 
gen~liğe Hlif afi 

(Başı ı. incı sayfada) 
nin tatbikı yolunda ve neşe içinde ilk 
adımını atmıştır. Vilayet, kaza, nahi
ye ve hatta birçok köylerde gençlik 
kulüp ve grupları açılma töreni vesi
lesiyle toplanan çocuklarınız zaferi
nizin yıldönümünü kutlarken Milli 
Şeflerine sonsuz bağlılıklarını ve iç -
ten gelen bir duygu ve saygı ile elle
rinizden öptüklerini arza vasıta ol -
makla bahtiyarım aziz şefim. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
CEMiL TANER 

General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

Ankara 
Beden terbiyesi mükellefiyetinin 

muvaffakiyetle tıatbika başlandığını 

bildiren telgrafınızı memnun olarak 
aldım. Gençlik teşkilatının çalışması
nı dikkatle takip ediyorum. Gençleri
mizin azim ve imanlarını türk istik
balinin en kıymetli müjdesi sayıyo· 

ruz. 
Beden terbiyesinin değerli çalışma

sı için size çok teşekkür ederim. 
iSMET INôNO 

Dr. Refik Saydam 
Başvekil 

Yıllarca ihmal· edilmiş olan türk 
gençliği cümhuriyetin açtığı feyizli 
yolda ve 30 ağustos gibi ulvi bir gü
nün yıldönümünde aradığı sahayı bul
du. Yüksek direktiflerinizle bölgeler
de gençlik kulüp ve gruplarının açıl-. 
ma töreni bugün bölge merkezlerin
de, kaza, nahiye ve birçok kö}"lerimiz
de yapıldı. 

Gençlik bu yurt davasına heyecan
la iştirak etti. Gençliğin fizik ve mo
ral yetişmesini sağlıyacak olan bu fa
aliyetin yüksek Başvekilin hususi 
müzaharetine mazhar olması memle -
ket için büyük bir istikbal vadetmek
tedir. 

Bu vesile ile teşkilatımızın ve genç
liğin sonsuz saygılarını arzederim. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
CEMiL TANER 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
A nkara. 

Zafer bayramı neşesine gençlik ku
lüp ve gruplarının açılma töreninin 
inzimamını bildiren telgrafınızı ifti
harla aldım. Muvaffakiyet dilerim. 

BafVekiJ 
Dr. REFlK SAYDAM 

Dr. Fikri Tuzer 
C. H. P. Genel Sekreter! 

Cümhuriyet hükümetinin ana yasa
sına giren büyük prensiplerden ilham 
alarak vücuda getirilen gençlik ku
lüp ve gruplarının vilayet, kaza, na
hiye ve birçok köylerde açılma tören
lerinin bugün yapıldığını ve bu hare
ketin Partimizle onun Şefi etrafında 
yekpare bir kütle gibi birleşmiş olan 
tüYk gençliğinin coşkun tezahürleri -
ne vesile teşkil ettiğini saygılarımla 
arzederim. ... 

Beden Terbı'yesi Genel Direktörii 
CEMiL TANER 

Sayın General Cemil Taner 
Beden Terbiyesi Genel Direktörli 

Ankara 
Açılan gençlik kulüplerinin mesai 

ve öncülüğünüzle mesut neticeler ve
receğinden mutmain olarak istikbale 
emin nazarlarla bakmakta olduğumu • 

Bölge atletizm 

müsabakaları 
,. ( RAD~ 

TÜRKİYE 

Dün 19 mayıs stadyomunda Anka- (Radyo Difiizyon Postaııırı ı 
ra atletizm birinciliklerine saat 18 de TÜRKİYE Radyosu - ANKARA ~ııdyoı: 
devam edildi. Bu müsabakalarda elde (DRlga Uzunluğu ) 

edilen teknik neticel~r şudur: 1648 m. 182 Kes./120 Kw. 
400 metre engelli: 31.7 m. 9465 Kes./ 20 Kw T A 

I 
19 74 m 15Ul5 Kes./ 20 K•v T ı\ 

- Raşit Güney (g), II - Cevat · · 
(D.S.), derece 1.03.5. 

800 metre: 
I - Galip (D.S.), II - A.:1nan (D. 

S.), III - Ahmet (G.) derece 2.8.4. 

5000 metre: 
I - Mustafa (D.S.), II - Şevki 

(A.G.) III - İbrahim (G.) derece 
16.05. 

200 metre linal: 
I - Sabahattin (H. O.), II - Sami 

(D.S.), Vahit (D.S.) derece 23.8. 
4 X 400 bayrak: 

I - Demirspor takımı, II - Güneş 

takımı, III - Ankaragücü derece 
3.42.1. 

Disk atma: 
1 - Sabahattin (H. O.), II - Suat 

(D.S.), Baler (D.S.) derece 31.70 

Üç adım atlama: 
I - Ömer (D.S.), II - Sabahattin 

(H.O.), III - Ahmet (H. O.) derece 
13.24. 

Gülle atma: 
I - Balcı (D.S.), II - Sabahattin 

(H.O.), Enver (G.) derece 11.86 

Bu sene balık ihracatı kara 
yolu ile yapılacak 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Balıkçı
lar, mevsimi gelmiş olan ihracat ba
lıklarımızı tutmağa hazırlanmaktadır. 

Aralarında birlik vücuda getiren ba· 
lıkçılar, altmış gırgır ile balık avına' 

SALI : 3. 9. 1940 
7.30 Program ve memleket saett a;-<!n, 
7.35 Miızık ; Hafıf rr.usııe ı l• ı., 

8.00 Ajans haberleri, 
8.10/ 8.20 Ev kadınr - yemek listesi, 
8.30 Müzik : Plaklarla hafif musiki pro 

rammm devamı. 
12.30 Progrıım, ve memleket saat ayarı, 
12.35 Müzık: Muhteli ı ~arıcılar tt'l.) 
12.50 Ajans haberleri, 
13.05/ 13.20 Müzik : Plaklarla muhtelif şa 

kılar programının devamı. 
13.20/ 14.00 Miızık: seııfonık program (P( 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.05 M"'ik : Sinema :;esi (Pi.), 
18.30 Çocuk saati, 
19.00 Çocuklar ıc;in müzik, 
19.15 Müzik : Fasıl heyeti, 
19.45 Memled::t Raat ayarı ve Ajans habt 

leri, 
20.00 
20.15 
20.30 

Müzik : Çiftcinin saati, 
Konuşma: Çiftçinin saati). 
Müzik: Ankara radyosu küme'saz of 
ses heyeti idare eden: Mesut Cemı 

21.15 Serbest saat 
21.30 Radyo gazetesi 
2145 Müzik: Radyo sa on orkestrası: 

1 - Paul Lincke: Evet, evet, evel 
2 - Schumanıı.: Romans 
3 - Jarnefelt: Ninni 
4 - Puccini: La Bohem operasrn 
dan Müzet'in valsi 
5 - Lindner: Bagatelle (Fantezi) 
6 - Walther: Dans eden kuklalıı 

(Fokstrot - Entermezzo) 
7 - Tschaikowsky: Hazin şarkr 
8 - J. Strauss; Kadın kalbi 
9 - Rudolf Pehm: Hoş gelı:linl 
(Vals) 
10 - Bizct: Arlezyen Suiti 
11 - Leopold: İspanyol halk tür kil 
!eri üzerine fantezi 
12 - 6rit: Marş 

22.30 Memleket saat ayan, ajar.s haber 
başlıyacak, alıcı miktarına nazaran ba leri; ziraat, esham . tahvilat. kanı 
lık tutacaklardır. biyo - nukut borsası (Fiyat). 

İtalya ve Yunanistana deniz tari- 22.45 Müzik: Radyo salon orkestrssı prof 
kiyle nakliyat işi güçleşmiş olduğun
dan ihracat balıklarımızın satılamıya
cağından korkulmakta idi. 

htanbula gelen haberlere göre bu 
müşkül halledilmiş, İtalya, Yunanis
tan, Romanya ve Bulgaristana balık 

ihracının kara yolu ile yapılması ka
rarlaşmıştır. Avrupa hattı demiryol
ları idareleri Frigorifik vagonları 
Sirkeci istasyonunda bulunduracak, 
balıklarımız bu vagonlara konacak
tır. 

Yunanlılar ve İtalyanlar, balıkçı 
gemilerine gayet ucuz tuz tarifesi 
tatbik etmektedir. Balıkçılar, Maliye 
Vekaletine müracaat etmiJ, tuzun biz
de de kendilerine ucuz tarife üzerin
den verilmesini istemiılerdir. 

lzmir fabrikalarında 
istihsal artıyor 

tzmir, 2 ( relefonla) - Koordinas
yon heyetinin karariyle Ege mıntaka· 
ıundaki zeytinyağı, mensucat ve deri 
fabrikalarının 11 saat çalışmaları ka
rarlaştırılmıştır. Bu sayede istihsalat 
artmı§tır. 

zu bildirir, sevgi ve saygılarımı suna- 1 

rım. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 

Dr. A . F. TUZER 

ramının devamı. 

23.00 Müzik: Cazband (Pi). 
23.25/23.30 Yarınk i program, ve kapanı,. 

*•* 
t R A N 

Tnhran P..adyosu 

Tahran radyosunun haberleri saat 11.30 
dan 14 e kadar, kısa nalga 19 m. 87 dalı' 
uzunluğu üzerinden, 17.13 den 20.15 ka.daJ 
SO m. 99 dalga uzunluğu tizerinden ııaıı 
20.SO dan 23.30 a kadar 48 m. 74 dal~I 
uzunluğu üzerinden neşredilmektedir. 

Duygunun asaleti Çocuğa yar
dımla yükselir ! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30- 17,30 ve 21 de 

Seviştiğim•% geceler 
16 ve 19 da 

Tabanca konunu 
Gece 21 de 

Seviştiğimiz Geceler 
ve M1KJ 

nun altına saklad ı . Vilmoş, genç kadının kulağına fı
~ı ldadığı bazı kelimelerin manasını birdenbire kavrı
yamadı. Fakat, dfişündükçe damarlarındaki kan bey

nine doğru hücum etmeğe başladı. Gizella'nın vücu-
.. dundan yayılan koku, ihtirasını kamçıladı. Gözlerini 

penbe bir duman kapladı. Makul düşünmek, soğuk 
kanlılığını kaybetmemek istiyordu. Fakat, eli Gizel
la'nın çıplak göğsüne temas edince bütün iradesi 

alt üst oldu ... Şahlanan ihtirasının vahşetiyle genç 
ı,.adını kucakladı. Karyolanın üstüne fırlattı. 

- Ne derdi? Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çevıren: F. ZAHiR TORUMKUNEY - 93- - Vilmoş ... Sevgilim ... Şamdan yere düştü ... Bel· 

ki; bir şey tutuşur .•• - Şimdi, hemen bir çocuğumuz daha mı olsun? 
- Vilmoş'un, bütün vücudu birdenbire uyuştu. 

Sıkıntılı bir sesle homurdandı: 
- Çocuk mu? Dedin ... 

- Annemden sordum. Ve .... 

- Böyle şeylerden annene nasıl bahsedebildin? 
- Başka kiminle konuşabilirdim? İkimiz de bu 

hususta tecrübesiz ve cahiliz. Lohusa yatağından ye
ni kalktım. 

- Fakat, bir türlü anlayamıyorum. Aramızdaki 

en gizli husu!liyetlere anneni nasıl karıştırabildin? 

- Ben de karar verinceye kadar çok tereddüt et
tim. Konuşurken, utancımdan yerin dibine geçtim. 

Fakat, mecburdum. Bilmediğimiz bir çok şeyleri öğ
renmemiz lazımdı ... 

- Feci. Pek ala annen ne dedi? 

Dikkatli davranmadığımız takdirde, ikinci ço
cuğumuzun olması da çok muhtemelmiş.. Bu cihet
leri ~en hiç düşünmüyorsun. Daha kendimize, i.ıir tek 

çocuğumuza bakacak kudretimiz yok ... Allah göster
mesin, ya ikincisi de olursa ne yaparız? ... 

Vilmoş, Gizella'yı bıraktı. Bütün neşesi kaçmıştı. 
J{aryolanın öbür ucuna doğru çekildi. Arkasını dön
"ü Alnını soğuk dıvara yapıştırdı. 

..,.. Darıldın mı? 

VUrnoş, bir kaç dakika cevap vermedi. Sonra sert 

H mfü::tehzi bir sesle: 
- Bari, dedi. Ebe kadın, işe yarıyacak tavsiyeler· 

de bulundu mu? Ne de olsa, bu gibi işlerde ihtisası 

vardır. 

Gizella: 
- Vılmoş 1 Diye bağırdı. Hıçkırıklarını boğmak 

için yastığa kapandı: 
Vilmo~, asabiyetle söylendi: 
- Ne hoş bir zifaf gecesi! Ziyanı yok... Bu da• 

':>öyle o,sun ... Zaten, kabahat bende ... 
Doğ:-ı.;ldu. Gizella'nın üstünden aştı. Yere atladı. 

Sandalyenin üstündeki şamdanı aldı. 
- Ne \0apıyorsun? Nereye gidiyorsun? 

- H~; bir yere. Çalışacağım. 

Masanın gözünü çekti. Kağıtlarını çıkardı. Koltu· 

ğuna yerleşti. Kalemini hokkaya batırdı. Son satır

ları okudu. İkinci perde. Sahne ... Yazmağa başladı: 

Çok şık ve kibar döşenmiş bir salon ... 

-Vilmoş ... 
- Buyurunuz efendim? ... 
- Benimle bu kadar resm1 konuşma. Gel yanıma. 

Biraz ~kıllı ol. Şimdi asabileşecek ne vardı? 
- Rica ederim, ben asabi değilim. Artık vaziyeti 

kavradım. Evlendikten sonra, karı koca arasınd~ aşk 

hayatının rnemnu olduğunu bilmiyordum, şimdi öğ· 
ren: im. Bu,ıdan sonra iki kardeş gibi yaşamaklı g'mı.z 
laznr.ınış, bunu da kabul ettim. Ömrümüzün sontı:l. 
kadar sen bir rahibe, ben de bir papaz hayatı yaşarız. 

Tek se:ı ü··ülme ! .. ~ 
Gizella. gülerek gözlerini kuruladı. Vilm"ş\ın y a-

nıl"la gitti. Saçlarından tuttu. Başını kaldırdı. Yüzü· 
nü yüzüne yaklaştırdı. İhtirasla mırıldandı : 

- Vilmoş ... Seni seviyorum ... Bütün ruhuml.ı se-

viyorum ... 
-- Şimdi bırak beni. 
- Bırakmıyacağım. Kocam değil misin? .. 
- Dur t ... Hiç olmazsa, bir iki sayfa yazayım. 
Gizella, kocasının kucağına doğru sokuldu. Du-

daklarını kulaklarına yaklaştırdı: • 
- Hayır, bir satır bile yazdırmam. Bak, sana an

nemin söylediklerini anlatacağım. 
- Eğer, her hususta anamızın, babamızın nasihat 

ve tavsiyelerini dinlemiş olsaydık, şimdi, burada bir 
karı koca olarak bulunamazdık. 

- Haklısın Vilmoş ... Belki; ben bu işi anneme aç-
makla bir hata işledim ... Fakat, emin ol, kendimden 
ziyade seni düşündüm ... Senin mesut ve rahat bir in-

san olarak yaşamanı istiyorum ... Bunu temin etmek 
için her çareye _baş vuruyorum ... Daha bu yaşta, iki 
üç çocuk babası olursan, ne yaparsın?... Ezilirsin 
"ilmoşY ... Bu kadar ağır yükü kaldıramazsın ... H ay
ret ediyorum, sen bunları nasıl oluyor da düşünemi
yo sun? ... Annem, her şeyden evel erkeğin dikkatli 
ılması lazım geldiğini söyledi... Beni dinle. 

Vilmoş'un, kulağını tuttu. avaşça bir şeyler fısıl
dadı. 

- Ah, öyle utanıyorum ki... 

Derin, derin içini çekti. Başını, erkeğin koltuğu-

- Tutuşsun! 
Tam bu esnada yandaki odadan çocuğun bağıra• 

rak ağladığı duyuldu. 
- Vilmoş ! Çocuk ağlıyor 1 
- Patlasın! 

- Vilmo~. bırak gideyim. 

- Olmaz! 
- Vilmoş, Ruhum ... Beni dinle ... Çocuğa belki blr 

hal olur ... Bir dakika bakıp, geleyim ... Sana söylüyo
rum .. ·Çıldırdın mı? .. Şimdi ge 1 irim, diyorum ... 

Vilmoş, artık cevap bile vermiyordu. Çocuk git
tikçe yükselen bir sesle bağırıp ağlamakta devam e
diyordu. Gizella, düşündü. Üçe kadar sayayım. Ya, ço
cuk ~usar, yahut da Vilmoş'un aklı başına gelir. Bir ..• 

İki... üç ... 
- Vilmoş, kendine gel. Kapı açık, belki madam 

Burinka gelir. 
Genç adam, anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Gi

zdl•.ı'nın sabrı tükendi. Bu ne merhametsiz, ne kiilr

siz adamdı. Yavrularına, bağıra, bağıra fenalık gele~ 
cekti. B u bir düşmandı 1 Bundan kurtulup çocuğuna 
koşmalıydı. Müthiş bir kuvetle kocasını göğsünden 
itti. Karyoladan fırladı. Karanlıkta koşmaga başladı. 

Vilmoş, süratle doğruldu. Ne yaptığını bilmiyordu. 
Çirkin bir küfürle yumruğunu salladı. Yumruk, olan~ 
ca hıriyle genç kadının sırtına indi. Gizella, bir iki 
adım sendeledi. Yere kapaklandı. Başını hafifçe. ka.-

• (Sonu var) 
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lkt,sat fa!tüifesi mecmuası 
Ü ç iıncıi sayısı da intişar etmiş bulunan 

bu değerh mecmuanın mıinderecatı: Etüd
lt:r , Andrc Siegfried'in: Avrupa ve Ame -
rika. Ömer Celal San: 1935 nıifus sayımı 
hakkında tetkikler: çocuk çokluğu ve nü
fusun yuvarlak ya larda tekasüfü, Türki
ye iktıS'ldiyatı: Baban zade Şükrü: Milli 
korunma kanunu, Orh:ı.n Tuna: Türk İş 
hukuku ve milli korunma kanunu, bibliog
rafya: W. Carloff: Die Entstehung des 
Galdeı; (Dobretsbergcr), A. Angclopoulos: 
Umumi vergi teorisi (Dertilis), R. Büch
ner: Einzelhandel und Mittclstands politik 
(Neumark), Türk ziraat tarihine bir bakış: 
(Ö. Lutfi Barkan), Yeni çıkan kitaplar .. 

Viyana pazyonundaki 

Türkiye pavyonu 

çok takdir edildi 
Viyana, 2 a.a. - Anadolu ajansı -

nın husu • muhabiri bildiriyor : Btün 
balkan devletleri dahil olamk üzere 
14 devletin iştirak eylemiş bulundu -
ğu Viyana panayırı, dün, Almanya ik 
tısat nazırı Funk tarafınclan açılmış

tır. İtalya, Romanya, Bulgaristan, Ma 
caristan ve Slovakya iktisat ve tica -
ret nazırlariyle sefirlerinin hazır bu -
lundukları bu açılış törenini mütea -
kip Türk heyeti ve konsolosluk erka
nı, Berlin büyük elçimiz Hüsrev Ge
rede tarafından iktısat nazırı Funk'a 
takdim edilmiş ve Türkiye standı ge-
zilmiştir. · 

Teknik ve tertip bakımından oldu
ğu kadar teşhir edilen numunelirin 
güzelligi ve nefasetiyle standımız, zi
yaretçiler üzerinde çok iyi bir iı:ıtiba 
bıraktnıstır. 

Türk varlığınm yılmaz ve yo
rulmaz nöbetçi~i ÇOCUK -
tur. ÇOCUGU sevelim ve ya. 
~atalrm. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Nöbetci Eczaneler 
~ 

l 9 940 günıin<len 31/10/ 940 akşamına 
kadar eczanelerin gece nôbet cetveli 
1 -Yeni eczane 1 12 23 4 15 26 
2- Merkez Ec. 2 13 24 S 16 27 
3 - Ege Ec. 3 14 25 6 17 28 
4 - htanbul Ec. 4 15 26 7 18 29 
5-Sclıat Ec. S 16 27 8 19 30 
6 - Halk Ec. 6 ı 7 28 9 20 31 
7 - Sakarja Ec. 7 18 29 10 21 
8- Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9- Yenişehir Ec. 9 20 1 12 23 

10 - Ankara Ec. 10 21 2 13 24 
11 - Çankaya Ec. 11 22 3 14 25 

1940 eyliıl ve 1 inci teşrin aylarının 
eczaneler gece nobet cetveli teııbit edil· 
miştir. Pazar geceleri nöbet alan ecza
ne pazar günü de nöbetçi olarak ac;ık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec-

zanelerin pazar giınlcri ihtiyari olarak 
tatil yapmaları kabul edilmiı;tir. 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Hamam peştemah alınacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Komisyo ... 

nurıdan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 

kuruş olan bin tane hamam pe~tamah 11-
eyliı1 - 1940 çar~amfıa günü saat 10 da An
karnda M.M.V. satın alma Ko.da pazar • 
lıkla satın alınacağından isteklilerin 120 
lirahk kati teminatlariyle birlikte pazar • 
lık gün ve saatında Ko.da bulunmalan. 

(4907) 14933 

Yol inşa. ettirilecek 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo .. 

nundan : . 
Ke~if bedeli 8648 lira 60 kuruı olan yol 

inşaatı açık eksiltmeye konmuıtur. Ek -
ııiltmesi 10-9-1940 salı günü saat 11 dedl'r. 
İlk teminatı 648 lira 65 kuruş olup keşif 
ve projesi 45 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko.da bulunmaları. 

(4977) 14958 

inşaat ikmali ilanı 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo • 

nundan : 
Kc if berleli 15.643 lira 69 1-·:ruş olan 

hastabakıcı okulu ikmali inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi : 
16 9 940 pazartesi güniı saat 11 dedir. İlk 
teminatı: ıı 73 lira 30 1.""Uruş olup keşif ve 
~rojesi 80 kuruşa komisyondan alınu. ~a
lııılerin m ı:ıyyen vakitten bir saat evel•ne 
hdar z rf!annı M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
verıneleri. (5071) 15101 

Buğday satın almacak 

d 
lif. "1. VekMeti S tın Alma Komisyonun

/in • 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı altı 
bu uk kuruş olan 600 ton yumuşak ve 400 
t~.n sen bu day S eylul 940 per§embe gü
nu saat 10,30 da Ankara'da M.M.V. &atın 

~lnıa Ko, da pazarlıkla satın alınacağından 
ısteklilcrin 9000 lirlık kati teminatları ile 
biri 1 te pazarlık gıin ve saatinde mezkur 
Ko. da bulanmaları. (5206) 15210 

Kaputluk kumaş satın alınacak 
M M. Vekaieti Satın Alma Komisyo • 

nllndın : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı (325) 
kuruş uç yüz yirmi beş kuruş olan 130.000 
ınetre kaputluk kumaş pazarlıkla münaka-

dır. Kat! teminatı (41.300) liradır. Evsaf 
ve §artnamesi 21,15 kuruş mukabilinde M. 
M. V. sa.tın alma komiıyonundan ıhnııbi • 
lir. İsteklilerin kanunun emrettiii belge • 
lerle ihale saatinde komiıyona relmele • 
ri. (5153) 15214 

Kamyonet ıatm almacak 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Komisyo • 

nundan : 
Tahmin edilen fiyatı: 3500 lira olan bir 

adet bir buçuk tonluk kamyonet açık eksilt 
me ile 11atın alınacaktır. EkılltoıC9! 
19/9/940 perşembe günü saat 11 dedir. İlle 
teminatı 26.2,5 lira olup prtnıme&l komie
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5250) (15230) 

Sicim satm alınacak 
M. M. Veklleti Satın Almı Komisyo -

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1500 lira 

olan 1000 kilo ıicim pazarlıkla .ııtrn alına
caktır. Pazarlığı : 10/9/940, sair güı\ü saat 
11 dedir. Kati teminatı: .225 lira o1up nü • 
mune ve ıutname~i komiıyonda gö~ülür. 
Taliplerin muayyen· vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (5251) 15231 

M. M. V. Hava Müste,arlığı 

Avadanlık malzemesi alınacak 
M. M. VPHleti Hava Satın Alma Ko

misyonllnda.1: 
ı - Muayyen gUnde taUbl zuhur etml

yen 379 krtlem avadanlık malzemesi yeni· 
den· kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bede il 118.000 l lira olup ilk 
teminat mlkdarı 1350 liradır. Kapalı zart-. 
la ihalesi 10.10.940 gUnU aut l 1 de hava 
sntın alma komisyonunda yapılacaktır. İ· 
darl ve fennt ııartnıı.me her glln komisyon
da JC'örUlebilir. İsteklilerin muayyen saat -
ten bir saat eveline kadar ilk teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona makbuz 
mukablll vermeleri. ( 4920) 1496& 

Depo inşa ettirilecek 
M. M. VeUl!ti Han Satın Alma Ko-

misyonundan: · 
1 - Bir depo açık eksiltme ııuretiyle in· 

ııa ettirilecektir. Keşif bedeli (6856) lira 
23 kuruş olup ilk teminat mlkda.rı cımn 
liradır. Açık eksiltmesi 9. 9. 940 ~ünti sa
at onda hava satın almıs komisyonunda 
yapılacaktır. !darı ııartname ve keşif ev
rakı her gün öğleden sonra 35 kuruıı mu
kabilinde alınabilir. tıteklllerln muayyen 
gUn ve saatte ilk teminat ve kanuni bel • 
geleriyle komisyonda bulunmaları. (5024) 

14977 

NAFIA VE.K~LETl 

Mecmua tertip ve tabettiırilecek 

Nafıa Vek§letinden: 
12. 9. 940 perşembe günü saat 11 de An

karada nafıa veki.leti binası içind" m41ze. 
me müdürlüğü odasında toplanan malzeme 
eksiltme komisyonunda bu ıene içinde ö -
denecek basım ücreti takribi 8000 lira be. 
del tahmin edilen velc6.1etin neşretm111ıte 
oldufu l11nni ve idari mecmualarıtı tertibi 
ve tabının kapalı ııarl ul!Julı'yle vab.idi lı' -
yatları üzerinden ek!Jiltme"S,i yapılacalctır. 
Eksiltme ıırtnamesi ve telerrüatı bedelıi~ 
olarak malzeme müdürlüğünden alınabilir, 

Muvakkat teminat 600 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarım muvak

kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesa
ilcle birlikte aym gün ııat ona Jcadar mes
kıir komisyona makbuz mukabilinde ver• 
meler/ IAzımdır: (5079) 15058 

Matbaacılara 

Nalıa VeHletinden : 
16-9-1940 pazarteıl gUnU ıs.at 11 de An

k~ada Na!ıa vekAletl binası içinde malse
me mlidürlliğü odasında toplanan malzeme 
ekslltme komisyonunda Hdenecek basım ÜC• 
rcti takribi 31}()0 Ura. bedel tahmin edilen 
vckll.letln neşretmekte olduğu tdart mec • 
munmn blrinclte§I'in 19'0 fevks.llde nü11ha
sının kapalı zarf u.sullyle vahidi fiyatları 
üzerinden eksiltmesi yllpılacaktır. Eksilt
me ııartnıımesi ve teferruatı bedelsiz ola • 
rak malzeme müdUrlUğllndcrı alınabUlr. 

:Muvalckat teminat 262 lira em kuruıs
tur. 

İstcklllerln teklif mektuplarını muvak • 
ks.t teminat ve ıartnameainde yazılı vesa
ik ile b1rllkte aynı gün ıs.at 10 a kadar mez. 
kOr komisyona makbuz mukabilinde ver • 
meler! IAzımdı~. 

(5210) 11S219 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 

Maliye Vekaletinden : 
l - Vekl!.let 1940 senesi lhtlyaet tçlıı 

matblı.a ktl.i'ıdı, mukavva, nıUeelllt bezi ve
k!Jetten verilmek üzere (76150) &det defter, 
(2.600.000) adet cetvel bıuıkı ve teclldl &• 
çık eksiltme ve (23.250) cilt kpçanın buk.ı 
ve teclldi pazarlık suretiyle ekllltmeye ko· 
nulmugtur. , 

2 - Defterlerin muhammen bukı ve cilt 
bedell (1296) Ura (80) kurut. muvakkat t. 
minnlı (97) lira (26) kuruotur. 

3 - Cetvellerin muhammen bıı.ııkı bede• 
11 (1032) lira (79) kuru~. muvakkat temi • 
nah (77) lira (46) kur111tur. 

4 - Koçanlarm muhammen baakı ve cilt 
bedeli (952) lira (12) kurut. muvakka.t te
minatı (71) lira (U) Jturuıtur. 

5 - Eksiltme sırasiyle defterler, cetvel
ler ve koçanlar olmak Uzere 18 - eylUl -
1940 çarfamba gUnU saat (3) de Maliye ve
kaleti levazım. müdürlüğünde müteıekkil 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Bunlara ait oa.rtnameler A.Jıkarada 
Maliye vekAleti levazım mUdUrlüiUrıde, ts
tarıbulda Maliye vektılett eV?'a.kı matbua 
anfıarınds. gör!lleblHr. 

7 - isteklilerin 2490 ıayıh kanunun 2 
ve 3 Uncil maddelerinde yazılı belgele?' ve 
her pıırtiye ait yukarda mlktarlan yasılı 
muvakkat teminat makbuz veya bs.rıka. ke
falet mektuplarlyle birlikte muayyen gün 
ve saatte komisyona mUracatları. 

(5212) 1S22.0 

Tahvil ba:st'H"ılacak 

Maliye Vekaletinden : 
%5 yedeğiyle beraber 61950 adet ~vll 

açık eksiltme suretiyle ba.stınla.caktır. 
ı - Kağıtları hazinece verilecek ola.ıi 

bu tahviller Anknrada TUrkiye Ctlmhuriyet 
Merkez Ba.nka.aı tahvlllt ııervlsirıe teallm 
edilecektir. 

2 - B88tırılacak olan tahvtllerln mu -
hammen 'Dedeli 3.000 muvakkat temlnatı 
225 tllrlt lirasıdır. 

3 - Eksiltme 18-9-1940 çarwamba .uııu 
saat ıo da Maliye veklletl levazım mU • 

. mUte e il ekliltme komillYO· 

uı;us 

letl levuım müdUrlUflliıde ve İıtaıı.bulda 
Dolmabah~ede Maliye veklleti matblı ev
rak anbannda göri.llebt.llr. 

6 - isteklilerin 2490 eayıh kanunun 2 
ve S Uncu maddelerinde yaı;ılı belgeler ve 
muvakkat teminat mektup veya makbuzly
le birlikte belli giliı ve saa.tte komisyona 
müracaatları. 

(5213) U221 

ASKERi F ABRIKALAR 

142 ton benzln alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlülü mfr• 

ke• •atın alma komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (52.540) lira olan 

142 ton benzin askert fabrika1ar umum mü
diirliil\1 merkez eatın alma komiayonıınca 
lZ/9/940 perşembe gilnU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
(63) kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3877) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kür günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarını ve bu 111111 ala
kadar tüccardan olduklarını dair ticaret 
odası veaikaşiyle mezkftr ıün ve saatte ko-
misyona mliracaatlan. (5021) 150M 

.. 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Kuru fasulya alınacak 
Erzurum Lv. Amirliği Sa. AI. Ko. dan: 
Erzurum garnizonu birlikleri ihtiyacı 

1çin ııenellk 244800 kJlo kuru faaulye ka • 
palı zarfla satın alınacaktır. 

ihalesi 4 eyltil 940 çar,amba aiJ.nü saat 
11 de Erzurum levazım !\mirliği satırı al
ma komlsyonuada yapılacaktır. 

Toplu tut.sn (8960 lira ilk temlnab 
M72 liradır. 

Evsa! ve ıartnamesi bütün kolordu bir
liklerinde mevcuttur. Her zaman görüle -
bilir. 

hteklllerln tayin olunan aiJ.n ve aa.at
ten bir saat eveline kadar tekllf mektupla
rını vermi§ olmaları lı\zımdır. (4808) 

14806 
Buğday naklettirilecek 

Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan: 
2000 ton buğday kapalı zarfla nakletti

rilecektir. Eksiltmesi 11. !il. 940 çar§amba 
gilnü saat 11 de Erzurum As. Sa. Al. ko
misyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 45.000 lira ilk temina
tı 3375 füadır. 

11 7 Kalem muhtelif zımpara Taliplerin i.hale saatinden bir saat eve1 
taır alınacak teklif mektuplarını komisyonda bulundur-

Aıbrl Fabriblar Umum Müdürlülü malan. <4927) 14907 

M•rkH Satm Alma Komiıyonundın : Muhtelif ~ayvan yemi almacak 
Tahmin edilen bedel! (12350) lin. olan 

117 kıı.lem muhtelif zımpara taşı aakert 
fabrikalar umum müdürlüili mnkeı satın 
alma komiıyonuneı 14/10/94-0 pazartesi 
ıünü saat 15 te kapah zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (926) lira (25) kurueu havi teklif 
mektuplarını meztnir günde 11at 14 de ka
dar komiııyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı ka.nunun 2 ve 3. madde
leri;ndekl vesaikle komisyoncu olmadİkla
rına. ve bu işle alakadar tücardan oldukla
rına dair ticaret odaeı vesikasiyle mezkO.r 
gün ve ute komiııyona müracaatları. 

(5137) 15139 

Küçük Yozgat'ta yaptırrlac.ak 
intaat 

A.rker1 Tabrikalır Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

K•ıil bl!d•li (26.500) lira olan yukuıda 
yuılı inıut Askeri lıbrilcalu umum ınü
dürlülü merk~z ııtın alma komisyonunca 
18-9-1940 çe:rıamb11 günü .raat 16 da kapalı 
z11rll11 ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(JJ) kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1987) lira (50) kuruşu havi teklif mek -
tuplarını medtlr günde uat 15 t kadar 
komiayon11 vtrmeltri vt Jıendiltrinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeluin
dtlci veaaikle ınuav1en •iln vı saatte io -
misyona müracaatları. 

(51JZ) 15212 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Ekmek aatm alma.cak 

Giuıun Ornıın Koru~ Alıyı Tılimıib 
Tıburu Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Giresun orman koruma al&yt tallnı
dh taburu ihtlyacr için yliı: altmıı beı bin 
kilo ekmeğin kapalr zarf usulü fle ihaleıi 
19/eyli1V940 perıembe rijnll saat 11 de Gi
resunda talimgih taburu komutanlık bina. 
11ndıki ıatın alma komiıyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18150 lira -
kurut ve muvakkat teminatı 13151 lira 25 
lcuruıtu.r. 

S - Şartnameler her ıUn eatrn alma Iro
miıyonunda l'Örülebilir. 

4 - İlteklilerin ıartnımesindı yu1l1 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i· 
hale saatındaıı bir pat evellne .kadar ko· 
misyona vermeleri ilin olunur. 15186 

Sıiır eti satın almacak 
Glreıun Orman Koruma Alıyı Talimglh 

Taburu Satın Alma Komiıyonunden : 
1 - Gireıun orman koruma alıyı talim· 

sth taburu lhtlyacr içiıı otuz bin kilo 11ğır 
etinin kapalı nrf uıulü ile ihalesi 19/ey· 
lül/940 perıembe günü ıat 15 de Gireıuıı.. 
da talim~ih taburu komutanlık binutnda.kl 
aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira -- ku.· 
ruı ve muvıldı:at teminatı 5~.2 Ura 50 kıt· 
ruıtur. 

3 - Şartnameler her gün eatın alma ko
mlıyonunda g!:SrUlebillr. 

4 - tıtelr:Ulertn ıartnamealnc!e yaııb 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını l· 
bale natından bir ıut eveline kadar ko
misyona vermeleri ilin olunur. 15187 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Rakı t;ıesi kasası yaptırılacak 

lnbiurlar Umum Müdürlilliindın: 
1 - Şarta•m• va nümunesi mllcibincı 

ıs cı. ıiıelet ;,in (1500) 25 cı. için (2000) 
50 cı. için (1000) ve 100 cı. için (500) ki 
ceman (5000) adet rakı ılıesl J:asası ka
palı ••rl usali;yl• d.ıiltmeye koıımuıtut. 

3 - Mubımmın bedeli 10500 lira mu· 
vakkat teminatı 787,S liradır. 

3 - Ebı'Jtme 11. 9. 940 çarıambı giJniJ 
saat ~15 te lstanbulda Kabatıştı levazım 
ve müba1ııt ıubesindeki ılım komisyo
nunda 1ıpıl11.calt.t1r. 

4 - 8artnım• levuım fllbesinden ve 
Ankıra, l:ımir baımüdürlülclerinden para· 
ııs ılınıbiltteıli 6ibi nUmllnt de mHlıUr 
ıubede •ilrillıbilir. 

5 - MündıHyı •ireceiler mühür/il 
teklil mektuplarznr kanuni vesaikle % 7,5 
6Üvenme parası makbuz veya banka t•• 
minat mektuplarım ihtiva edecelı kapalı 
zarflarını eksiltme ıünü ihale saatinden 
bir 1111.t eveline kadar mezkur komisyon 
bııbnlılıııa makbuı mulı:ıbilinda verme/• 
ri llzımdır. (7625/4986) 15029 

Sömikok satın alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Velılletindın : 
1 - VekAlet kalöriferlert için 220 ton 

IÖmUkok komürUnUn alınmuı açık eklıllt· 
meye konmuvtur. Eksiltme 18 • EylUl • 
1940 çaqıamba g'l.inU eaat 1' de vek!let bl
nuırıda toplanacak oları satın alma komls
yonwıda yapılacaktır. 

2 - Kömürün beher tonu lçln bütün 
rna.srat müteahhide ait olmak üzere 26 lira 
80 .kurut fiyat tahmin edllmlı olup mu -
hammen bedeli 58~2 lira ve etretl teminatı 
'38 lira 90 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ek
ıtıtme ıo.atıı:ıdan bir saat eveline kadar lt
retl terninatlanıu vele.Alet vezneelne yatır
malanm ve ıartnarneyt r;örmek üzere her 
s<ırı vekAlet levazım mUdUrlutUne mü -

Muğla As. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - .Kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde 

talip c;ıkmadığından 926 ton arpa, 949 ton 
kuru ot, 869 ton yultl.f ile 509 ton saman 
yeniden bu usul lle eksiltmeye konulmUl
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeller!, arpanın 
69450 lira muvakkat teminatı 5208 lira 76 
kuruştur. Kuru otun 66430 lira muvakkat 
temlnııtı 4982 lira 25 kunı§tur. Yula.tın 
29520 lira muvakkat teminatı 221' Ura -
dır. 

3 - Muhtelif yem maddeleri ayrı, ayrı 
veya ATtJP, grup veya toptan ihale edilece
ğine göre teminatlarının mlkdarı da deği
şir. 

4 - Hepsinin ihalesi 9 eyltil pazartesi 
ı:ünU saat l~ te Muğla.da satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

15 - Şartnameleri Ankara ve İzmir Lv. 
A.mlrllklerı ve Mu.ıtla satın abna komı.s-
yontarınde. gl:SrUlebtıtr: · 

6 - isteklilerin teklif ınektuplannı te
minata alt makbuzlariyle birlikte dördtin
cU maddede yazılı aaatten en geç bir saat 
evel Muğla satın alma komisyonuna ver-
mlı o1ma1an. ( 4942) 14919 

Odun satın alınacak 
Dı'yarbakır As. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 1.800.000 kilo odun 'Aı. satın alma 

komi&yonunda 16/9/940 pazartesi ıünü sa
at 11 de kapalı zarfla ekıiltmeye konul -
mu, tur. 

2 - Muhammen bedeli 23 ... 00 lira olup 
teminatı 17 55 liradır. 

3 - Şartnamesi her giln komisyonda ıö
rUlür. 

4 - Tal\plerin teklif mektuplarını ni • 
hayet bir 11aat evetine kadar k.omiıyona 
teslim etmeleri. (5164) 15158 

Semer satm a.lmacak 
lzmir Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. d•tt • · 
Pazarlıkla 2000 adet mekklri tevhit 1e • 

meri ••tın alınacaktır. Pazarlık S/eylO.l/940 
pertembe günii taat on bcıte kıılada İzmir 
Lv. Amirliği satııı alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin edilen tutarı 60.000 1i -
radır. Teminatı muvakkate akçesi 4260 lira
dır. Şartnamesi her gün komiıyonda görü
lebilir. tsteidiler ticaret odaarnda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göııtermek mecbu
riyetindedirler. Pazarhğa iştir~k edecekler 
2490 1ayrlı kanunun ikinci ve üçüncü mad
ı!e1er1nde yaııh veıikaları ve teminatı mu
vakkateleriyle birlikte ihale eaatinden. evci 
komisyona müracaatları. (5201) 15205 

Pirinç aatm alınacak 
Es!r.işebir Sa. A.J. Ko. dan : 
1 - 200 ton pirinc:in pazarlıklı satm alx

naeatı: puarlığı ı 9/eylftl/940 perıembe 
günij Hat 15 de Eski~ehir Aı. ıatın alma 
konıiıyonunda yapılacaktır • 

2 - Şartnamesi evnfı ve nlimuncsi ko -
mlıyonda görülebilir. Tahmin bedeli 60 bin 
liradır. Kati teminatı 8500 liradır. 1stekli
ler kanunda yazılı vesaik ve teminat mak
buzlariyle belli gün ve ııaatte komisyon.da 
haıır bulunmaları. (5244) 15226 

Sığıreti satın alınacak 
Canakkale As. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 90.000 kilo sıfır eti kapalı zarfla sa

tm almacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 27,S kurut

tan 24750 lira biçihttiıtir. 
3 - İhalesi l!il/eylill/940 p"erıembe günü 

ıs.at 11 de Çanakkale As, satın alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir ıaat evet te. 
minat akçeleri olan 1856,25 lirayı ve ihale 
kanununun ı, 3 ll.ncil maddelerindeki vesa • 
ilıc ile birlikte komisyona müracaat etme • 
lerl. (5248) 15228 

Sadeyağı satın almacak 
Kony• Lv. Amirliği Satın Alma Ko. dan 
1 - 12.000 kilo sade yağının 27/Ats./94-0 

gUnil yapılan kapalı zarfla eksUtmesindo 
talip çıkmadığından 27/Ağs/940 ııah günUn. 
den ltibu-111 bir -ay içinde pazarlığa hıra • 
kılmııtır. 

2 - tik puarbk 7. eyldl. 940 cumart~i 
günü &aat 10 da yapdacaktır. 

3 - Şart.namesi Konya Lv. tmir]jği u. -
tm alma komisyonunda ıörülebilir. 

4 - Muhammen tutarı 15120 lira.dı~. 
5 - İlk teminatr 1417 lira 50 kuruıtur. 
8 - lııteklilerin 7. eyldl. !140 cumartesi 

günli uat 10 da Konya Lv. lmlrliğl •atm 
alma komiıyonundı bulunm•lan. (5247) 

(15229) 

Şose yaptırılacak 

Bolu Nafıa Müdürlalünden : 
Ya.niçafa. - Devrek yolunun 0-1-000-315+ 

950 kilometreleri arasında 23250 metre u -
zwıluj)t\ında tose lntııatı 27-8-19•0 tarihin
den itibaren bir ay fçlnde fstekll11lne ihale 
ıl yapılmak üzere pazarhta konulmU§tur. 
Keıif ~deli 48174 lira 4~ kuruştur. Bu 

ı,e ait eksiltme şartnaıneRI mukavele ge
nel v,~ fenni, hususi es.rt.ı:ıame metraj ve ke
Oif hulAsa cetvelleri Bolu nafıa müdürlü -
A1ltıden fkl lfrıı. kırk lruruıı bedelle alınacak
tır. !eteklilerin ticaret oda.sı ve ehliyet ve
ıikalannı ibraz etmeleri lA.zımdır. Muvak-

-~-

Sığır eti ve sadeyağı satın ahnacak 
Çanakkale Askeri Satrn Alma Komisyonu Reisliğinden : 

Uç kalem yiyecek kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli hi
zalarında gösterilmiştir. 

İhalesi Çanakkale As. utm alma komisyonunda yapılacaktır . 
Taliplerin ihaleden bir saat eve! teminat akçalariyle ve ihale kan ·nunun 2, 3. üncü 

maddelerindeki vesaikle birlikte komisyona müracaattan. (5105) 

Cinsi Miktarı MuhammenB. Muvakkat Tc. 
Lira 

Sığır eti 160.000 00 
Sığır eti 80.000 00 
Sade yağı 120,000 1 

Kr. 
26,50 
26,50 
25, 

Lira Kr. 
3180 00 
1590 00 
8750 00 

Kilo !hale ıün ve sut İhale §ekli 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kap lı zarf 

160.000 13-9.-1940 cuma 11 de 
80.000 13-9-1940 cuma 12 de 

120.000 14-9-1040 cumartesi 11 
15110 

Muhtelif şerit· satın alınacak 
!stanbul Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. Rs. den ı 

Miktarı 

metre Geniıılik 
200.000 Dokuma Çanta omu:ı: ~eridi 2S. MI. Mt. 
4-00.000 ,, Tüfek askı ıeridi 26. ., 
520.000 ,, Kaput bağlama şeridi 21. ,, ., 
422.000 ,, Palaska ~an.ta omuz şeridi 50. ., 
144.000 ,, Çanta omuz baskı şeridi 80. ,. ,. 

Yukarda yazılı beı kalem şerit 5/9/940 perşembe günü saat 14 de Tophanede 1st. 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltm~i yapılacaktır. Heps:n·n 
tahınin bedeli 329, 314 lira ilk teminatr 17.299 lira 52 kuruştur. Nümune ve prtnamo
ıi komisyonda ıörülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle komisyona gelmeleri. 

(5243) 15225 

Arpa ve yulaf satın ahnacak 
Beykoz As. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları gösterilen arpa ve yulaf şartnamelerinde gösteri· 
len mahallere 15 gün zarfında teslim edilmek prtiyle müzayede ve münakasa ka
nununa tevfikan hiza!ann<lı yazılı günlerde pazarlıkla satın alınacağından ta!ipleriıı 

!hale ıününde Beykoz Halk Parti binaarnda tüm satın alma komisyonuna mii· 
raca.atlan. 

2 - Arpa ve yulafların §artnamesi Ankara Lv. lmirliğinde İzmir satın alma komis
yonu başkanlığında ve Beykoz askeri satın alma komisyonunda her gün okunabilir. 

(5245) 15227 
Tah. Be. 

Cinsi Miktarı Kilosu 
Arpa Ana 160.000 
Arpa 

" 
100.000 

Arpa 
" 

200.000 
Arpa 

" 
150.000 

Yulaf 50.ılOO 

Yulaf 100.000 

KAZALAR 

lnıaat münakasası 

Ala!jehir Belediyesinden : 

7,50 
8 
6,75 
7 
7,50 
7 • 

5985 lira 78 kuruş bedel keşifli za
hire loncası inşaatı yirmi giin müddet· 
le açık eksi!tmeye çıkarılmıştır. 

İhale 6. 9. 840 cuma günü saat onda 
belediY.e encümeni huzurunda yap:1a
caktır. Son pey haddi layik görül -
mezse eksiltme on gürı uzatılacaktır. 

Yapı işlerinrle ehliyeti haiz isteklitt-
rin prtnameleri görmek ve pey s;ir. 
mek Uzere Alaşehir belediyesine mü-
racaatları. 14 788 

Kapalı :ıarl uwlile satılık 
otel ve akar 

B 11.lr11 Vılrıl1ar M emur1ufundan: 

1 - Bafrada ma.z1'utadan Hacr Murat 
vakfı olup çarşı ee.miinin karıısmda med
re11 ıltı namiyle maruf, akarıt defterinin 
15 - 23 numarasında kayıtlı bir çatı altın
da, zemin kat: ktrgir bliyük bir kahve, bir 
kahve ocığr, mükemmel demir kapaklı do
kuz kircir dükkln (birlıi müfrez), bir ku
yu, bir kl:Smllrlilk ne yeniden dört dükk9.n 
ve bir caraj yapmıya elveriıli (448 metre 
murabbaı) bahçe, üıt kat on beı oda, bir 
sofa, bir aralık ve iki belS.dan ibaret otel.. 

Senevl ilı; bin lira irat cetirmiye.nıüeait 
ve çartmın eıı ıerefli yerinde bulunan lı
bu aklratm mülkiyeti kapalı zarf usuliy
le satıhta pkarılmııtır. 

Te. Akçesi Gün Ta. Saati 
Lira 
1125 4/9/940 10.30 
600 11,30 

1012,50 ,, ,, 
" 

11,30 
787,50 

~· ,, " 
10,:;o 

291.25 11,30 
525 ,, " " 

11,30 

kıflar memurluğunda mevcut olup arzu e· 
denler §artlarımın görmek ve daha ziyade 
malumat almak istiyenler her gün Bafra 
vakıflar memurluğuna müracaat edebilir
ler. 

6 - Teklif mektuplarının zarfları mü
hür mumiyle mühürlenmiş olduğu halde 
üçüncü maddede yazılı ihale günü saat on 
dörde kadar makbuz mukabili Bafra va. 
kıflar memurluğuna teıılim edecekler. Ge
rek dahilden ve gerek hariçten gönderile
cek mektuplar saat on dörtten sonra kabul 
edilınez. 

Taıra isteklilerinin mensup oldukları 
vakıflar memur veya müdiirlüklerine ve 
doirudan doğruya Bafra vakıflar memur
luğuna müracaatları ilan olunur. 

{4876) 14864 

Meydan ve yol a.e;tırılacak 

Safranbolu BelediyeslncLen: 

Safranbolu kasabası imar planının 
müstakbel inkişaf mıntakası olarak 
tayin edilen bağlar mahallatının mev
cut imar planına bağlanması için 100 
hektar sahada açılacalç meydan \"e 
yollara ait plan tanzimi işi bir ay 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuş· 
tur. Taliplerin bu müddet zarfında 

yapılacak planın Nafıa Vekaleti ce· 
lilesince taadik kaydiyle fenni şart

ları dahilinde bu işi kaç liraya teah..: 
hilt edeceklerine ait teklif mektupla· 
rını Safranbolu belediye riyaısetine 

vermeleri ilan olunur. (14385) 

imar planı yaptırılacak 
2 - Şarkan tabakhane cıdd11l, carben 

Hıcı baıı caddesi, ırkası pazar yeri, önü 
yemiı pazarı caddesi hududiyle mahdut ve 
tapunun 110 parsel, nisan 1936 tarih ve Gerede Melediyesinden: 
706 ııra numaruında mukayyet adı halin- Gerede kasabası ittisalindeki (e-
deki i!Jıbu k!rgir akarata (33.000) otuz üı; sen tepe) çamlık mesiresinin topog
b!n lir• kıymet tahmin edilmlıtir. rafik haritası ile burasının her türlü 

S - İhalesi 4 eylül 940 ~arıamba günü tesisatı cami mükemmel yazlık ve 
ıaat on beıte Bafra vakıflar memurluğu kışlık eylence ve dinlenme yeri hali
odasmd• müteoekkil 11h1 komiıyonunda ne konulması için bir imar planı yap
yaptlıcaktır. 

4 - İstekliler (2475) lira teminatı mu- tırılacaktır. Yapmak isti:>:cn ı:ıüte~as-
vakkate verecekler ihaleyi müteakip bu sıs zevatın Gerede beledıyesıne hız -
teminatnı bir miılini de katt teminat ola- zat veya tahriren müracaatla izahat 
rılı: verecekler. 1 ve tafsilat istemeleri itan olunur. 

5 - Bu akaratıı. alt prtname Bafra va- 15233 

Hesaplarında en qağı 50 lira olanlara 
senede 28.800 lira. 

[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye plam 
4 tane 

4 tane 600 lira 
4 tane 250 lira 

40 ta.ne 100 lira 

Kuralar: l mart, 1 haziran, 

Dikkat: heeaplan senede M 
ikramiyeleri 

ı.ooo Ura 
100 tane 50 lira 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 Ura 

1 eylül. l blrlı:ıclkAnun 

Ilr&daıı qafı düşmiyenlerln 
% 20 tazlalaşır 



-·- • lit.LU! 

Ekmek ve sadeyağı satın ahnacak 
lCiltabya 6. Sayılı ]. OJ:ul Tabur Komut anl lından : 

Tutan Alınecak erzakın Erzakın beher kılosunun c.1=5 muvakkat 
Miktarı tahm"n fıyatı teminat miktarı İfıalenin tarihi Gün Saat 

Lira Kr. Azı Çoçu Kr. Santim Lira Kr. 
25000 200000 250000 10 1875 17-9-1940 Sah 11 

Ekmek (1. inci ekıtra) kapalı zarfla 
6900 5000 6000 ııs 517 50 17-9-1940 Sah 15 

Sade yatı kapah zarf 
1 - Okul eratının l eylUl 940 dan 31 e ğusto 941 tarihine kadar bir yıllık ekmek ve sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf uırullyle 

)'Ukanda hizalarında yazılı gün ve sa tlar da lh le yapılmak üzere ekslltmete konulmuştur. 
2 - İateklilerln tekli! mektuplarını ve er ları hlzalannda yazılı miktarda teminat akçesi veya mektuplarlyle 940 yılına 

ait Ticaret Odası vesikası ve (2490 l sayılı k mında yazılı sair vesalkle birlikte göı terilen ı(Ultlerden bir ısaat evel hükümet~e 
maliye dairesinde müteockkll komisyona v rm 1 rl 

3 - Sıhhi ve umumi ınrtname 1 okul Ta bur K lı ında. görillebillr. (5180) (15133) 

Muhtelif markada otomobiller satılacak 

Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi Markası 

Binek otomobili SevroJe 
Binek :>tomobiJi Şevrole 
Binek otomobili Şevrole 
Binek otomobiJi F ort 
Binek otomobili Buik 

Modeli 
937 
935 
937 
936 
931 

Muhammen bedeli 
Motör No. Lira 

1i523 700 
85553 425 

58g290 175 
350 

2745209 150 
Binek otomobili Mersedes 918 31455 20 
Binek otomobili Mersedes 920 30475 100 
Motosiklet B. M. W 924 70776 15 

1 - Yukarıda enafı ve muhammen bedelleri yazılı otomobillerle bir adt"t 
IDOtoıikletin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık artırmaya konulmu,tur. 

2 - İhale 7. 9. 940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da Defterdar
lıkta yapılacaktır. 

3 - İstekliler otomobilleri belediye otobüs garajında şartnameyi defter
darlık Millt Emlak müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İatekJilerin adı geçen günde % 7 buçuk teminat makbuzu mukabilinde 
komisyona müracaatları. (5026) 15024 

3 Grup ahşap tezgôhı satın ahnacak 
D. D. Yollarından: 

Birinci eksiltmesine taJip zuhur etmiyen ve muhammen bı-delleri ile isin-.. 
Jeri qağıda yazılı 3 grup ah§ap tezgah 18. 10. 940 cuma günü saat 15,30 da ka,. 
palı zarf uauliyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin her tezgahın hizasında yazılı muvakkat temi
natlariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da.maJzeme dairesinden, Haydarpaıa
da tesellüm ve ıtevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 

Tezglhın ismi Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira 
206,25 Elektrik mot6rli1 ahpp için tepsi tes

tereli kesme ve delme tezgahı 
Elektrik motörlü ah,ap için bir bıçak
lı pllnya tezg1hı 
Elektrik mot6rlü ahpp için kanal ve 
oluk açmağa mahsus freze tezgahı 

(5184) 

Lira 
2750 

2500 

2000 

187,50 

150,-

15217 

Ankaz satışı 
~nkara Belediyesi imar Müdürlüğilnden : 

Adaıı Parseli Mevkii Cinsi Kapı No. Muhammen bedeli 
Lira Ku. 

51 19 Hacıbayram Hane 14 - 12 150 yüz elli ı .. 
476 2 Atpazarı ,, 1 - 1 A 200 iki yüz I .. 

Yukarıda ada ve parsel numaraları ve muhammen bedelleri yazılı gayri 
menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri aJacak şahsa ait olmak üzere en
kuları açık artırmaya konulmu§tur. lhaJesi 18. 9. 940 tarihine müsadif çar
~ günü saat 115 da lmar müdürlüğünde yapılacağındau taliplerin % 7,S 
temınat akçeleriyle birlikte müracaatları ilan olunur. (5207) 152113 

FAKÜLTELER 

Ankara Hukuk Fakültesi talebe 
kabul tartlan 

Bu seneden itibaren tahsil müd -
deti dört seneye çıkarılan Ankara 
Hukuk Fakültesine talebe kaydı mu
amelesi birinci teırinin iptidasından 
nihayetine kadar yapılacaktır. Kayıt 
olunacakların bir Fakülte veya yük -
1ek okuldan mezun olmaları veyahut 
lise olgunluk imtihanı.11 vermiş bu -
lunmaları llzımdır. 

Talip olanların iıtidalarına: 

l - Diplomanın aslı, 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanının tas 
tikli ıureti, 

3 - Sağlık raporu atı vesikası, 
4 - iyi hal ve adres phadetna • 

meal, 
5 - 15x4,5 boyunda altı fotograf. 
6 - AskerJik vesikası (Jiseden bu 

sene çıkanlardan istenmez.) rapt ede
rek Dekanlığa bizzat müracaat etme· 
leri icap eder. 

Yatılı talebe olarak girmek isti • 
yenlerin yukardakilerden mada bu 
husustaki talımatnamede yazılı şart

ları da haız olm1ları ve müsabaka im 
tihanını kuanmıı bulunmaları lazım 

dır. 

Yatılı talebe talimatnamesi müra
caat edenlere Fakülteden verilir. 

(52515) 15232 

ZAYILER 

Zayi Mühur - Tatbılı: mühurumü zayi 
ettim. Yenisini alacatımdan eskısının huk
mü 701ı:tur ve hiç kımseye de borcum yok
tar. - Poliı mektebınde Ali Rıza Oral. 

(3476) 

Zayi Jlühür - Tatbik mıihıirilmti zayı 
ettim. Yenııini alacaiımdan eskııı n h k
mil 7olrtar. Ve bıç lı: ıeye de bo c m 
70lrtar. - Hamamonii Krçıtı turk ıoka&ı 
Ko, 17 Patma Oral (3477) 

ANKARA V ALILlCl 

Kalöriferli kirahk apartman 
Bak nhklar lı:arırsında Karanfil ıoka -

ğmda tekmil konforu haiz Karanfil apart
manının daireleri kiralıktır. 

Her zaman gormek •e gezmek kabildir. 
Müracaat mahalli: 1ı Bankası binasında 
birlık iktısat şirketi. Telefon: 1372 

3358 

Kırtasiyeci aranıyor 
Kırtasiye ~atıcısı yetiştirmek üzere 

iki genç aranıyor. Taliplerin el yazı'iı 
ile tcrcümeihallerıni ve bi: vesika fo

togr flarını Ankara posta kutusu 52 
n 1 rmeleri. 3459 

K v lıd re G v n evl rlnden No 15: 
i v ya m b ye iz icab nda dör

r r hol olmak üzere iki daireye 
k od 1ı ev kiralıktır. Nafıa 

Vek&l t m ııı rinde yUk11elr mWıeDdlı 
Remzi Blr&Dde müracaat. (Hl.1}. 

P. T. TELEFON Md. 

Akkü malzemesi satın alınacak 
P. T. T. Umum Mıidurlüğünden : 
1) İhalesi 27/8 940 da yapılacaıı ilin ~ 

dilen 17 kalem akkii malzemesine talip çık
madığından açık eksiltmesi on aıin uzatıl
mıştır. 

2) Muhammen bedel (5000) m11vakkat te
minat (375) lira olup eksiltmesi 7 eylill 940 
cumartesi günü saat (11) de Ankarada Ev .. 
kaf apartımanında P. T. T. umum müdur
lıik satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler. muvakkat teminat makbuz 
veya banka teminat mektubiyle kanuni ve
sikalarını hamilen mezkGr ıün ve saatte 
o komisyona müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. leva
zım İstanbulda Valide hanında 2 inci kat
ta P. T. T. levazım ayniyat ,ubesi müdıir
liıklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(5159) (15216) 

ANKARA BELEDiYESi 

Muhtelif hırdavat ıatm alınacak 
Ankara Belediy~sinden: 

l - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
50 kalem hırdavata alt malzeme on bet 
gUD mUddeUe açık ekstıtmeğe konulmll§ -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1156 liradır. 
3 - Teminat 86,70 liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek lstı

yenlcrin her gün encümen kalemine ve 111-
teklilerln de 13. 9. 940 cuma günü aaat 
10,30 da beldlye encUmeaine müracaatları. 

(4880) 1496~ 

Elbiselik kumat alınacak 
A nJ:ara B~lediyesinden: 

ı - Belediye müstahdemini için yaptın
lacak olan elbise ve kuketlerinde kulla -
nılacak altı cins ve renkte 4303 metre 56 
santim kum~ on bef gUn müddetle ve ka
palı zar! ueullyle ekslltmete konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedell 16815 Ura 98 ku· 
ruetur. 

3 - TemJnat 1261 lira 20 kuruftur. 
4 - İhalesi 10. 9. 940 salı günU saat 11 

de yapılacağmdıuı ıartnameslnl ve kumat 
numunelerini görmek lstlyenlerln her gün 
encUmen kalemine ve istekll1erfn de ihale 
gilnU olıuı 10.9.940 salı gUnU saat ona ka -
dar usulen tekil! mektuplarını belediye en-
cUmenlne vermelerL ( ~) 1'966 

Motör yağı alınacak 
Anlara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
12048,5 kilo kıtlık motör yağı on beı gün 
müddetle ve kapalı zarf uırullyle ekalltme
ye konulmuotur. 

2 - Muhammen bedell 6'21 lira 82,D kU· 
ruştur. 

3 - Teminat 406 lira 64 kuruştur. 
4 - İhalesi 13. 9. 940 cuma günü saat 

11 de yapılacağından ıartnameslnl görmek 
istıyenlerln her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günU olan ıs. 9. 9-60 
cuma günU saat ona kadar ımılen teklif 
mektuplarını belediye encUmentne verme-
leri. ( 4943) 14969 

Postal alınacak 
Anlara B~lediyninden: 

ı - Beldlye mUstahdeminl için yapbrı· 
lacak 612 çift postal on bet gün mUddetle 
açık eksiltmeye konınuıtur. 

2 - :Muhammen bedell •~'>() liradır. 
3 - Teminat 344 lira 25 kurUıJtur. 
4 - Şartnamesini ~:.-mek tstıyenlerln 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 13. 9. 940 cuma günü r:aat 10.31l dil be· 
ledlye encUmenine müracaatıan. (5090) 

lM~ 

Memur ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye levazım müdürlüğüne im • 

tihanla 75 lira ücretlı bir memur alına. 
caktır. 

15. 9. 940 c•ıma günü saat ıs,s de be· 
lediyede yapıhcak olan imtihana dahil 
olabilmek içın ı 

1- Lise mezunu olmak, 
2-- Memurin kanununun memurlar 

hakkındaki hükümlerini haiz olmak, 
3- 5. 9. 940 tarihine kadar veaikala· 

rını tevdi ederek isimlerini levazıın 

müdürlüğüne 1caydettirmek lazımdır. 
İmtihan neticesi mUsavi derece alan 

lardan seri daktilo yazanlar ile leva • 
zım i'lednde çalıımıt olanlar tercih 
edilecektir. (5093) 15888 

Alakadarlara 
Ankara Osmanlı Bankası Müdilr/IJ

ğünden: 

3. 9. 940 tarıhinden itibaren reamt 
tatil, cumartesi ve pazar günleri hari~ 
olmak üzere banka giıelerinin: 

Sabah saat 9.30 dan 12 ye ve 
Öğleden sonra 14 den 16,30 a kadar 

cumartesi günleri de· 
Sabah saat ~.30 dan 11,30 a kadar 

açık bulunaca~ını sayın müşterilerine 
bildirir. (3478) 

Elektrikçi aranıyor 
Elektrik ve su tesisatının tamirin. 

den anlar, tercihan bir emekli müte 
hasııaa 50 ı:ra ücret verilecektir. Ta
liplerin Ulus Wfıtuiyle E L. adretine 
müracaatı. 

HARTA G. DtREKTORLOCO 

Müsabak.11. ile m~mur alınacak 

Harita Genel DireJ:törlülünden : 

1 - Harita ıenel direktörlliili ıuabatm· 
da iıtihdarn edilmek üzere memurin kanu
nundaki evsaf ve ıeraiti haiz lise mezun • 
lanndan müsabaka fle memur alınacaktır. 

2 - İsteklilerin difer ıeraiti anlamak 
üzere ikinci ıube direktörlüğüne müracaat 
edilmesi. 

3 - Müsabaka imtihanı 16 - eylül - 1940 
pazartesi s«nüdiir. 

(5175) 15146 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Reamt elbise, palto ve kasket 
yaptırılacak 

D.D.Y. 8 nci lıletme Müdürlülünden: 
(16497) lira muhammen bedelli iıletme

miz memur ve müstahdeminine 7aptırıla.

cak takriben 1285 takım resmi elbise ile 
962 palto ve 865 adet k111ketin prtnameıi 
veçbile imili iti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. İhalesi 13. 9. 940 
cuma ıünü ıaat 16 da hmirde i•letme bi
nasında komisyonumuzda yapılacaktır. 

İsteklilerin (1237.28) liralrlı: M. teminat 
malı:buzlariyle İzmirde atelyeleri bulundu
iuna, bu ıibi taahhütlerini muvaffalı:iyet
le ba,ardıklarına ve eksiltmeye iştirake 

kanunen mini bir halleri bulunmadıtma 
dair vesaikle teklif mektuplarını havi ka
palı zarflarını aynı ıün saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnamesi işletmemiz kalemiyle Ankar•
da 2 nci ve 1stanbulda 9 uncu işletme ka-
leminden parasız ahnır. 14822 

Zayi mühür 
D. D. Yollarından : 

Devlet Demiryolları ve limanları umu
mt mGfettiıliiine ait mühürlerden yedi nu
maralı resmi miıhur kaybolmuıtur. Yenisi 
yaptırİlacaiından eskisinin hükmü kalma-
dıiı ilin olunur. (51.36) 15213) 

ENSTiTÜLER 

Yüksek Ziraat Enatitüıü 
Veteriner F &kültesi Askeri 

kıllDIDm kayıt ve kabul f&l'lları 
1 - Ankara Ytiktek Ziraat Enıtitüıü 

veteriner falı:ültesi aslı:ert kısmına bu yıl 

sivil tam devreli liselerden iyi ve pelı: iyi 
derecede mezun olan ve olıunluk imtihan
larını vermiı olmak ıartiyle talebe kabul 
edilecektir. tıtelrlilerin aıafıda\d prtları 
haiz olması llzımdır. 

A) Türki7e Cflmhuriyeti tebaumdan bu
lunmalı:, 

B) Yali 11 - 12 olmak. (22 dahildir). 
C) Be4ea tete1ddllleri ve llhatlerl orduda 

ve her iklimde faal hizmete müsait olmak 
(dil reklketl olaıalar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahllb kutunuz 
ve seciyesi aailam olmak. 

E) Ailesinin 'biç bir fena hat TC tahreti 
olmamak. (Bunan için de zabıta •nilı:uı 
ibru etmek.) • 

2 - lıtelı:lilerin mllracaat iıtida·arına ıu 
vnlkalan bailamalan lbımdır: 

A) Nüfuı cüzdanı •e7a masaddak sureti, 
B) Sıhatl hakkında tam teıekkilllll ulre

rl hastane raporu TC &il kliıdı. 
C) Lise mezuniyet ve olruıı.Julı: ıehadet -

namesi veya tasdikli 111reti. 
D) Okula alındığı takdirde askeri kanun, 

nizam .,. talimatlan kabul ettiii hakktnda 
velisinin ve kendisinin noterlikten tudilı:li 
teahhllt senedi. Talebe okuldan istifa et -
mek iıterae okulca taahkkuk ettirilecek 
maıraflan birden verir n bu da teahhüt 
senedine kaydedilir. 

E) Sar'alı, uyurken ıezen, sidikli, bayıl
ma ve §;ırpınmaya müptell olmadıiı halı: -
kında nlllerinin noterlikten taldilı:ll teah
hiltnamesi. (Bu cibl bastalılı:lardan biri ile 
okula ıtrmezden enl maHll oldukları 111111-

radan anlaplanlar okuldan çıkarılır ve okul 
maaraflan Telilerlne ödetilir.) 

3 - lıteklller balunduklan mahallerdeki 
aalrerlilı: ıubelerine lıtlda le mllracaat ede
cekler ve ıubelerince 2. inci maddede bil -
dirilen enaln ikmal ettikten sonra, Anka • 
rada Yüksek Ziraat Enıtitüsli nteriner 
falriiltesi asker! talebe lmirlitine sönderi
lecektir. Müracaat müddeti eyl(llün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat ka • 
bul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul. ıehadetname 
derecelerine ve müracaat sırasına röredir. 
İıtekli adedi tamam olunca kayıt itleri ka
panır ve kabul edilenlere müracaat ettik • 
leri askerlik ıubelerl ile teblirat 7apıhr. 

(4624) 14643 

Talebe kaydına baılanıyor 
DeY!n Kom~rvatuvarı llüdürlülünden: 
Devlet Konservatuvarı kabul imtihan • 

larma namzet talebe lı:aydı müddeti Anka • 
rada imtihanlara rirecekler için 10/eylill/ 
940 satı ıünü akpmına kad\r uzatılmııtır. 
(5214) 15222 

ULUS - '1. inci yıl. - No. 6856 

İmtiyaz aahibi 
lalcender Artan 

Umumi Neşi"ivau idare Eden 
Yazı lıleri Mildiirtı 

Mümtaa Faili FENiK 
.lılUel8elMI MüdtlrQ• Natit ULUC 

ULUS Baumm ANKARA 

T. İ ~ BANKA S 1 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 llralık - 2000.- llra 
3 .. 1000 . - 3000.- • 
6 .. 500 ...- 3000.- • 

12 .. 250 .. 3000.- • 
40 .. 100 .. 4000.- .. 
75 50 3750.- .. 

210 .. 25 5250- .. 
Keıideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikincite~rin tarih· 
lerinde yapılır. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -
~ Yine boş çıkmadı ~ 
- -E 30 Ağu.toı Zafer piyangosu çekilişinde, Osmanlı Ban· i 
5 kumda Bay lama.il Arslan ve ortaklarına tam BiN lira E 
5 vererek iki bayramı bir arada yapbrdım. Mill1 piyango 5 
i biletini HAFI ARAÇ'ın uğurlu elinden alan kazanıyor. i 
i Geçen ay aldığmı:a biletleri ayın 4. üncü günü akıamma S 
: kadar değiıtirmeyi unutmayın. i - -: Bankalar caddesi Tan Tel"zievi yanında : 
: TAN aitesi Hafi Araç. Telf: 1626 3481 i -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttılr' 

E Hamamönünde lnönü mektebi kanısında 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııı) 

~ İrfan Biçki ve dikiş Yurdu 

1 
--E Talebe kaydına başlarnııtır. Haftada bir gün ayrıca ücret91% çi-
i çek derwi de verilir. (3455) 

':iı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı 

DAKTİLO KURSU 
74 üncü devresini % 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma verilir. 

Tahsil aranmu. Belediye ııraıı, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 
(3442) 

ViLAYETLER 

Kolyepriz takınılan alınacak 

Zonguldak Belediyesi, Elektrik. So
ğukhava Deposu ve Su lşleri lJare 
Müdürlüğünden : 

1- Su abonelerine tevziat itlerinde 
kullanılmak lizere yzptı::ılacak oJan 
Kolyepriz takımları eksiltmesine 27. 
8. 940 tarihinde talip çıkmadığımlan, 
eksiltme 10 gün uzatılarak f, 9. 940 cu
ma günü saat 15 e te",1ir ediJmiıtir Is. 
teklilerin m~zkur gi:n ve saatte Zon 
guldak Bel~diyeıi Encümeninde 124 
lira 80 kuru' teminatla birlikte hazır 
bulunmaları. 

2- 27. 8. 940 tarihli günü eksiltme 
ye çıkarılan ve 2384 lira 75 kuruşiuk 
keşif bedeJi su malzemesine de istek'i 
çıkmadığından, malzemeler eksiltme~· 

dt" 15. 9. 940 tarıhli cuma günü saat 15 e 
tehir edildiğinden istekl~lerin mf)2;kQr 
günde 178 lira 815 kuruı teminatla bir· 
likte Belediye Encümeninde hazır bu· 
lunmaları aan olunur. (5217) ısısı 

Yol yaptırılacak 

lzmir Turistik Yolları lllıntdJ •üdlll. 
lıiğunden : 

A - 28 8 94-0 tarihinden itibaren 15 ailD 
mıiddetle pazarlıia konulan iı: Mukave
lesi feshedilen İzmir turistik yolları in· 
şaatından ıeri kalan Arapçı • Sel~ulı: yolu· 
nun bakiye kalan inşaatını ikmal etmek, 
keşif bedeli: (272567) lıra (94) kuruıtur. 

B - Ke if evrakını gormek istıyenler 
turistik yolları mıntaka mudurlıigune mü
racaat edebilirler. 

.c - Pazarlık 12 eylul 940 perşembe eti• 
nu saat 11. de vilayet daimi encıimeninde 
yapılacaktıi'. 

. D - Muvakkat temınat mıktan: (14652) 
lıra (72) kuru tur. 

E - İsteklıler p zarlık tarıhinden en :ıs 
8 gun cvel mudur e muracaatla bu iti 
yapabilece ıne daır ehlıyet vesikası almaia 
mecburdurlar. (3498 5178) 15170 

Yeni Sinema ı " 
Halk S:neması Sus Sineması 1 

Bugün ve bu gece 
Saat: 16 30 • ve 21 
aeanslarında : 
SON BESTE 
Saat: 14.30 ve 18.30 

seansında 

S~viştiğimiz Günler 

Cebeci Y enldo*an 
•lneması 

8 Palavracılar polis 
Hafiyesi 

Türkçe .OslQ 

Bu,.;Un ve Bu G c 

2 Film Bırd n 
l - Kovboyun ınt kamı 
2 - Gece Kılavuzu 

Seanslar 
14.30 - 16.30 . 18.30 
ve gece 21 de 

Saat 12,15 de ucuz 
Halk Matine11 

Suii•timal Dlvası 

d3 . 
KIZI 

RAM ONA 

Hava 


