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TURK ! BUYUK BAYRAMIN KUTLU OLSUN - -____ , __ _ 
30 Ağustos Bugün r-Milli Şef 

Marmarada bir 
cevelan yaptılar--. 30 Afuafo• :a1ıleri ı•rl•· 

f• t1ırihin Hyrini JefİI" 
tiren, inlııılıipl•r yapan 
bir :aal.rJir. /lu s1ıler, 
ruhun m1ıılıle:y• ••lcbr 
aiılir; 6u z1ıler, Tfırlı 

- damarl1ırınıl1ılci cııil l•· 
ıun herı•Y• ı•lc6eıiJil-. 

Y aıan: ABiDiN DA VER 

O 
n sekiz yıl evvel, bu
l[iln, Dunılupınarda, 
Türkün süngüsü, yaL 

nız Türklyede değil, bütün Ya
k_ın ve Orta Şarkta tarihin se~
rıni değiştiren, inkılap yap~ bır 
"3fer kazanmıştı. Bu zaferı ka : 
zanan kahramanların keıniklerı 
üstünde onların kanlarile yuğ'u
rulmuş bir medeniyet ibides~. ku
ruldu. Bu abide, Türkiye Cum
huriyetidir. Biz 30 ağustos z_~fe. 
rini. bugün dostumuz ve mut -
tefikimiz olan Yunanistanı yen
diğimiz için değil; o gün, bu ~~i
denin temelini attığ'ımız ıçı!' 
kutluluyoruz; yoksa Türk tarı
hinde askeri zaferler doludur. , .. .. 
Yalnız bir tek 26 ağustos gunu, 
Üç Türk zaferinin yıldönümilne 
rastlar: 26 ağustos 1071 de J\la
lazgird zaferi, 26 ağustos 1526 da 
Jl.luhaç zaferi ve 26 ağustos 1922 
de büyük taarruzun ilk yarması. 
Evet, Türkiin askeri zaferleri -
ni hep kutlulasaydık, Y!1'n 365 
günü buna kafi gelmeıdı. 30 a. 
lhıst~sun hususiyeti, bir ;"'eyd~n 
muharebesinin parlak bır şekıl
de kazanılmasında değil; o za
ferin de İstanbulun fetbi gibi, 
tarihte bir dönüm noktası teşkil 
etmesidir. Bu dönüm noktası, 
Türkiyeyi parçalanmaktan, isti.~
lalini kaybetmekten, esarete du~
nıekten kurtarmakla kalmamış, 
ııerek bizim için, gerek Yakın 
ve Orta Şark için yeni bir te
rakki ve itila devri açan Türki
ye Cümhuriyetinin kurulmas~n~ 
temin etmiştir. Çünkü temelin• 
bu zaferin teşkil ettiği Türkiye 
Cümhuriyeti, yine o zaferin ver. 
diği sonsuz ruh yüksekliği, ile 
Yeni bir nurlu bayata atılmış, o 
Uferden aldığı kuvvet, iman ve 
hızla eşsiz bir ilerilenıe , .• yük
selme hamlesi yaparak biitün 
!Sark milletlerine örnek olmuş -
tur. Yalnız Şark milletlerine nıi? 
1918 in mağlfıp, perisan, zincire 
\>urulmuş Almanyası bile Tür -
ı.tin bu şablanmasmdan ibret ve 
ders almıştır. Bitler, hayatının 
So nci yıldönümünde yapılan me
rasimde bulunan Türk bey'eti -
11•, Almanyanın kalkınma mü -
tadelesinde, Atatürk'ten ilham 
•ldı>- .. 1 . t' Kını soy emış ır. 

1
• 30 ağustos zaferi gibi fevka • 
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..... 

Bilyilk Atatilrk. 
.. .. .. ,,, ,,, ..... ,,,. .... '" . .. .. • ... 4 ,, • • ,, • 

YENi KANUNA GORE AFRIKADA HARP 

Amerika ordusu lngiliz Ha va 
1945 senesinde\ kuvvetleri Der-
4milyona çıkıyor neyi bombaladı 

Vaşington, 29 (A.A.) - Yirmi 
ile otuz bir yaş arasında bulu -
nan bütün Amerika vatandaşla
riyle ayni yaşta olan bütün A _ 
merikan tabiiyetine girmek ar
zusunu izhar etmiş kimseleri, 
sulh halinde askeri hizmete mec-

( Arkası 3 üncü sayfad"') 

Kahire, 29 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri kumandanlığı 
tebliğ ediyor: İngiliz bava kuv -
vetleri, Libya çölünde .Koufra• 
vahaları grupu üzerinde keşif u
çuşları yapmışlardır. Bu kuvvet. 
ler Dernc limanındaki gemileri 

(Arkan 3 üncü •aııJada) 

Bursada ekmek, 
su buhranı var mı? 
Her iki iddia mevzuununda 

ortaya çıkarıyoruz • •• •• • • guzunu ıç 
--------~~------~ 

Yeni sabah uncuların ekmeğine yağ 
sürmüf, Bursa gibi bir su şehrinde 
sudan bir buhran yaratmıştır 

Bursa. 29 (İKDAM hususi mu
·habiri bildiriyor) - Bursada ek
cmek buhranı var. Bursa fı;:ıncı: 
ları aralarında şirket yaptıı:ıı ıçın 
halk yiyecek elomek bulamıyor. 

Diye son ı:ıünleNle •Yeni Sabah• 
ı:ıazetesinde çıkan yazılar, şehri
miz halkı üzerinde hissedilir de
recede alakalı bir dedi koduva 

(Baştarafı l inci sayfada) 

MUAZZAM 
MERftSiM 
YAPILIYOR 
30 Ağustos 

• 
Türk Gücünün 
Dünya ya Tanı

tıldığı Gündür 

Büyük tnönil 

in önü Ya 1 o v • y ı da 
şereflendirdiler 

~IİLLİ ŞEF İSMET İNÖXÜ. 
EVVELKİ AKŞAJ\l SAVA
RONA YATI İLE MARMA
RADA BİR CEVELAN YAP
MISLAR VE DÖNÜŞTE YA
LOVAYI ŞEREFLEXDİR -
MİŞLERDİR. 

MİLLİ ŞEFİMİZ DÜN SA
BAH SAAT 8 BUÇUKTA 
TEKRAR rLORYA DENİZ 
KÖŞKÜNE DÖNMÜŞLER 
VE DÜN DENİZ KÖŞKÜN
DE MEŞGl.'L OLMUŞLAR -
DIR. 

" INGILIZ TAYYARELERi . "'..... ... ., _..,..,.-.,,....,,,.. 

• 
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l Bed•n T .,b;ye>; Mükellefiyet; Medy•fe Gkdi 

Gençlik Klüpleri bu 
gün törenle açılacak 

KIEL BAHRİYE 
TEZGAH LA RI NI 
TAHRiP ETTİ 

• 

MARESALIMIZ ÇAKMAK 

Buqiin 30 Aqustos zaferinin 18 
inci 11ıldönüm.üdiir. 18 yıl evvel 
buqün kahraman Türk ordusu 
vatanın kurtuluş ve selametini 
temin eden büyük zafer destanı
nı şehametle ııazm.ış ve dünııa ta
rihine zaferlerin en eşsizini kay
detmiştir. 

Bu mutlu gÜn münasebetile 
memleketimizin her tarafında 
buqün coşkun merasim 11apı!
maktadır. Bu m.eııanda Dumlu
ıımarda muhteşem. bir tören ter
tip olunmuştur. 

Törene iştirak edecek olan vi
Ui11et mümessilleri ile heııetler 
dün akşam Afııonkarahişa"nda 
to1Jlanmışlardır· Merarime ıa
at 11 de baŞlanılacaktır. 
Büııük baııram şerefine istan

bul da dün öcjleden sonra baştan 
ba~a bayraklarla süslenmiştir. De
vair ve müesseseler 3 qün müd
detle tatil olunmuşlardır. 

Merasim ııroramı mucibince 
sabah 8 - 9,5 arasını;la Kolordu 
kumandanlıcjı ve viıt.ııeıte teb

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lngiltereye hucum eden 
Alman tayyarelerinden 
28 tanesi duşuruldU 

lstanbulda 5998 kişi tesçil edildi. 
Bu rakama talebeler dahil değil 

Londra, 29 (A.A.) - Haa ne
zareti istihbarat servisinin bil • 
dirdiğine göre İngilit hava kuv
vetlerine mensup tayyarelerin 
Kiel bahriye tezgiihlarma yap -

Beden Terbiyesi mükellefiye
ti kanunu mer'iyete ııirıniştir. 
İstanbul vilayeti dahilindeki on 
altı kazada ııenelik teşekkülleri 
buıriiıı merasimle açılacaktır 

Beden Teroiyesi l<;anununun 
Vekiller Heyetine verWh salii
hiyetle bu sene vi!Avetimizin 
Belediye hudutları dahilindeki 
kazalarında 18 - 20 yaşlarındaki 
mükellefler, Belediye hududu. 
haricindeki kazalarda da 15 - 20 
yiı.şlarındald mükellefler 1aali
vete davet edilecE'klerdir. Bu yaş-

1 
!arda bulunup mektebe devam 
eden talc·beler Maarif teskilatı
na dahıl bulundukları için, hü
kfunete ait müessese ve fabrika
larda çalışanlar, aıt oldukları ve
kaletın beden terbiyesı teşkila
tına mensup oldukları cihetle. 

(Arkası 3 üncü şaııfada.) 

' tıkları hücumda, 250 metreden 
bombalar atılmıştır. Bu hücuma 
iştirak eden mürettebat, bomba
ların nasıl mendireği çember i
çine aldığını ve diğer bombala -
rın nasıl tezgflbm muhtelif nok
talarında infilflk ettiğini anlat _ 

(Arkan 3 üncü sat.fada) 

~ndarma terfi li·stesi 
Jandarma Albayı Fevzi Ag-
dın Tuğgeneralliğe terfi etti 

Terfi Listesinin Tam Metnini Neşrediyoruz 
An.kara, 29 (A.A.) - jandar

ma mensuplarına ait terfı lis
tesi Reisfcwnhurun tasdikine ik
tiran eylemiştir. Bu terfi liste
sine nazaarn Fevzi Aydın Albay-

lıktan TuiiJ?eneralli~e terfi et
mıslir. 

Yarbavlıktan. Albaylı~a terfi 
edenler şunlardır: t. Nail ÔZJ!ü

( Arkası 3 üncü sa~fada.) 
~~~~~~~~~~~~-

-· ORDUDA TERFiLER 

uyuk bir zafer nasıl kazanı! -
;•&tır? Bu zaferin sırrı nedir? 
t' u zaferi doğuran, milli birlik -
'ı" Bütün Türk milleti bir Şefin 
~~afında toplanmış, maddi ve 
b .. nevi bütün kuvvetlerini en 
lt~~k feragat, en yüksek feda -
b~r ık, en yüce civanmertlikle 
..:.• tek gayenin etrafına topla -
tu'' ~e Jtihayet muzaffer olmuş
ta~· Bu. z~fer, ruhun maddeye 
tin ebe.,dır; bu zafer, bürriye -
11lill~s~rete galebesidir; bu zafer, 
tal ~··~~enin iradei seniyyeye 
İati~desıdır; bu zafer, istiklalin 
clir· at ve tahakküme galebesi • 
caı' :u . ~af er, iyiliğin fenalığa 
llıa •

1 
esıdır; bu zafer, Türkün da

Ye r a1rındaki asil kanının her şe-

iAKIRKÖY HAYVAN 
SERGISi DON A,CILDI :1JfAREfLEA J 

Saçmadan korkan 
tanklar 

Kont Ciano M4Car Hariclııe 
Nazı" ile beraber 

30 Ağustos, ordu terfi listesinın resmi neşir günüdür Bunda 
büyük isabet vardır; 5~?~~ 30 Ağustos ordunun en bül ük ba) ra. 
mı; ıeref we z•fcr aunudur. 

Bu .ıen~kl terfi listesinde iki güzid~. ~orgeneral, orgeneralli-
1• terfı ettiler: ordumuz, çok kıymetlı ıkı ordu kumandanı daha 
~zandı .. s~lib Omurtak ile. ~bd~ı;ahman Nafiz Gürnıan, tstik
lil Harbının '4!ref dolu tarıhıne ısımleri şerefle ge · ' k' · _ 

ı:a ebesidir 

ti;io ainıstos z~feri, Türk mille -
nııı~t aradığı hayata kavuştur -
nıeydur 1920 de ikinci Jnönü 
düşman muharebesinde, cyalnız 
talih. anı de!lil milletin makUs 
kııın ını de yenen. kahramanın 
lupı:ndasındaki ordu için, Dum
fakiy a~ta kazandığı ilk muvaf _ 
l(Ürü!e .. <n s~nra, Atatürk cgök 
le ve ~lerını andıran bir velve
nide e}'1Jetıe sahnei tarihe ye-

n doğan Türk ordusu• de-
( Arkası 3 üncü sa11fcda) 

Bu mevsim Fransada avlan
mak yasak; işgal kuvvetleri, hiç 
bir Fransııın eline çifte vermi

ViYANA 
Toplantısı 

yor. 
İyi amma bu mevsimde ya!- ---ı•---

nız ııemek için ku,ş avıanmaz, Bugün ba~ıanan muzake 
ekinlere muzir ku.slarla da mü- T • 
cad-ele etmek, onları öldürmek, reler 1, 5 saat surdu 
kizım. 

Bunun için de bir komisyon • 
toplanmış ve hıilli, uzun müna- Nelice:yi lıH!İrmdı miiıJıiil 
kaŞalardan sonra, kimlere veri-
!eceQini b.r türlü tesbit edeme- Vivana, 29 (A.A.) - Bu sa -
mis. bab Alman hariciye nazırı, İtal-

Diiııya bö11ledir, sırasında ci- yan hariciye nazırı Kont Ciano'-
hana msııdan oku11an kırk ton- yu ziyaret ederek kendisile bir 

'd 1-" O 1 ilk çmış. ı ı gu zı e genera uır. n ar, yıldızlarını taktıkla .. d b · h rı gun en erı a-
yatlarını muharebe meydanlarında geçirıni . ateş imtihanından 
muvaffak ve muzaffer çıkmış gen~ lrumand ı d , an arımız ır. 

. Bu senek~ l_iste~in meşkfır bir yeniliği de, ha\ 8 ordumıızıın 
ilk genera]Jcrını ihtıva etmesidir. Hava ordusu. artık bir :\·aı dıın
cı sınıf olmak.tan. çıkını , ayrı bir ordu olnıl1$1ur: onun da. kendı 
sınıfın~~n yetışmış generalleri olması pek tabiidir. Rütbeler art
tıkça nuluzlar artar, nüfuzlar arttıkça da ba,·a ordu;ıı artar, ha. 
vacılık manen ve maddeten kuvvet bulur. 

• Terfi listesinde isimleri geçen diğer subaylarımızın da pek 
~ogu, harp nıeydaıılanuda yetişmiş, kollarındaki \ora ~erilleri 
ıle yüzlerindeki ağır ve yorucu ba~at çizgileri sa~ ılın az olmuş 
kahramanlardır, Omuzlarındaki yıldızlar, göğü>lerinde \e ~ürek
lerlndeki istikll\l için, biııbir meşakkat 'e nıilınetle, biubir hiz
met ve himmetle hayat pahasına kazanılmıştır, 

Hepsini tebrik eder, murnlfakiyetler dileriz. 
ABİDİN DAVER 

luk koca tanklar bir avuç saç- müdd~t görüşmüştür. 

-~.._.....,,......,LR.o..tllrt.IJLJL.-~~~ıı..).ll.İ~~~_J,..!!m~a~d~a~nJk~o~r~ka~r~!~. ---~M~.~K~._L_ ___ (~A~r~k~a~sı:_!3~ü~n~c~ü2s~a~ıı~fa~d~~ll _J~•~::---



SAYFA- 2 

ıahisleri 

Kıyılarında 
Düellosu 

Manş 
Topçu 
Uzun menzilli topların kul
lanılışlarında güçlük vardır 
Fransanın Manş kıyılarını ele 

geçirdikten sonra, bir giiu, İngi
lizlerin ötedenberi derin düşün
dükleri tehlikenin başgösterece
ği beklenebilirdi: Britanya adas1-
nın cenup kıyısı şehirleri artık 
top ateşi altındadır! 

Douvres, Fransanın yakın sa
hilinden 18 mil uzaktadır. Bu 
suretle Fransadan Britanyanın 

lan arayabilir. Alman kıyı ha· 
taryaları, elverişli deniz hedef • 
!eri rarlar. Manştaki Convios'ler, 
uzaklardan dolaşmak mecburi • 
yetindedirler. Bugünkü v82iyete 
göre Manşta kervanlara rastlı • 
yan bataryaların uzaklan ateş 
tevcih etmeleri düşünülebilir. Fa
kat tarassutsuz bir ateş, büyük 
verim tem.in edemez. Tarassut 

yakın noktala • 
ruıı dövmek i .. 
çin hususi top
lara da lüzum 
yoktur. Gemi ve 
kıyı toplarının 

.----YAZAN:---· işini yapacak u
çakların da kuv
vetlice himaye -
!eri liizımgelir. 
İngiliz ateş ba -
rajı karşısında 

Em•lıli Genual 

KEMAL KOÇER 

menzili 65 kilometreye kadar 
yükseldiğine göre, Almanların 
Fransadan iğtinam ettikleri u • 
zun menzilli, ağır toplara da bu 
rolü vermiş olıııaları kuvvetle 
muhtemeldir. 

Biiyük Harpte Parisi döven 
orta çaplı toplar sistemindeki si
lahların da bu işe tahsis edilip 
edilmediğini henüz bilmiyoruz. 
Teknik kabiliyetleri yiiksek or
dularda ve deniz devletlerinde 
büyük çaplı kıyı ve gemi topl•
rının bu vazifelere tahsisi daima 
mümkündür. İtalyanların 24 san
timetrelik kıyı toplarında 52 ki. 
lometre gibi mühiın bir menzil 
elde edilmiştir. 

Uzun menzilli ağır topların 
Britanyanın işgalinde oyruyabi
leceği role ehemmiyet verenler 
vardır. Ancak, bu topların, kul
lanışlarında uğranılacak güçlük
leri tebarüz ettirmekle, burada 
doğru bir karar vermek kabildir: 

a) Çok uzak mesafelere atılan 
topların, geniş dağ11ma yiizün -
den, isabet ihtimalleri çok mah
duttur. Bu sebeple, bu toplarla 
büyük şehirlere, limanlara, üs
lere karşı atışlardan fayda me • 
muldür. Şimdiye kadar da şe • 
birler hedef teşkil etmişlerdir, 

b) Topçuya karşı atışlarda tam 
bir sıhhat aranır. Bu toplann 
uzak mesafelerde nokta atışları 
hiç de bahis mevzuu değildir. i
ki kıyı erasmda topçu düellosu 
hakkındaki ajansların mahiyeti 
bir fanteziden öteye geçemez. 

c) Bu toplarla atışta plan u -
sullerine ve uçak gözetlemeleri -
ne müracaat edilir. Pliln usulü, 
geniş bir mıntakanın f>'elişigüzel 
dövülmesi iı.ni<arunı verir. Uçak 
gözetlemesi ile atış, karşı taraf 
defi ve tart tertipleri dolayısile, 
emniyet bahşedcınez. Esasen, i
yi bir gö'Zetleme ve kon trol da 
dağılma kanunhrının haricinde 
bir muvaffakiyet vadcdemez. 

d) Kıyıda tabiye ve mevkileri 
tahkim edilen toplar, biitün fen
ni vasıtalar ve kuvvetlerden is. 
tifade edilerek gizlenmişlerdir. 
Bu topların karşı yakadaıı açı -
lan ate~lerle tahribi çok naza • 
rldir. Ateşe devam eden bu top
larııı gördükleri tesir karşısın
da susmaya mecbur edildiğine 
dair olan haberlere İnanmak ca
iz değildir. Yerlerine bağlı bu
lunan bu ağır toplar, kat'i mec. 
buriyet görmedikleri zamanlar
da, tayyare tehdidine maruz ka· 
lırken, susmayı tercih ederler. 
Yeri belli olan topların hava -
dan tahripleri mümkündür. O 
halde, bu toplar tayyarelere de
ğerll hedefler te kil edelillirler 

e) İngilizler Manş kıyıların~ 
denizden de ateş açınAk inı.katı -

bu vazife de kolay değildir. Asri 
hava filoları maharetli pike u
çuşlarile tahrip işini doğrudan . 
doğruya deruhte ederler. 

f) Manşin cenup kıyılarından 
tevcih edilen ateşlerle bir çıkış 
hareketini beslemek de hayal • 
dir. Ancak, sistematik bir hazır
lık ateşi, şehirlerin tahribinde i
şe yarayabilir. Vakitli vakitsiz 
yapılan ateşler taciz mahiyetin
dedir, müdafii rahatsız eder. 

g) Uzun menzil, yüksek gaz 
tazyiki ile elde edilir. Bu topla
mı ömürleri azdır. Uzun devam
lı taciz ateşlerine tahsisleri za
rarlıdır. Çok pahalı ve adetleri 
mahdut olan bu topların, ihraç • 
!arı himayeye menıur donanma 
siliihlan yerinde kullanılmaları 
da doğru olamaz. 

Bununla beraber uzun men -
zilli toplar da çıkış imkiinları 
hazırlıyan unsurlardır, susturul
maları zordur. Geçiş hareketle -
rini, hele yakın mesafel~de, çok 
taciz edebilirler. 

İngilizler de ihraçlara karşı 
bu silahlardan istifade edecek -
!erdir. Eski gemilerin büyük 
çaplı silahları herhalde kazanı
lan birkaç aylık zaman zarfında 
mühim kıyılarda tabiye edilmiş
lerdir. Bu silahlann rollinü bun
dan böyle, filiyat sahasında gö • 
receğiz. 

S o ırıı.ıı yo ır l\.!I ag R 

Kağıt çimento tor
baları kese ka&ıdı 

olur mu? 
Çuvaldan tasarruf için çlmen

tolann büyük k.ii.ğ"ot torb&lar i
pinde sa.hldıil maJU.mdur. Çi

mento fabrlkalarmm. bu teşebbü
sü ouval tasarrl.lf'unu t.em.in imlş

se de balkın sıhhati baJumı.ndan 

zara.rlt olmuştur. Çünkü bu kiilt 
çbnento torba.Jarı inşa.at.çllar tara
fından çimentoları kullanıldıkta.n 
sonra kiiğ'ıtçılara satılmaktadır. 

Ki!ıtçıla.r da bunlan g-öze çarp. 
maam dl.Je çimento bulafı.k tarat
Jarını i(>e aetirett>k keee kiğ"ıdı 
7a1uyorlar ve bütün esnafa sa.tı _ 
)"orlır. Böylece halk otmento bu
laşıkh k3.ğıUarın içine konan bil
hassa yıkanma.dan ve soyulmadan 
yenen bazı rıda maddıelerlle bera
ber çimento d.& 1utıno.ş oluyor. A
caba bwıa D&&ll mii5ude ediliyor 
dlyo 

Soruyoruz r 

, ~ 

Demek eni Seviyor!.. 
Gld~:'~~~san !::::::::::: 

·~~~~~~~~~l 
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No.59 
- Pol sırtında aşk yüklU az

gın bir attır. Yükünün birini sır
tından atar atmaz, başka bir yük 
yiiklenlr! derdi. 

Pol akşam olduğunu farket • 
ti. Çok yürümiişlü. Geri döndü. 

Kaplıcalarııı önüuden geçer -
ken Andermatla iki Oriolları 
gördü; hallerinden, hareketlerin
den miinakaşa ettiklerini anla • 
!adı. 

Bir saat sonra Andermat otel
deki aile dairesine girdi ve Mar
kiye: 

- Kayınpeder, bir buçıık ay 
solll'a oğlunuz Gonll"an'ın Liiiz 
Oriolla evleneceğini tebşir ede
tim! dedi. 

Bav Ravonel şaştı: 
- Anlamadım? Gontran mı? 
- Evet, bir buçuk ay sonra 

Lliizle evlenecek dedim; eğer 
izin verirseniz evlenecek ve çok 
zengin olacak .. 

Merki boynunu büklii: 
- Eğer evlenmek istlycrsa ev

lensin. 
Banker köylii ile neler ko • 

nuştuğunu anlattı. Kızın raıı o • 
lacalhnı anlar anlama:< kurnaz -
~a pl§n hatırlamasına vakit hı -
rakmaden ihtiyarla görüşmüş -
tü. Bunun için derhal Oriola git
miş, karşısın• oturınuş: 

- Şarabınızdan bir kadeh i . 
terim denıisti. 

T KD A M 

r.:::ı"::c]ttr.ını~!HınHı 
:.,L;! . .Ulu f u!f.i3U Hl .. llL. .. . ... .... 

Halka neler yediri
yorlar m ış neler! 
Fırın pıs, lokanta pis, yemek kokmuş, 
yağ mahlut, yemiş çürük, helva hiieli 
kahveci meıhur ama kahvesi halis nohut! 

B elediye memurları tarafından dün şehri:mi2in muhtelif 
semtlerinde sıkı kontroller yapılmıştır. Bu kontroller neti-

cesinde Beyoğlunda en büyük airemutpağı pislikten cezalandırıl -
mı•tır. Tel örgüsüz dolaplarda ve acLkta et bu.1undurup satan 13 ka
sap, iki pis lokanta, mahllıt yağ satan i'ti yağcı, nohut kahvesini 
halis kahve diye veren bir meşhur kuru kahveci ile diğer iki kü
çük kahveci, pis ·bir sıirrıitçi fırını ile yine pis bir ekmekçi fırını, 
paslı tenekelerde su satan üç sucu, dükkanında çürük meyve bulun
duran bir ımanav, kokmus ciğer satan bir ciğerci, açıkta satıs yapan 
dört kuru yemişçi, zaharinle imal edilmiş olan tahan helvalarını 
•şekerden mamuldür. diye satan bir şekerci cezalandırı~lardır. 

Bunlardan •başka Beyoğlunda Turingpalas ve Florya, Sümerpa
las, Eınperyal otelleri ile Lozan pastahanesi, Izmir lokantası da za
bıtai belediye talimatnamesine muhalif hareketlerinden dolayı ceza. 
Iandırılm~lardır. 

A merikaya 
mal gönderildi 

• 
Dün ilk partide mühim 

miktarda bar• 
sak veçalğı zili yollandı 

Yunan şilepleri muntazam se
ferlere başladıklarından Amerika 
ile ticaret münasebetlerimiz tek
rar başlamıştır. Dün Amerikaya 
mühim miktarda barsak ve çal
gı zili satılmıştır. Amerika pi -
yasasının açılması, bilhassa yaL 
nız lıu piyasaya ootılan barsak -
larınuzın fiatını derlıal yükselt
miştir. 

Diğer taraftan yine dün Al
manya, Leoonya, 1sviçreye tren
le tütün, Bulgaristan ve Roman
yaya zeytin, Yunanistana yumur
ta, Yugoslavyaya k:ı4vemi gön • 
derilmiştir. 

VİLAYET 

Veli efendide hayvan 
sergisi aç ldı 

Vilayet idarei hus usiyesi ta • 
rafından her yıl açılan hayvan 
sergilerinin beşincisi dün Ba
kırköyünde Veliefendi koşu ye -
rinde merasimle açıl.mıçtır. 

İhracatta 
istimal 

• 

• 
suı-

mi? 

Baş kontrolöre İzin ve
rildi. Bazı memur .. 

fara işten el çektirildi 
Ticaret Vekaleti ihracat baş 

kontrolörü Hakkı Nezihiye bir 
müddet mezuniyet verilmiştir. 
Hakkı Nezihinin ba~ka bir vazi
feye tayin edileceğinden de bah
sedilınektedir. 
Diğer taraftan kontrolörlük 

teskilat:nda yapılmasına lüzum 
görülen bir tahkikat dolayısile 
Kıvameddin isimli bir memur -
la diğer ·birkaç memura tahki -
kat bitinceye kadar işten el çek
tirildiği de söylenilmektedir. 

MAARİF 

Yeni lıkmektepler 
yapıldı 

S~hrimiz dahilindeki ilk mek. 
teplerden tamire muhtaç olan -
tarının tamir !erine devam olun
maktadır. Bu yaz tatilinde şim
diye kadar t\5 i1k mektebin esas
lı tamirleri icra olunmuştur. Bu 
sene yeniden vilayetimiz köyle
rinde 22 köy okulu inşa olun -
muştur. Bu okulların hepsi 29 
teşrinievvel Cumhuriyet hayra _ 
mı günü merasimle küşat olu -
nacaklardır. 

Sergiye 148 hayvan iştirak et- Q k I d f f I 
mis ve bunlardan 70 i mükafat al- rtame fep er e e fiş er 
m~tır. Bundan sonra da 6 ey
Iıilde Yalovada, 7 ey!Cılde Çatal
cada, 13 eylıilde Çatalca kazası. 
nın Karacaköyünde, 20 eylıilde 

Ter kos köyünde, 1 tcşrinievvel
de Sili ·aide hayvan sergileri a
çılacaktır. 

BELEDİlı'.E 

Kömür depol•rı bu 
halta acılıyor 

Perakende kok kömürü satış
ları için şehrimizin muhtelif 
semtle.rinde açılacak olan tali de
poların ekserisinin yerleri tes -
bit oluı:un.uştıır. 

Pazartesi ııünü Üsküdarda ve 
salı günü de Kadılıöyünde tali 
depolar açılarak satışa başlıya -
caklardır. 

Şarap gelince Lüizi sormuş, 
çağırtmış, kız gelince kalkıp se
lam vermiş: 

- Beni bu anda her şey söy
lenebilen bir dost telôkki eder 
misiniz? demişti. Şu anda nazik 
bir meseleyi konuşmağa geldim. 
Kayın biraderim Kont Raul - 0-
liviye - Gontran dö Ravonel si
zin! eevlenmek istiyor. Eğer ra
zı olursanız sizi alacak .. 
Kıı babasına baktı. Babası şa

şaladı, oğluna döndü. Kolos da 
Andermata gözlerini dikti. Ban
ker devam etti: 

- Bu işi, cevabıruıı derhal 
bildirmek şartile iizerime aldım. 
Eğer reddederseniz, yarın bura
sını terkedeeek ve bir daha gel
miyecek. Bunun için şimdi ba. 
na: cPeki,. veya •hayır• deyi .. 
ni:z. 

Lüiz başını önüne eğdi, kızar
dı, kekeledi: 

-Peki. 
Ve koşarak çıktı. Çıkarken de 

aceleden kapı;va çarptı. 
Andermat oturdu; kadehine şa

rap doldurdu: 
- Şimdi konuşalım dedi. 
Ve derhal ağırlık işini açtı, _bir 

Şehrimize gelen orta tedrisat 
umum müdürü Havri diin Maarif 
müdürü Tevfik Kutla birlikte 
Fatih ve Beyoğlu, Eminönü mın
takalarındaki orta mekteplere 
giderek imtihanlarda hazır bu -
!unmuş ve mekteplerin yeni 
ders yılı ihtiyaçlarını tesbit et -
miştir. 

TİCARET 

Keten tohumu piyasası 
canlandı 

Hububat birliğinin keten 1ıo -
humu fiatlerine 23 kurwı gibi 
co.k iyi .bir fiat tesbit etmesi pi
vasayı vükseltmistir. Dahilde fi 
atler 17 kuru.şa çıkmıştır. 23 ku
ruş ihracat fiatının 5 kuruşu fo
na ayrılacağına göre tüccarlara 
kilo başında bir kuruş kiir kala: 
caktır. 

kaç gün evvel ihtiyarın söyle -
diği sözleri tekrarladı. Gontra
nın da üç yüz bin frank serveti 
vardı. Bir !fonta kız verip şeref 
kazanıldığı zaman paraca feda • 
karlık yapmak gerekti. İhtiyar 
köylü menınundu amma, parayı 
duyunca meyus oldu. Bunun" ü
zerine Andermat meseleyi kısa 
kesti: 

- Nakit istemiyoruz ki .. J{ızı
nız Lüize vereceğinizi söyledi ... 
ğiniz arazi k3fi. 

İhtiyar, santim santim topla
yıp biriktirdiği paralara el sür
miyeceğini anlayınca geniş bir 
nefes aldı ... Masanın üstüne ara
zinin çapını yaptılar. Lüize ve ... 
rilecek kısımları kırmızı kalem
le işaret ettiler. Sonra mahalli
ne gitiler. Araziyi ayırdılar. 

Fakat Andermat korktu. İh
tiyar yarın inkar edebilirdi: 

- Bunları bj,, kağıda yazıp tes
bit edelim dedi. 
Kağıt ve pul aldılar. Anlaşma

yı tıısbit ettiler. İhtiyar imzala
dı. 
Andermatın hikayesine hepsi 

gilldiiler. En fazla g-iilen Gon • 
trandı. Marki okluna: 

• m 

Sarıyer 1i1 er ı 
G•çen seneki dilekle· 
ri tahakkuk ettiği için 

Mebuslara te
şekkür .ettiler 
İstanbul meb'usları dün de 

Sanyere giderek Sarıyer Hal
kevinde halkla temaslarda 
bulunmuşlardır. 

Sarıyer halkı; geçen yıl 
meb'uslarunıza bildirdikleri 
belli başlı dileklerinin hepsi
nin tahakkuk etmiş bulımdu
ğunu memnuniyetle gördük -
!erini söyliverek bu yıl yeni 
dileklerde de bulunmamış • 
!ar ve sadece meb'uslarınuza 
teşekkür etmişlerdir. 

Bundan sonra meb'uslarımız 
Biiyükdere meyve fidanlığına 
gitmişler ve bu kıymetli mü
esseseyi gezerek gördükleri 
intizam ve nıükenımeliyctteıı 
do]ayı miiessese müdürüne 
takdirlerini bildirmişlerdir. . ~-• 

• 

ODUN 
• 

Yeni fiat kondu 
Fiat mürakabe koımisyonu dün 

aksıım tcıplanmış ve oduna cin • 
sine göre ayrı ayrı satış fiatı tes
bit etmiştir. 

Buna göre bu salıdan itibaren 
en iyi cins kuru Rumeli meşe -
sinin çekisi 435, yaş Rumeli me
sesi 400, kuru Anadolu meşesi 
4-00, yas Anadolu meşe ve gür -
geni 380 kuruştan satılacaktır. 
Bu fia tlar eve teslim ve istif e
dilmek şartiledir. Yeni fiatlara 
göre, ucuz cins odun iyi cinsten 
5.'i kuruş noksandır. Halbuki ilk 
defasında bu fark gözetilmruniş, 
ve aşağ"ı cins oduna da 435 kuruş 
fiat kabul edilmiştir. Komisyon 
İstanbula fazla od un geldiği za
man yeniden fiatlar üzerinde tet. 
kikler yapacaktır. 

Dün nebati yağ fitları üzerin
de meşgul olunmuş, bazı tet • 
Jtikler için fiat tesbiti gelecek 
toplantıya bırakılmıştır. 

Küçük haberler 
* Galatada Karabaş maballcsind~ 
deniz amelesinden Zarif, üvey baba
sı İhsanla kavga etmiş ve babasını 
bıçakla ağırca yaralamıştır. Zarif 
yakalanrrus, yaralı hastahaneye kal
dırılmıştır. * Mahınut adında bir ,şoförü döv
mek suçile Adliyeye verilen Sirkeci 
istasyon polis memurlarından Seyfi 
Asliye Üçüncü. ceza mahkemesinde 
bir ay hap.is vt 20 lira para ceza
sına mahküm edilmiştir. * Memleketimizde mevcut Trando 
.fora denilen 9 kundura diltiş maki
nesini kiralıyarak yalruz üçünü ça
lıştırmak suretile dikiş parasını 5 
kuruştan 12 kuruşa çıkardı.klar1 id
diasile Adliyeye verilE:n Hımaya.k:, 

Al~eddin ve İhsanın Asliye 8 inci 
cezada yapılan muhakemeleri bit -
miş: ve hareketleri Milli Korunma 
Kanununa muhalefet mahiyetinde gö
rülemediğinden beraetleı·ine karar ve
rilmi5Ur. * Cumhuriyet Ha1k Partisi Beyoğlu 
teskilcitı tarafından yarın aksam Te
pebaşı bahçesinin alaturka klSmında 
bir musiki müsameresi tertip edil
miil ve san'atkiir Münir Nureddin bu 
müsamereye fahriyen iştiraki kabul 
etmiıtir. 

- Bu akşam Oriollara beraber 
gidelim ve ben kızı resmen isti
yeyim! dedi. 

-5-
Gontraıı miikemmel bir nişan

lı oldu. Andermattan aldığı pa
ralarla herkese hediyeler dağ1t
tı. Ilergün nişanlısına gidiyordu. 
Artık Pol de - Şarlotu görmek 
için • Goııtrandan ayrılmJyordu. 

Şarlot kaderine rıza göstermiş
ti. Artık ablasının evlenmesin -
den soğukkanlılıkla bahsediyor
du. Ancak huyu biraz değişmiş
ti. Az konuşuyor, içini dökmü -
yordu. 

Gontran Liiize kur yaparken, 
Pot de bir köşede usul usul Şar" 
!otla konuşuyor, kızın yaralı 
gönliinü tedavi ediyordu. Tedavi 
ederken kıza körkörüne aşık ol. 
duğunu farkediyor, fakat uzak
laşamıyor: 

- Adam sende .. Sırası gelin
ce kaçarım! diye düşünüyordu. 

Sonra Kristiana gidiyordu. 
Genç kadın artık sabahtan ak
şama kadar şezlonkta uzanıyor
du. Pol, daha kapıda sinirleni 
yor. 

(Arkası var) 

Son günlerde, ahlôk zab1tası
nın faaliyeti gazetelere akset -
ti ve Emniyet Umum Müdürlü -
ğü matbuata bir istatistik ver
di. Bu rakamlara göre, ablak za
bıtası altı ay içinde 75 randevu 
evi kapatmıştır. 

Sayı çok yiiksektir. Her ay, 
zabıtadan gizli olarak asgari bir 
düzine randevu evi faaliyette 
demektir ki, bu ahlak zabıtası
nın gevşek hareket ettiğini gös. 
terir. 

Gene Emniyet Müdürlüğünün 
istatistiğinde iki otel, iki hamam, 
bir pansiyon, bir berber dükka
nı, bir kır gazinosu, bir sütçü, 
bir köfteci İlükkiinı da, gizli fuh
şa mesken oldukları için kapatıl
mJşlardır. 

Bu da ahlak zabıtasına iyi bir 
not verdirecek hadise değildir; 
meğer ki bu umuma mahsus yer
ler, bu işe başladıkları gün ve 
nihayet ertesi gün kapatılnıış ol
sunlar. İstatistikte bu yerlerin 
gizli fuhuş yapıldığının ııe za
man meydana çıkarıldığı tasrih 
edilmediğine göre, bu otel ve 
bu dükkanların aylardanberi giz. 
li birer kılı evi olduklarına hük
medebiliriz: Alı\ak zabıtası bize 
aksini ispat etmedikçe. 

Ahlak zabıtasının, üstüne al
dığı vazifeyi pek benimseme~ 
olduğu da son günlerde umumi 
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evlerde yapmış olduğu baskınla
rın neticesi meydana çıkarıyor: 
Her gün, hatta her saat zabıta
nın gözü önünde kontrol ve ınü
rakabesi altında bulunan mu -
ayyen umumi evlerde gizli fu.. 
huş yapan kadın bulunduğun -
dan dolayı bu evlerden 19 tane~ 
sinin kapatılması buna delildir. 

Gazetelerde okuduğumuz ra 
kamların yüksekliği hoşumuza 
gitmedi: Her ay İstaııbulda bir 
düzine randevu evi; muayyen 
umumi evlerde gizli fuhuş yapan 
kadınlar bulunup bu evlerden 
on dokuzu kapa !ılıyor demek, 
ahlak zabıtası layıkıyle çalışını
vor demektir. 

Ahlak zabıtasının hakkile fa. 
aliyette bulunduğu bir şehirde 
altı ayda 75 randevu evi açıla
maz ve nihayet altı ayda bir, ni. 
hayet iki tane kapatılacak ran
devu evi bulunur. 

Otel, dükkan gibi yerlerde i
se, bu işe tevessül edildiği gün 
oraları taranır. 

Her an zabıtanın tefti~ ve mü
rakabesi altında bulunan mu -
ayyen ve mahdut umumi evle
re ise, !l'izli fuhuş yapmak için 
kadın ıı-iremez. 

Ahlak zabıtanuzdan bu yolda 
faaliyet bekleriz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

I A D L n VE VE PO L 1 S , 

Tevkifhane meğer 
bıçak deposu olmuş 

~~~~~~~~ .... ı~~~~~~~~ 

DUN ARKADAŞINI 0Lt0RENIN MUHAKEMESi YAPILDI 

Birer b:çak tedarik eden mcvkuflar kapı· 
lara gözcüler koyarak aylar

danberi rahat rahat kumar oynuyorlarmış! 
İstanbul tevkifhanesinde fe. 

ci bir cinayet işlendiğini, mev
kuflardan birinin atkadaşı.nı, 
taşlara sürtülerek sivriltilmiş ve 
bez sarılarak sap da yapıhnak 
suretile keskin ve sivri bir bı -
çak sekline sokulmwı bir demir
le muhtelif yerlerinden yarala
yarak ö1dürdüğünü dün yazmı.ş.
tı.k. 

Katil, firardan, sirkatten ve 
esrar satmaktan yedi sab>kasi o
lan ve halen de h ırsızlı.ktan mev. 
kuf bulunan Rizeli Mehmet oğ
lu Recep Kız!lağaçtır. Dokuz ye
rinden var_alayarak öldürdüğü a
dam da katilden mevkui Şük -
rijpür. 

Recep, dün meşhut suçlar ka
nununa göre derhal adliyeye ve
rilmiş ve ikinci ağır ceza mah • 
.k.emesinde muhakemesine baş -
lanmıştır. 

Tahkikat evrakına göre, Re • 
cep, tevkifhanede kumar oyna -
tan ve cmano• denilen kuımar 
hissesi alan Şükrü ile kumar ey
namış, kaybetmiş ve kendisinden 
bir sigara parası istemiştir. Şük
rü bunu hakaretle reddedince 
kavga çıkmış ve cinayet vukua 
ge1miştir. 

Katil Recep hiı.kimin hadise -
nin sebebi, cereyan tarzı. tev • 
kifhanede nasıl kumar oynaya -
bildikleri ve bu demirleri nasıl 
tedıırik ettikleri hakkındaki 
muhtelif suallerine cevaben şun
ları söylemiştir: 

•- Son defa tevkifhaneye 1 
mayısta girdim. Şükrü öteden -
beri kumar oynatıyormuş. Ben 
de alıştım. Koğuşta meydancılık 
yapıyor ve göroüğüm ko~ hiz
metlerine mukabil haftada 3 - 4 
lira kazanıyorduım. Fakat ma -
yıstanberi bu paraların hepsini 
kumarda kaybediyordum. Bırak.. 

BİRE BİN 

YAPMALI 

Bir gazetenin haber verdi
ğine göre İtalyanlar harpten 
önce kendilerine yaptığımız 
siparişlerin fiatına yüzde 125 
nisbetinde zam yapmJşlar. Di
ğer taraftan Alınanlar dün 
şöyle söylüyorlardı: 

- İngilizler Berlini bom
bardıman ettiler. Buna muka. 
bil Londrayı yüz defa bom -
bardıman edeceğiz .. 

Her iki vaziyeti de Nane -
molla ile etüd edelim diye ma
sanın basına oturunca, üstat 
şöyle dedi: 

- Alnıanlarınkine kurusı -
kı .. denir. Fakat, İtalyanların-

mak istedim, muvaffak olama -
dun. Artık bu bir hastalık ol -
mwıtu. Ölen .Şükrü, Kör Hasan, 
Çamaşırcı İbrahim, Kürt Hüse
yin, Selim ve daha bazıları top
lanarak zarla kumar oynuyor -
duk. Kumar devam ederken gar
diyanlar koğuşa girip görmesin.. 
!er diye kapılara gözcüler konUT
du. Gardiyanın geldiğini gören 

1 gözcü başını kaşır, biz de bu pa
roladan işi anlıyarak hemen zar
ları ve paraları saklardık. 

Daima kay.bettiğim için Jı:u -
mar oynanmasına mani olmak 
istiyordum. Şiikrü bana yine o
yun teklif etti. Muvafakat etme
dim, kızdı küfür etti; üzerime 
doğru geldi, elinde tıpkı benim.. 
ki gibi demirden yapılın~ bir 
bıçak vardL O bana vurmadan 
ben ona vurdum. Elindeki bı.. 
cak düştü. Böyle bıçaklar yalnız 
onunla .bende değil, tev.!tiflıane
de yüzlerce mevkufta vardır. 
Ayda bir defa ıbaskın yapılarak 
aranır amma, herkes bu baskı -
nın yapılacağı zamanı kestirir 
ve bıçağını saklar .• 

Bundan sonra şahit olarak 
mevkuflardan İbrahim, Fana -
yot, Kemal ve baş gardiyan Sa
it dinlenmişlerdir. Mevkuf şa -
hitler Recebin elindeki bıçakla 
Şükrüyü 9 yerinden yaraladığını 
gördüklerini ıkumar oynandığı • 
nı söyleıı:nişlerd,ir. Baş gardiyan 
Sait de, mevkufların kapılarda 
nöbetçi bıraktıklarından kumar 
oynadıklarını göremediklerini 
sövlemiştir. 

Ölüm sebebi hakkında rapor 
veren tevkifhane baştabibi Bar
ibut'un çağırılarak dinlenmesi ve 
:maznunun eski ma:hkfun.iyetleri
ne ait ilam suretlerinin celıbi i
çin muhakeme~ eylıil cuma gü~ 
nü saat 15 e bırakılınnştır. 

kine cekmeği yok yemey.,, 
·gıezmeye çıkar paytonla- de
nildii!i gibi denilir. O halde, 
bize de düşen bire yüz, yüze 
bin zam yapmaktır!. 

HAMDOLSUN 

BİZDE YOK 

Hamdolsun menıleketimız • 
de şeker sıkıntısı yok. Hatta, 
gıelecek.sene için dahi stok 
yaptığımız1 gazeteler temin e
diyorlar. Ancak, Nanemolla 
şöyle dedi: 

- Bizde yok amma, renk 
bakunından dünyada bir şe -
.ker bıılıranı var. Malfun L. 

dünya milletlerinin çoj{u ara
sındaki münaııebat eı;eker • 
renk•. A. ŞEKİP 
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• 
Terfi listesinin tam 
Dletnini neşrediyoruz 

( Bıı.ııtarafı 1 inci sayfada) 
ven, Ziya Kırbakan. 

Binbaşılıktan Yarba vlıii:a terli 
edenler: Salih Tuncer. Kadri Ge
ledun, N ivazi Öcal, Tahsin A. 
!Rıza Gürsoy Y Kenan Sökmen. 
Necmedd.in 'sa~as. A .Kemal 
Oguztüzün, Kadri Erel, A. Tev
fik Uv~ur. M. Kemaleddin Tuz
kava, Sadi Korkut. Mithat Al
tınbulak, H. Hikımet Yıldıran. M. 
İzzet Bural Nazmi Songar, 

. Ön yüzb~sı:Jıktan binbaşılıii:a 
tenin edenler: Neomeddin Yal: 
çınkava, Hilmi Gürel, A. Sevki 
Atay, Düngür, H. Tahsin Güvene 
&rnzi Tapkır, Salih Erce. Zekı 
Saveser, Enver Bayar, Şef>k Kı
Yası, Sapkat Tucav. SaHihaddin 
Aker, İbrahim Sunl?UI'. Nadir Ö-
2er, Nazmi Gönensu. A. Ham
di Ünal, Mazhar Ünsal, Siyami 
Sunkar, Nazım Kayabaşı, Ziya 
Ulusoy, Münir Karaırnanoiilu, 
I. Ethem Yardımolu, Neccret Kar· 
lı, H. Hayreddin Turunç, A. 
Sevket Önen, Kilrrnil Birkan, M. 
Sıtkı Turgut, Necip K,orkmaz. 
Nuri Künalp, M. Cemil Erden. 
Kenan Erkut, Celaleddin Aral, 
IReınzi Tunger, Emin A.Mfuı, O. 
eVZi Oskay, i. Hakkı Işıl, Salıh 
Te~. Talat Arman. Necip AY
ku.n, İ. &kıkı ü=e:r. Osman 

Öztürk, Cemil Doymer, Atıf De
ıınirakın A Rıza Ergul. Mem
duh O~y, A.. Hamdi Tasar. Sük· 
rü Tuneay, H. Saiım Tümer, A
saf Yarçın, M. İran Seçer, Mus
tafa Tiryaki, Y. Ziya Umul. E
'YÜp Sabri Baran, Razi Aras, .Al:>
dü!kadir Sezgen, Remzi Süberlı:., 
H. Turmıt Akbaş, Nazif Tuncay, 
:Mustafa Sezgen, Afınnet Y ete:in. 
!M. Talat Ergün, M. Ali Aksoy, 
iM. Sa<hl< Özaydın, 1. Halııkı Tay
lan, Abdülaziz Yene!, Mua:mmer 
Karalbulut, Rauf Önce, Nazmi At• 
lı~. A2iz Erker. Fahri Atabas, 
Lutfi Akın, Ziya Güvener. Nuri 
Sümer, Haydar Çelik:, Celfil TUDr 
cer. M. Refiık Tekinalp, Riiııt A
yaydın, H .. Hulki Atak, Fuat U
lac. İhsan Ojt-uz. A. Şevket Ka
reddin ÖZkan, İhsan $irin, Ab
durrahman Menekli, TurJ?Ut Gen
celli, ~'azıl Özeııe, Bürhanettin 
S ezelgin, Celhl Sıralp, Zeki Tek
men, Refik Ersoy, A. Rıza Tek
men Ali irfan Atalay, Kenan 
Ulukut, Zeki Ün. Fahrect.:Jin Kı
va!k. Hüsnü Güven, Serafettin 
Ünal. 

üsteii:menliJcten yüzbaşılığa ter· 
fi edenler: Saim Süngü, Baha
tırcıoii;lu, Muamııner Baray, Sad
eddin Balaban, M. Zeki Eltey, 
Yt>Suf Süer. O. Nuri Demir. Il
ham.i Akooy, Cemal All<an, O. 
Naci Y"'nalp, Muzaffer Alpya, 
A. Hamdi Alkan, Muhtar Mete, 
Ali Özdeınir, Tarı!k Binat, Lut
:fi Alnar, Melmıet Nuri Çivi, Sa
dı Tulaysün, Celaleddin Ergunt, 
Halit Akarsü, A. Safa Doralp, Ra· 
gıp Özannan, Mehmet Önler, A. 
:iô'eridun Atalay, Halit üJYgÜn, 
Tacettin Alper, Muzaffer Koru.. 
Melı:ınet Güner, Mustafa Oğuz, 
İbrahim Erden, Saip Kızıltepe, 
M. Fethi Yürekli, Ahmet Gözay, 
Rasih Günhan, C. Sadık Özüak. 
H. Basri Orhun, Mehmet Erars
lan, Mehmet Altay, Nihat Sal -
man, M. Muharrem Ez:kan, Tur
han Bele, Muhiddin Erol, F. Sa
di Altıgirav. 

Te[;ınenliıkten Üstelımeılli<?e 
terfi edenlerin ].istesi: A. Burha
neddin Bener, Ali Öner, A. R:-
2a Taraman. ıMah:ınur Kızıltug, 
Celaleddin Köksal. Dursun Ça
Ratay, İsmail Güney, !aruk Ok
say, .Mustafa Artah, Oıner Gez
~in, Hasan v uru.ş, Hüseyin Sa
ra"Oğlu, Necati Kara:bulut, A. 
'Bilmi Günenç, Rasim Civanbay, 
ili. Avni Bülbül, Kemal Atış, Sa
ınri Özalp, ıMehnnet Ataman, M. 

. Resit Kızıltan, Cahit Coskun. 
Halit Karakullukçu, Ferit Of?uz, 
li;ı,kln Yılmaz, Nadir Say, M. Ali 
Acuner, M. Reşat Adalı· 

Dördüncü sınıf askeri hakim
likten 3 üncü sınıfa terfi edenler: 
..Huliısi Alpan, Hilmi Şıpka. 
3 üncü sınıl muamele memur

lur undan 2 nci sınıfa terfi eden: 
Acinan Erginsoy, 

4 üncü sınıf hesap nneınurlu
h" •dan 3 üncü sınıfa terfi eden
ler: Kazııın Özeenr, Hakkı Ba
vık, Mümtaz Tunktaş, Ahmet 
~enliay, Ali Dinçer, Sabri Bas-

urt. 
6 ncı sınıf hesap memur luğı.ın

da n 5 inci sınıfa terfi edenler: 
~ecmeddin Örer, Süleyman Al
tıalı:ava. 

7 nci sınıf hesa.ı> memurluğun
dan 6 ncı sınıfa terfi edenler: 
Harıın Erkan it Kaııııil Karıde • 
ırırir' İsmail hn., Seliın ~ 

---·---
Tali meselelerde 

ihtilaflar çıktı 
Sofya, 29, (A.A.) - D. N. B. 

Krajova'da Bulııar - Rumen de
legeleri arasında ya;l'ılnı~kta o
lan son müzakcrelerı ~ahi~ mev
zuu eden Utro gazetesı, muzake
relerdeki teahhürün bazı tek -
nik ve mali mcseJelcr üze.rinde 
henüz bir an]aşnıa;;· a varılma -
nuş olnıasmd;ın ileri geldiğini 
yazmaktadır. . . .. 

Sof:va siyasi mahfıllerınde soy
lendiğine göre, Dobrucanın Bul
garistan tarafından işgal.i l::'rihi 
meselesi henüz bazı guçlukler 
doğuruyor gibidir. 

KISA A..IJANS 
HA BERLERi 

-lr Cei>elüttank, 29 - Cebclütı.:ırık 
askeri valisi general Leddel, kendi
sini ziyaret etmiş olan Alcezlras va
lisi general M1ındos Gra.ndes'in zi

ya.retini iade etmiştir. * l\{adril, 29 - Yirmi Amerikalı 
hastahane kamyona ıoförü, muharip 
ııddcdHip edUmiyecekıer1 hakkında 
bir kanr verilinceye kadar Fransız ... 
İspauol bnd11dunda tevkif edilml!i

lerdir. * Cambern.. %9 - Umumi v&li Lord 
Govrie, 21 eyl61de yapılaca.k. yeni 
umumi seçimlerin hazırlanması için. 
Avusturalya parlimenLosuno. fe:Mıe\

miltir. * Bükreş, 29 - Roman7a !llllli 
ban.kası müdürü Consta.ntinescu, bu ... 
g-ün Viyana.Ya hareket edecektir. Con
atanıtinescu. ViJ'anada. Almanya e
konomi na.ı.ırı Doktor Fu.n.k. Ue bu· 

ı~tır. 

+ Londra, Z9 - İaşe na.ı:ırı. lk.l ey
lU.Iden itibaren tereyağı ve Marca-

. rill yatı halilasuun haftalık veSi
ka miktan adam başın• •imdl verll
melde olan 180 rn.ından 120 gnma 
!ndlrileceilnl ilin etmişllr. 

.J.. Bertin, Z9 - (D.N.B.) Addis - A
baba.da m1*lm Alına.ular tarafından 
bir gönüllü kıl&sı teşkil edUmlşllr. * Skıkholm, 29 - Maden gümüş 
lthaliniD menffilmesl üzerine İsveç 
hükfrmetı. ufak ı-ümiiş paralar ye
rine nikel pa.ral.ar but.muştu. 

• Nevyork. 29 - Talı.k1ka.t .komite
si deniz aşın Alman islih barai ser
visinin bütün defter ve vesalk.hıin 
tetkikini emrebniştir. Mezkür servi
sin Nevyork şubesi müdiırü Doktor 
Manlred Zapp'da .mahkemeye cel-
bedilmişlir. (A.A.) 

-
sıyast 

Vaziyet 
Balkan sulhunda 

yeni bir safha 

M 
İlIVEK devlellerlnln ce

cen temmıız ayında Bul
gar, l\Iacar, Romanya hii. .. 

kfrmetleri mümesslllerlnt BeTllne da

vetle verdlklel"i karar Ud g-ayeyi ls
tUıdaf ediyordu: Birisi bu üç hükü
melln arala.rmdakt arazi lhtilifları

nı kendi a.ralannda. hall&ttinnek, di
terl de Cenubu. fal'Ü AVToJJa ve Bal
kanl•nla İDgllleJ'e sb'aseU aleybine 
bft,an1.f küçük. devl&Ue.r grupuuun 

tefek!<ülünü lemin eylemek. 
Geçen ııarıa Bomaııra ve Bqa

ria&an Jllurahhaalar• Karaiova şehrin
de ınükero ~in muhlelif defa kıp
landılar. Nfba7ol Dobrlcealıı mül-
1<17d.i hal<Juoda bir o.ııhşmıy& vasıl 
oldular. Tra.ıısilvauyaıun 2i lclırln
den 14 ünü l\lacarlann ıstemeJerine 
uwllabil, Rumenlerin yalnız i şehri 
vermek arzUları a.uJaşmıya. msni ol
du. Bu sebeple mczkö..r küçük dev
letıeriıı hariciye nazlfları ve hükU
met nıü.ınessUleri Viyan.ada., bir kon

ferans• çatrılılılar. 
Dalı• evvel Salzbur::'da Her Bit

lerin IU\bul eylediği AJnıanya . ve 
İtalya Uariciye nazırları da Vıya
naya gelerek, Macar ve Romanya ih· 
w~ naruu haJı;.emlik usulile bir ka .. a . . 
rara bağlıya.ca.klardır. Italya sıyase-

. ıanı.. ı;ıJ<an wtiliıfı da sü-
ti, Yu.na.nlS . 1'lih er 

• t oluna sevteylemişhr. v 
kune Y ki Avnıpa 
devleUerinin Ceıınbu şar . 
ve Ba.lkanlann siikı'iu-cf.iDl temın ve 
idame için verdikleri ka.rann tatbi
ıuı.<uu sağlanılaşlırm:ılıJa utnııl.ıl<l•
ırı ı:-örülüyor. 

Ancak bu t.a.tblka.t daimi mi olacak, 
yok.sa incllterede muhtelit mahal
lerde yapılacak taarnula.ıı..n mihver 
.ı.evıet.ıerln.ce fanolunaıı muva.lfa.kı
yetlerı.nden 90n.r11. JDJ Yun.a.ntsta.n m.e
seleai ete .ııaa.ca.t.? Gerek Jıu cihe
tin, gerekse İıı.flllereyo yap~aeak 
taarnı.da.rın nettcıe1e"°i film4l ancak 
taııınlni slll"'tle mtllalea olunabtllr. 

uA!lliT NURİ lltMAK 

[l@rn f:Oa~r~hjVekiUe~i~izin tetkiki [iAıjiıf~J 
w lıüidürme.; ve Nafıa Vekılı Traklja ve Islan- Harp ve uyhusuz/ufı; 

Kanadanın ağlatmak! hıılun gol işlerini tetkik etti 
M •• d f S ) Fatih Halkevinin tertip etti -

U a a a ği •Temaşa Haftas1> dolayısile 
dünkü Akşam gazetesinde Va - Ticaret Vekili Toprak Ofiste meşgul oldu ---·--- Nii'nun meddahlığı ve meddah -
ları pek metheden bir yazısı var
dı. Bfrkaç gün önce de Tasviri 
Efkiir'da, Mahmut Yesari, dram 
ve komediden bahsederken: 

Alınan netice 1 er 
şayanı memnuniyet 

Nevyork, 29 (A.A.) - Ottawa
dan dönen Nevyork belediye rei
si ve Amerika - Kanada Müda -
fna konseyinin Amerikan komi
tesi reisi de Laguardia, Amerika -
Kanada müdafaa konseyinin ilk 
içtimaı hakkında, alınan netice. 
!er çok şayanı memnuniyettir, 
demiştir. 

---o----

Viyana toplantısı 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

Macar hariciye naztrı Kont 
Csaky'nin riyaseti altında bulu
nan Macar hey'eti, Macar başve. 
kili Teleki ile birlikte Viyanaya 
viisıl olmuı;tur. . 

Kont Csaky, Emperial otelinde 
Kont Ciano ile von Ribbentrop'a 
müliıki ohnuştur. 

Rumen bey'eti, saat 13 te gel
miş olup riyasetinde Rumen ha
riciye nazırı Manoilcscu bulun -
maktadır, 

ROMANYAYA GÖRE 
Bükreş, 29 (A.A.) Reuter: 
Bükreştcki kanaat, von Ribben

trop, Kont Ciano, Manoilesco 
Kont Csaky arasında Viyaııada 
bugün yapılacak görüşmelerin 
rabuk neticeler vereceği mer -
kezindedi:r, 
Bükreşte ifade olunan Alman 

noktai nazarına göre, mihver, 
kat'iyy~n hakem vazifesi görmek 
lliyetinde olmamakla beraber, 
Rumen ve Macarların anJasnı~'l
lıklarmı yeni bir teehhüre mer
dan bırakmadan halletmeleri ar
zusundadır. 

Al.MANYADAKİ AKİSLER 
Berlin, 29 ( A.A.) - S tef ani a

jansından: Bugün İtalya, Al
manya, Macaristan ve Romanya 
hariciye nazırları arasında, Vi -
yanada yapılan görüşmeler Al
man gazeteleri tarafından tefsir 
edilmektedir. 

Boersen Zeitung'a göre, cenu. 
bu şarki Avrupa ahalisinin ve 
bu mıntal:alara komşu olan bü
yük memleketlerin menfaati, 
•Avrupanın barut fıçısı• denilen 
bu ınmtakanın bundan sulh ve 
selalıa nail olmasındadır. 

İT AL YADA 
Roma, 29 (A.A.) - Stefani a

jansından: Komadaki siyasi ma. 
hafil, Viyana "Örüşmcleri ruü -
nasebetile, harp dolayısile ! ' -
rupaya ait bir takım mesuliyet
!eri deruhte etıniş olan Almanya 
ıle İtalyanın Macar - Rumen mü
nasebatına karşı alakasızlık gös
tcrcıniyccek.lerini beyan ctnıek.. 
tedirler. 

Müzakereler 1,5 saat sürd!i. 
Viyana, 29 (AA.) - Mihver 

d<ıvletleri hariciye nazrrları ile 
Ruıınen deleııasvonu arasındaki 
iptidai müzakereler tahıminenı 
bir buruk saat sürmüştür. Mü
zakerelere saat 17 den sonra ni
havet verilmfatir. 

Afrikada harp 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ınuvaffakiyetle bombalamı.şlar -
dil'. Bir takını bombaların tama
nıile isabet etmiş olduğu görül
müştür. Bir geminin başından 
kıçına kadar yanmakta olduğu 
müşahede edilmiştir. İngiliz tay
yareleri Derne'yi terkettikleri 
zaman ba~ka bir gemide de yan
gın çıkmış bulunuyordu. Bütün 
tayyarelerimiz hareket üslerine 
avdet etmişlerdir. 

Kızıldenizde cMocra.. adasına 
karşı bir bava seferi yapılmııı
tır. 

Amerika ordusu 
(Baştaraı 1 inci sayfada) 

bur kılan ve Birleşik Amerika 
tarihinde ilk defa olarak kaydo
lunan bir kanun layihası, 31 re
ye karşı 38 reyle senato tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Senato 16 reye karşı 69 rey le, 
milli müdaiaa bakımından lü -
zum görüldüğü takdirde fahri _ 
kalann kontroliinü kabul eden 
bir Jfiyiha d.a tasdik etmiştir. 

Dün ögleden sonraki ~else es-
da Senato mecburı asker -

nasın • . h' 
lik hizmetinin r_eddı v~y~ te ı-
rine mütedair bulun layihaları 
reddetmiştir. rd 

M !• olduğu üzere yuka a 
a um • 'b b 

zikredilen kanıın layı 8'.'ı~ . eş 
sene zarfında 3.400.000 kışının ~a
• .ıınasıw derpiş etmektedır . 
~vazzaf ihtiyatlara milli J?~
h fızların mevcudu da buna ıla
v: edilecek oluna Birleşik A -
merikanın 9'5 seuesi ortalarına 
doğru takriben dört milvon ki
şilik hir ordusu mev~ut bulun
nıus elaeııkm. 

•Ağlatmak kolay, güldürmek 
güçtür!. 

Diyordu. Meddahları yani gül
dürenleri, eskidenbcri ben de 
severim. Hatta rahmetli Süruri 
ile hayli dostluk ve yarenlikle • 
rimiz olduğu gibi, dün, Va - Nü'
nun bahsettiği İsmet zade Kadri 
ile de yakından merhabamız var
dır. 

Fakat gerek Va - Nu'nun, her
kesi giildi.irnıc işini bu kadar 
gökkce çı!<arması, gerek Mah -
mut Yesari'nin: •Ağlatmak ko
lay, güldürmek güç!. vecizesi 
bana biraz gariııçe geldi. Evet 
meddahlık, mizahçılık, karika -
türcülük, nüktecilik yani bir 
k 

. • . 
elım~ ile güldürücülük o ka

dar yabana atılacak ve o kadar 
kolay hüner ve marifetlerden de
ğildir. Değildir amma mesele, 
Malımııdun dediği gibi de biç 
değildir. Bugün, dünyada her -
kesi güldürmek kadar kobly bir 
şey voktıır. Mesela Mahmut Yc
sari'nin kendisi, y;hut va - Nil, 
yarın ellerine birer patlıcan doL 
rnası alsınlar ve 0 dolmaları ısı
ra ısll'a BeyoiHu caddesinden 
geçsinler, bakalun, kendilerine ı 
herkes gülüyor mu gülmüyor 
mu? Yine faraza biri tutsa da 
Köprüden geçerken elini şaka -
ğına koyup bir gazel okusa, bu
na herkes gülmeden katılmaz 
ını? Sônra, yine nıese13, herhangi 
bir insan, burnunu maviye, ku
laklarını yeşile, çenesini turun
euya boyayıp Beyazıt meydanı
na fırlasa, o koskoca meydanda. 
ki kahkahalar ayyuka çıkmaz 
mı?. 

İşte, insanları güldürmek ve 
güldürücülük bu kadar basit, bu 
kadar kolay, bu kadar pratik ve 
alaminüt işlerdir. Fakat ağlat
~ıya gelince: İşte o, biraz güç
tur. Ha:;dibakalun, çıksın. en ka
badayı bir ağlatıcı da şu tram -
vayla geçen insanlardan hem de 
bir tanesini bir parça ağlatabil
sin! Gözlerden sun'i yaşlar ge -
tirici bombalar ve soğan suyu 
müstesna olmak üzei-e bir çift 
gözden, iki damlacık hakiki yaş 
getirmek, bence çok, hem de 
pek çok zordur. Yalandan hüo _ 
gür hüngür ağlıyan kadınları 
hesaba katmazsak, güldürmek 
kolay, fakat ağlatmak çok güç -
tür. 

AN~D<ô!LU 
HABERLERi 

Bozkır esnafının 

Havacılığa yard mı 
+ Bozkır, 29 - Kazamız tüccar ve 
esnafı Zafer Bayramı günü yapacak
ları satışların yüzde onunu hava ku
rumun teberrü etmiye karar ver~-

1.erdir. 
!llALİYE VEKİLİ AYVALIKTA 

* Ayvalık, 29 - Maliye Vekili Fu
at AğriJlı dUn, bir ka<; gün kalmak 
üzere şehrimjze gelmiştir. 

YENİ FINDIK !llABSUL'Iİ * Giresun, 29 - Dün, Aksu vapu
runa yeni fındık mahsulümi.izün ilk 
partisi meraslmle yi.lklenmiştir 

30 Ağustos 
(BMmakalden deı'am.) 

ınişti. Aradan iki sene geçmeden 
yeni doğan bıı ordu, gök gürül-

. tülcrini takip eden yıldınm gi
bi, kat'l zaferi kazandı ve onun 
bu zaferi de sahner tarihe Türk 
Cümhuriyetini doğurdu. Şimdi, 
ordu, millet, Cünıhuriyet, yeni 
Türk hayatının üç. mesnedidir. 

Bugün dünyanın karıştığı ka. 
ranlık günlerı:l.,>, Türkiye, 30 a
ğustos zaferini kazandığı gün -
lerdekiııden daha büyük bir 
imanla, varlığım ve mukaddesa
tını nıüdafaaya azmetmiş ve o 
zaferin kahramanlarından biri 
olan Büyük Mil\l Şef İsmet İnö
nii'nün etrafında, yekpare bir 
granit kaya gibi, dimdik durmak
tadır; 30 ağustos zaferile kazan. 
dıklarını muhafaza etmek için 
icap edince, 30 ağustostaki gibi 
dövüsmeğe ve yeni 30 ağustos _ 
lar yaratmağa hazırdır_ 

Bu zafer yıldönümünde, Ebedi 
Sef Atatürk'ün aziz hatırasını ve 
O'nun emrinde dövüşen şehit 
ve gazi bütün kahramanları 
şükran ve minnetle anarken Bü
yük Milli Şefimize de hürmetle
rimizi ve bağlı\ığımm tekrarla -
nıağı milli bir vazife biliyoruz. 
Zaferin ölmez kakramanı Türk 
onlusu ise ebedi sevgimiz, ifti
haruwz ve ümidimizdir. 

ABİDİN DAVER 

E:-'velki akşam Baooıııına volu 1 oğlu dün sabah Toorak Mahsul
ile hımirden. şehrimize .. gelen D<ı.- · leci Ofisinde ııneşgul olmuş, •buğ
hılıve Vekılim12 Faik Oztrak dun dav satışları İstanbulda!ki stok 
.Florv"* istirahat etm.istir. aniktarı, ve ~eni ekmek cesıı:isi 

Nafıa Vekili General Ali Fuat ha.kkında alakadarlardan izahat 
Cebesoy da dün Nafıa Müdürlü- alanıştır. 
.i!ü.n~e meşgul olınuştur. Vekil; öğleden oonra da takas 

Öııleden sonra Trakya uıınum limitet şirketinde calL'i!llıştır. Do-
anüfeltişi General Kazım Diri!k · lar fiatmın takas lirnitet şirketi 
ve Istanıbul Vali ve Belediye re- tarafından fiksedilerek .ııüınrillı:-
isi Lutfi Kırdar da Nafıaya e:e- te aylardanberi bekliyen ve ma-
lerek VekıLn reisliğinde toplan- livetleri mütemadiyen artan 20 
mıslar ve Trakva, Istanbul vol bin cuvel kahvenin çıkarılına-
insaatı ile diğer Nafıa isleri üze- sı üzerinde de görüsü1müstür. 
rınde giirüşmüslerdir. İNHİSARLAR VEKİLİ 

Nı:lfıa Vekilimiz General Ali 
Fuat Cebesov varın aksanı şeh
riıınızden Ankarava dönecektir. 

TİCARET VEKİLİ 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu-

Gümrnk ve İnhisar !ar Vekili 
Raif Karadeniz dün S3bah Kaba
ta<;talti İnhisarlar Levazım bina
sında öğleye kadar meşgul ol -
mustur. 

Bursada Ekmek, 
su b hranı var mı? 

(Arkası 3 üncü sa11fada) 
~nevzu olmuştur, denilebilir. 

Bu neşriyatı silsilesi üzerine 
her 'kafadan ayrı bir düşünce. her 
aii;ızdan bam baska sesler du -
vulmıya başlandı. 

Bu neşriyat silsilesi üzerine 
tini henüz kavramamış olan bir 
takımları da Bursada ekmek lbuh- 1 
ram baş göstermek üzere lbu
hınduğu endişesile bir hayli te
l§şlanmışlar ve harıl harıl un 
cuvallarını evlerine tasımıva 
•başlamışlardır. •Yeni Srubah• 
gazetesi Bıırsa fırıncıları şirke
ti aleyhine açtığı bu ıınücadele 
sile bu defa da uncuların ekme
ğine yağ sürmüş oluyor, demek
tir. 

Günlerden beri Bursa halkı. 

dair wla bir şey kaydına lüzum 
ıtörmüvoru.m. Çünkü •bugün Bur
sadaki oteller tıklım tıklım dol
ımus bir vazivettedir. Ve bu o
telleri dolduran vatandaşların 
coinı da İstanbulludur. Eğer Bur
sad.a iddia edildiii:i ıribi böyle bir 
buhran, su buhran• var~a bu va
tandaşlar Afö.h için söylesinler? 

•Yeni Sabah• bir İstanbul ga
zetesinin daha evvel Bursa su
ları hakkında yazdığı methiye
den -de bahse'1!Iliş.. Eğer kendi
si bir haziran tarihli ı üshasını 
karıstırmak lüıfunda bulunursa 
ayni ınethiveni!! harfi harfine 
kendi 11azete5ınde de yazıldığı
na şahit olacaktır. 

Dervis EDESEN 

Bursa Beledi vesini, fırıncılar sir
'ketini ve vilayet makammı bir 
havli ııneş.ııul eden bu hayati der
din hakiki :mahiyetini bu suret
le İkdam sütunlarına da akset
tirmeyi mesleki ıbalum<lan fay
dalı bulduii:um için bildiri vo -

lngiliz tayyareleri 
1 maktadırlar. Şiddetli infililklar 

neticesinde büyük bir yangın 

ruıın. 

Vali ve Belediye reisi ile yap
tıihm görüşmeler ve bu mesele 
ile aliikalı dosyalar ıınuhteviva
tı Bursada bu ana kadar ekmek-
sizi ik ve ekmek buhranı namı 
altında bir meselenin mevcut ol
madıii:ını riyazi bir kat'iyetle is
bat clmektedir. 
Bursa fırıncıları aralannda haki 

·kalen bir şirket teGis etımi:;tır. 
Kanuni haklara davanarak mey
dana getirildiiti idilla edilen bu 
tesis Belediyenin sıkı kontrolü ı 
altında •bulunduruluyor. Belediye 
balkın ivi ekmek veıınesini te
min volunda mümkün olan gay
reti sarfetınıekte, gayri sıhhi ek
mek cıkaran, fı:rıncılar hakkında 
da cezanın azamisini tatbik et
mo)ı:tedir. 

Bu~ün Bursa.!tla.r ekmeğ,in 
kilosunu 11 kuruşa yiyor. Fakat 
bu ekmek kalite itibarile ek -
ımeklerin en al§sıdır. 

Hali hazır buii:dav piyasasın -
daki dolgunluk ekmek fiyatların
da tenzilat vaı:ımavı anüımkün 
kümıvor. Nitekim, Bleedive ik
kıl:ınıyor. Nitekim, Belediye ik
tisat bürosunca yapılan tetkik
lerden de ayni neticeye varıldı
ğı görülmüştür. Bundan ·başka 
Bursada avrıca rur de vesaiti nak 
live azlı&ı meselesi vardır. Bu 
da. eski şehirden getirtilen un 
fiatları üzerinde son derece mü
essir olımaktadır. Gerci İstanbul 
halkı ekııneii:i Bursalılardan on 
para daha ucuz olarak yiyorlar. 
Fakat şüphesiz ıki bunun da ibir 
sebebi vardtr. Çünkü toprak o
tfis.i buii;dıavı İstıanhul hal:kıı.na. 
bugün..'ı:ü maliyet fiatının asıı:ari
si savılan 6 ;!ruruşa veriyor. 
Ayni bu_ğda y Bursalılara 9 ku
rustan fazlaya mal oluyor. 

İste bütün •bu şekillere raii; -
men Bursa Beledivesi halkımıza 
ekmeğin aliisfoı yedirmek ga
vesile ırnüımkün olan her careye 
•bas vuııınaktadır. Bu arada Be
lediye ile Toprak Ofisi arasın<la 
ayrıca bir de anlaşma yapılmiş
tır. Bu anlasmıya Cöre Toprak 
Ofisi her av ihtiyaca kafi bult
dav ııönderecek ve bui!daylar Be
ledivenin nezareti altında fırın
cılara dağıtılacaktır. 

•Yeni Sabah• daha dowusu 
hüviyet ve şahsiyetlerini müste
ar isimler altında gizlemek zo
runda kalan okuyucularına göre 
simdi de Bursa haklı susuzluk -
tan bunalı vonmtl.'l. Ben, lbu vazı
vı okuduihııın zaman bir Bursalı 
sıfatile: 

- Hayırdır İnşaallah .. 
IDemekten ikendimi alamadlm.. 
Bütün bu nesrivatın mahsus 

ıınaksatlarla yaptınldıbnı anla
dııın. Bunun için ıbu mev:ıua 

çıkmıştır. 

Kelsterbach transformatör te -
sisatı üzerine tanı isabetle bir 
bomba bırakan bir İn~iliz tay -
yaresi mürettebatı, yangıular 
başladığını bildirmiştir. 

Amirallik dairesi bildiriyor: 
Bahriyenin Sima tipindeki tay

yareleri Norveç sahilleri üzerin
de visi mikyasta hareket yap -
mışlardır. Bir karakol gambo -
tuna bir kovda hücum edilnıiş ve 
gemide yangın çıkarılıuıştır. Sa. 
hil açıklarında on iki bin tonluk 
bir iaşe gemisine hücum edilmiş 
ve iki taın isabet kaydolunmuş
tur. 

ALMAN HÜCUMU 
Başladığından beş saat sonra 

el'on devam etmekte olan Lon
ılra üzerinde bu akşam yapılan 
akın esnasında, civara nıütead
dit uğultulu bombalar düşmüş -
tur. 
Londranın nıüteaddjt dış ma

hallelerine yangın bombaları düş
müştür. Bir müşahit Londraııın 
bir nuntaknsına dört tayyarenin 
ardı ardına hücum ettiğini gör. 
müş ve Londranın dış mahalle • 
!erinde infilak sesleri duymuş -
tur. 

ÇÖRÇiL DOUVRES'DA 
Dün cenubu şarki sahili mın.. 

t'.'1<asını ziyareti esnasında Çör
çıl, Douvres üzerinde muannida
ne hava muharebelerine şahit ol
muştur. Bir saatten az bir müd
det zarfında başvekilin gözü ö -
nünde yedi tayyare dü•ürülmü~ 
tür. ' • 

Tam haberler, dün 28 düşman 
tayyaresinin tahrip edilmiş ol _ 
doğunu göstermektedir. Dünkü 
çarpışmalarda 14 tayyaremiz ka
yıptır. 

BUGÜN 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Tikler kabul oluna.caktır. Müte
akiben saat 10 da Taksimde Cuım
huri11et me11danında muazzam 
merasim ve resmi qeçit 11apıla
caktır. Gece de Halkevleri?lde mü 
samere!er verilecektir. 

Zafer ve Taımare ba11ramı şere
fine Şehremini çocuk esirqem~ 
kurumu tarafından da hasılatı 
fakfr ~ocuklara terkedilmek üze
re bir deniz tenezzühü tertip o
lunm~tur. 

FEVZİ ÇAKMAK TEBRİAATI 
KABUL EDECEK 

Ankara, 29 ( A.A.) _ z a f e T 

ba11ramının 8 inci ıııldönümü 
münıısebetile yann saat 8 de 
Genelkurma11 başkanı Mareşal 
Fevzi Ça.1cmak tebrikatı kabul 
edecek ve saat 10 da ipodTom
da meTasim 11a-pılacak "e bu 
meTasimi bir resmi qeçit takip e
decektir. 

Muharip devletlerin resmi teb. 
liğlerinde, iki taraf da hau hü
cumları dolayısile kendi uğra -
dığı zayiatın ve basaratın ehem
miyetsiz, düşmanınki ise ağır ol
duğunu iddia edip duruyorlar. 
Almanların bu yoldaki iddiala
rı, İngilizlerinkine nazaran çok 
mübalfıgalıdır. İıı.giliderin Ber • 
!ine yaptıkları son hava hücu • 
mu üzerine Almanların Londra
ya yüz misli daha şiddetli hücum 
edeceklerini söylemeleri bile, bu 
iddiaların kofluğuna delil değil 
midir? Mademki İngilizler Ber -
\ine hiç zarar Terememiııler; o 
halde yüz misli şiddete ne lü -
zum var. Küçük bir çocuk Ço
ban Mehmede mini ·mini ellerile 
tokatlar yapıştırsa Çoban, bu 
çocuğa yüz misli şiddetle mu -
kabele eder mi hiç? Bu da, o -
nun gibi. 
Alınanyadan gelenler; Garbi 

Almanyada oturanların sırf •uy. 
ku nyumak için• Şarki Alman -
yaya, Avusturyaya, Çekyaya, 
!<;aç~arını söylüyorlar. Çünkü 
lngilız tayyarelerinin mütevali 
~üc~ınlarından uyku uyumak 
ımkanı .Yokmuş. Böyle bir uyku 
seyahatıne çıkacak vaziyette ol
mıyanlar da akşamüstü saat al -
hda Ya.tıyo~larnuş. İngiliz tay . 
yar?~erı gelip de al1ırm işareti 
v?rılınc~;ı:e kadar biraz uyuya _ 
bılmek ıçın ... Alman resmi teb _ 
Iiğlerinin iddia ettikleri fiibi 
bombalanan mmtakalarda İngi ' 
liz tayyareleri, ne!' az maddi h;
sar yapsa dahi, alarmların sebep 
olduğu bu uykusuzluk ve bu uy
~usuzluğun sebep olduğu sinirli
lik ve bu sinirliliğin sebep oldu
ğu noksan çalışma ile manevi -
yat bozukluğu az şey midir?. 

Ayni vaziyet İngilterede de 
vardır; diyeceksiniz. Aksini id -
dia eden yok. Yalnız Almanlar, 
İngiltereye şimdiye kadar hep 
gündüzleri hücuın ediyorlardı; 
gece hücumlarına yeni başladı.. 
lar, Bu, bir. İkincisi de düşmanı 
uykusuz bırakmak sinir harbi -
dir. Kimin sinirleri daha sağ -
lamsa o daha çok dayanır. Biz, 
yalnız Alman resmi tebliğleri -
nin pek fazla küçülttükleri İn -
giliz bava hücumlarının bu tesi
rine işaret etmek istedik. 

A.D. 

Gençlik klüpleri 
(Baııtarafı 1 inci sayfada) 

ceza evleriıxlekiler de Adliye 
Vekfiletinin •bu sahadaki fa:ıli -
yeti ile aliikalandırıldııkları için 
veni teŞkilatın dısında bulunma& 
tadırlar. .İstanbul vilavetinin 
Belediye hudutları dalıiliııdi! ka
nunun miikellefivet çerçevesi i
cinde 5998 kişi tescil edi"·nistir. 
jstanbul giıbi nüfusu auo bine 
yaklaşan bir seh.irde mükellef 
nisbetinin bu derece düsük o!-
ıınası, tahsil çağında bulunan 

gençlerin geniş ölcüde mektep
' lerde bulunmasından ileri .ııel • 
ıınektedir. 

Beden teııbiyesi mükellefiyeti 
kanununun ta~bikatına ait bütün 
hazırlıklar tanıamlanınıştır. Ve 
li tarafın-dan secilen ve istişare 
heveti azaların-elan müteşekkil 
heyet kazalardaki sı>or kulüple
rini tcltiş etıınisler ve bunlar -

' dan genelik teı:ıekıkiillerine nafi 
olacakları imtihan ederek bu 
klüpleri maksada en uygun şelk
le kovmak için icabeden tedbir
leri almWardiır. 

İstanbul ikazalarında.ki müıkel
leflerin milrtarı şunlardır: 

Fatih kazasında: 1003, Emin
önü .k.aı<asında: 1060, Kadıköy ika· 
zasmda: 230, Adalar kazasında: 
117, Eyüp kazasında: 485, Sarıver 
'.kazasında: 303, .Besiktas kaza
sında: :!87, Üsküdar kazasında: 
277, Beyoğlu kazasında 1324, Ba
lurköv kazasında: 565 mükellef 
vardır. Sarıyerd.e veni iklüp a
çıl.mıştır. 

· Bunlardan başka Belediye 
dutları haricinde ikalan Silivri, 
Şile, Yalova. ve Çatalca kaza
larında da tertibat ikmal edil· 
mis tir. 
Yarın her kazanın en müsai 

c&klar, bawak merasimi yapı 
sahasında mükellefler t.oı:ılana 
lacak ve ka;rmakaınlar birer nu 
ttıık vereceklerdir. 

Merasime Beyk.oula db 
da. Kartal ve Si!ivride onda, Ba 
ıkırk.övde 14 de, Faith, Eıninön· 
Adalar, Evüp, Sarıyer, Besikt 
ve Usküdard.a 15 de, Beyoğlu v 
Kadı:kövünde de 16 da başlan 
caktır. ' 

G<!n~lik klüpleri haftada d" 
saat mecburi olarak idman v 
pacaklar ve muallimleri bede 
teı'bivesi hocaları arasından o 
mak üzere klüoler sececekler 
dir. 

MUGLA TÜTÜNLERİ * Muğla, 29 - Bütün vilayet d 
bilinde tütünlerin yüzde yetmişi 
nlmış:tlr. Havalar müsait giderse 
mJ güne kadar tütün kırnıa İli 
miş olacaktır, 
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İmamı Hasan, aldığı yaranın tesi
rile bayılarak kendinden geçmişti. 

30 Ağustos Cuma 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

Program 
Hafif pTogram (pi.) 
A;ans haberleri 

TEFRiKA NUMARA&• - 18 -
Ev kadını - yemek listen 
Hafif musikı devamı 
Kapan~ 

Hallfe olmak itibarile, ordunun \ 
başına geçerek, Muaviyenin or
dusuna hücum etmen 18zımgelir
ilı.en, askerlere ilı.arşı nutuklar 
mıtuil<lar söy !emek.. hu1heler o
llı:umakla vakit geçirdin. .. Bu .ka
d ar ehli islkm, senin aczine ve 
2.Mına ilı.Ul'ban oldu... K~e sa
na biat etmeseydik. 

Diye, bağırıp çağırmrya baş -
ladtlar. . 

B u isyan .karşısında, (1mamı 
Hasan) büsbütün şaşırdı. Çadı -
rının bir köşesine çek:ilmiye mec
bur l<aldL 

Fakat asiler, çadıra girdiler. 
Resuliıllahın, dizlerinde büyüt -
iüğü sevgili tıorununun üzerine 
hücımı ettiler. Elbiselerini ])61"

oçalıyara.k yere devirdiler. Çadı
rın içlı:ı<leki eşyarun altını üstü
n e getirdiler. 

Ernevi casuslarının teşv}ki ile 
yapılan bu hareket, hiç şüphesi2 
iki .bu kadarla kalımyacaktL Ilı. 
timal ki, İmamı Hasan da, baba
sının kanlı iıklibetine uğrayacak
tL .. Bereket versin ki, kararga
ha bir mil kadar mesafede, bir 
kuyunun başında konak vermiş 
elan (Rabia) ve (Hemdan) kabi
lelerinin atlılan, bu isyanı der-
1ıal haber a~lar, İmamı Ha
&an'ın imdadına koşmuşlardı. 

Bu atlılar, derhal asileri püS
kürttüler. Mukavemet edenleri, 
tepelediler. (İmamı Ha.san) ı em
niyet altında bulundurmak için, 
oradan alıp (Medayin) şehrine 
nakletmiye karar verdiler. 

(İmamı Hasan) vaziyetten, 
son derece müteessirdi. Sinirleri 
o kadar bozulmuştu ki, buhran 
geçiren, hımunalı bir hasta ha
lindeydi. Hatta, ata binecek bir 
halde bile değildi 

Böylece yola çrkını.şlar, (Me
davin) kasabasına ya.k.laşınışlar
dı. Ortada, asilerden hiç kimse 
görüımıediği için, kuvvetli bir 
emnivet tertibatı alınmaJ?n.$tL 
Daaınık bir hal.de yürüyüşe de
vam ediyodardL 

- Yiırab!.. Senin azamet ve 
kudretini bizlere tanıtan .. bizi, 
zulınetlerden çıkararak senin 
mukaddes nuruna kavuşturan 
(Resulıillah) ın al ve eshabının 
akıbetleri, böyle fecaatle mi sö
necek?. 

Bu suale, istikbalin korkunç 
hadisatı cevap verdi. 

(lmamı Hasan). a1clığı yaranın 
:ıztırabile in!iyerek, (Medayin) 
kasabasına getirildi. Bir zaman. 
!ar, İran Küsralarının ikametga
h> olan muazzam binanın, (be -
yaz saray) denilen dairesine mi
safir edildi Halk tarafından, 
kendisine pek çok izzet, ikram 
ve ihtiram göste1ildi. 

(Arkası var) 

(1) Bazı rivayetlere nazaran 
cini, (İmamı Hasan) a kılıçla 
hücum etmi~tir. 

12.30 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-
18.-
18.05 

18.30 
18.50 
19.15 
19.45 
20.-
20.45 
21.-

21.25 
22.-
22.30 
22.50 
23.25 
23.30 

Program 
A;an3 haberleri 
Türk müziği 
Marşlar (pl.) 
Kapan~ 
Program 
Cazbant (pi,) 
Radyo fasıl heyeti 
Radyo Sving triosu 
Küme $1!3 ve 3a2 heyeti 
Ajans haberleri 
TEMS1L: Ordu emri 
Radyo salon orkestra.n 
Konuşma (Kütahya me
busu Recep Peker tarafın· 
dan) 
Türk müziği 
Radyo salon orke!tra.n 
A;ans haberleri 
Cazbant (pl.) 
Yarınki pToqram 
Kapanış 

İSTiKLAL Lİ S E S i 
MlJDORLOGONDEN: 

ı - İlll:. orta ve ilse kısımlanna yatılı veya 7abl.1.1; ku. 'Ye er
kek talebe kaydına başlanm.atlı.r. 

2 - Eski talebe eylülün on beşinci Pnüne kadar ıerek mek
tupla, cerek mektebe başvurarak kaydını 7cnllemıelldir. Eski ta
lebenin eyJôJün on betlnden sonra yapa.callları müracaai kabul ed.U
ml:recellt.lr. 

3 - İshyenlere mektebin kayıt tarllarını blldJrcn t.a.rilna..m.e 
&"ÖnderlJlr. Adr~: Şehzadebqı Polis ka.rakolu arkası. Telefon: ıU34 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
ı - Cins, miktar, ilk teminatları hizalarında yazılı yiyecek maddele

rinin 28/8/940 çarşamba günil yapılan pazarlığı gali görüldüğünd<>n def'
aten ilfını 7 /9/940 cumartesi gilnü saat 10,30 da Beykoz halk parti bi
nasında tümen ıabn alına komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Ev
saflarile teslim mahalleri pazarlıktan evvel komisyonda okunabilir. 

2 - İste1tlilerin mezk:Ur gün ve saatte komisyona gelmeleri ilfuı olu ... 
nur. 
Clruıl Miktarı İlk le. Gün 

(8000) 
tarih ve saati 

Şehriye 

Pirinç 
Ot 
Saman 

11,000 
20,000 

300,000 
350,000 

198 
G40 

1483 
1313 

7 /9/940 cumartesi 11 de 
> > 11 de 
> > 10,30 da 
> > 10,30 da Şehre, birkaç yüz hatve me -

safede, yolun kenarından birden. 
bire bir atlı sıçradı. Elindeki 
mızrağı, bütün lruvvetile (!ma -
mı Hasan) ın üzerine fırlat -
tı. (1) İmamı Hasan, boğuk ve 
acıklı bir feryat ile atından ye

inhisarlar Umum MUdürlüQUnden 1 =-------: re yuvar landı. 
Bu su.ikasdi yapan adam, (Cer

rah bin Kaıbisai esedi) isminde bir 
Kf.ıfeli idi. Mızrağı fırlatır fır -
latmaz, yıldırım siir'atile kaç -
mak istemişti... Fakat, Hemdan 
ikabilesinden, (Afıdullah bin 
Ranza!) ile (Afıdullah bin Tib • 
yan) isminde iki atlı, cüretkAr 
Kıifeliye yetiştiler. Evvela bir 
mızrait darbesile onu attan de
virdiler. Ondan sonra da, kılıç -
larile parça parça ettiler. 

Bu caninin mızrağı, (İmamı 
Hasan) ın oyluğuna isabet et -
miş, oldukça derin bir yar a a.ç -
mıştL Bu yara derin olmakla be
raber, tehlikeli de~i. Fakat, 

CID91 

Iskarta bıçağı 
Boya malzemesi 
Muhtelif madeni Wt ve 
edevat malzemesi 
Demir boru levazımı 

> > malzemesi 

Mlkla.n 

300 adet 
22 kalem 

168 > 
35 > 
15 • 

Eksiltme Şekli Saati 

Pazarlık «Müteahhit N.> 14 
> 14,30 

> l~ 

> 15,30 

• 16 
Mubteli! hırdavat levazımı 24 • • 16,30 
Elektrik malzemesi 36 > > 16,-45 

ı - Iskarta bıçağı nümunesi ve diğer malzeme miüredat llste.ı muci-
bince hizalarında ıöoterilen usullerle satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 16/IX/HO pazartesi g(lnü hizalarında ıösterilen ııaaUer
de Kabatqta Levazım ve Mübayaat JUbesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

lli - ı..ı.t.e IÖZU geçen tubeden parasız abnabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan g(ln ve !8atte )'llzde 7,5 

ıtıvenme parasile birlikte mezk(ır komisyona müracaauan. (8029) -
(lmamı H asan) a son derecede YE • KOLEJ ıztırap vermiş.. bedbaht Halile, - ;r9lı•llıi N ı N•Khı~ri 
derhal bayılarak kendinden geç- - ,.. _ , 

mişti. 1 IS E Derhal, Medayin'den bir tah • L K - O R T A • L 
tı - revan getirildi. (İmamı Ha - T•kalmde Sır•Hlvllerde YENi AÇILDI. 
san). bunun içine yatırılarak 
şehre nakledildi Müdürü - E!ki Şişli Terakki Direktörü M. Ali H""71"t Kırca. 

Bu hadise öyle acı bir hakikat Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ~ _geniş 
idi ki, buna temas edenlerin milcyasta ehemmiyet veııınek, sıruflarını az mevcutla te$kil 
kalplerinde, derin bir endişe ve ederek talebesinin çalısına ve inkişll'fı. sıhhat ve inzıbatı ile 
ıztırap belirro4 ... ve, istikbali yakından alakadar olınaktır. Mektebin denize nazır kalörifer-
bütün çıplaklıjtı ile görenlerin li teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. Her ııün saat (9 

dimağında, su acı sual tebarüz et- l!.ıİİ·ılıe ııİ1İii8il).liarİİasilİiınlİdİİamtİİaİİleiİbİİİelıiİkıiiayıiı. ıiıit•vİİeiıılllk•a-b•u•l •o•lu• n• u• r•.•T•e•l•e•!o•n• :•4•1•1•5•9• 

1 JI: D A ı. 30 - ACUSTOS 1940 · 

Öanld, ı•----------~.-----------........... ~---~~~ -------... 
Herkes bilhassa çocuklar tarahndan alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

B·arsak Solucan larına 
kırıı gayet tc.sirfidir. Barsak .sol~anlıtınm büyüklerde •e Küçüklerde 
~cbcb olacıiı tehlikeler ıöz Önüne alınarak sotucan bastalıkl.annda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahsar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kurustur. 
\l;dffl•,., ,a. 6 oı. ı,. 

lstanbul Vakıflar DirektörlUQUnden 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

~bibe tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24059 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gö&"terilıniş olup bor- 1 
cun ödenmemt!sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli / 
Uç ehlıvukuf tarafından (600) lira k'.yın~t takdır edilıniş olan _Kadıköyünde j 
Hasan pa~a mahallesi Kadrı efendi mütevelli sokaglf!;da eski 19 yenı 14 
NoJ1 sagı 2 harita No.11 mahal solu ~rber M c h m e t ~~n~ :_erescs~ ı 
Hace Em.ine hanım arsası arkası Azmi bey hane ve bahçesı onü mutevelli 
&0knğı ile mahdut 209 metre murabbaında Altunizade İsmail paşa vakfından ı 
müfrez blr kJ.rgir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Mezkfır gayrimenkul Kadıköyünde elyevm İkbaliye mahallellnde yeni j 

1 

){ütevelli sokağında 18 taj No.sını havi içinde kulübesi bulunan k3rgir ha 
neden ibarettir. MezkOr haneye cepheden tahta perdeH bir bahte avlusundan 1 

girilir. 
ZEMİN KAT: Bir aralıkta bir oda içinde helası bulunan bir mutbak ve 

diğer bir oda ve bir merdiven altından ibarettir. 

BİRİNCİ KAT: Ulak bir sahanlık ta iki büyük bir küçük odadan iba
rettir. Elektrik tesisatı vardır. Bina taşdır ve haraptır. Zemin kat pencere 
Jeıi dcnıfr parmaklıklıdır. Birinci kalta ah~p asmo bir balkon vardır. Da
mı tinkodur. 

?.'Iezkür gayrimenkulün sağında 1&laştan bir odunluk mahalli vardır. 

Binanın yanında sol tarafında cephesi sokakta tek katlı bir kulübe mev
cuttur. Bu kulübe bir koridorda iki oda bir heJtı.dan ibarettir . 

MESAHASI: 209 ıı ı ctre murabbaıdır. 128 metre murabbaı bina ve ku
lübeye mütebak.isi bahçeye aittir. 

Yukanda hudut, evsaf ve mesahası yaz.ılı gayrimenkuhın taınamı açık 

erltırmıya korunuştur. 

ı - İşbu gayrlınenkulün arttırma şartnamesi 30/8/940. tarihinden iti
baren 940/678 No. ile Üsküdar İcra dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebiln1esi için açıkbr. İl.Anda yazılı olanlardan tazla malümat almak 
istiyenler, işbu ıartnameye ve 9.W/678 dosya numarasile memuriyetim.ize mü
racaat etmelidir. 

z - Arttırrruya iı;\irak için yukarıda yazılı k.ıymetin yüzde 7,5 ğu nis
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile- ı 
cel<tir. (Madde 124) 

3 _ İpatek sahibi alacaklılarla wi!er al~kadarların ve irtUak hakkı ı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masra!a 
dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbi.telerile birlikte memuriyetlmlıe bildirmeleri icabeder. Aksi halde hak
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça salış bedelinin payla:µnasından hariç ka
lırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınruya iştirak edenler arttırma şarlnamesini 

okumuş ve lüzumlu rna!Qmat alıruş ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 30/9/1940 tarihinde pazarteoi CünU saat 14 den 16 
ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa balı"ıldık\an sonra tn çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin ytizde 75 
ini bulmaz veya satış isüyenin alacağına rüçhanı olan _diğer alacakWar bu
lunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmlş alacaklılarının 

mecmuundan 1a.z.layn çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 giln daha temdit edilerek 15/10/1940 tarihinde salı gilnü 
saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğu odasında, arttırma bedeli 
satı.ş istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile 

temin edilmia alacakları mecmuundan lazlaya çıkmak ve muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini tutmak şarüle en çok arttırana ilı<ıle edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ibale yapılmaz. Ve satış 2280 No. lı kanuna tevfikan geri 
bırakılır. • 

8 - Gayri.menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
m ühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yültsek leklille bulunan kimse arzetmiı olduğu bedelle alınıya raz.ı olursa 
ona, razı olmaz veya bulı.mmazsa hem~ on beş gün müddeUe arttırm1ya 

çıkanüp en çoJı: arttırana ihale edilir. İlı:i ihale arasındakl fark ve geç<>n 
ıünler itin yüzde 5 den hesap olunacak fa.iz ve diğer zararlar ayrıca 

billı:me bacet kalmalı:sızın memuriyetlmi.zce alıcıdan tahsil olunur. (llfad 
de 133) 

' 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız: tapu ferağ barcını, 
yirmi senelik valu:t tavh bedelini ve ihale k arar pullanru vennlye mecbur
dur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve 
vellit Belediye rilBumu ve müterakim 
ma bedelinden tenzil olunur. 

taııillat ve te118liye resminden müte
vakı1' icaresi alıcıya ait olmayıp arttır-

İibu gayrimenlrul yukarıda 
odasında flbu illin ve gösterilen 
il~n olunur. 

ıösterilen tarihte Üsküdar İcra memurluğu 
arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 

(7993) 

İmtiyaz Sahihi ve Neşriyat Di
~ektörü: E. İZZET. Basıldıfı yer: 

SON TELGRAF Basmıevi. 
1 

1stanbtıl Beşinci İcra Memur-
luqundan: 

Gayri Menkul Satış ilanı 
İs ta nbul İkin c i Mem ur l uğundan : 

İpotekten dolayı Arna\·utkövündc Fenerli Hristo sokal!ın
da eski 19 nuımaralı olup bir tarafı Petro Çilck tarlası. bir ta
rafı bagcılar cavuşu Yorııi Katlin Çilek tarlası, bir tarafı 
Kasap Yan.inin Qi.Jek tarlası ve tarafı rabii tariki am ile mah
dut köskün tamaımı ve ayni sokakta eski 27 nuımaralı olup bir 
tarafı Tayto ve Yor_gi baitları ve 3 tarafı tariki anı ile mah
dut tarlanın tamamı ve ayni sokakta eski 17 nuımaralı oluo bir 
tarafı doğramacı Yani, bir tarafı Kadim Kcço baj(ı ve bir tara
fı Dimitraki ba~ı ve t atiki 3m ile mahdut ahırın 3/2 hissesi 
ve vine avni sokakta eski 23 numaralı olup iki tarafı Arif 
bal!ları, bir tarafı eczacı Nikola veresesi bai!ları ve bir tarafı ta
riki iııın ile mahdut tarlanın 1/8 hissesi ve yine a-vni sokakta 
eski 25 numaralı olup bir tarafı Su'rolcu Kostinin tarlası, bir 
tarafı Süleyman Efendi tarlası. ibir tarafı Sahap tarlası ve ta
rafı rabii tariki anı ile mahdut tarlanın 5/6 hissesi. 

Acık arttırma ile paraya çevriln:ıesine karar verilmiş ve bu 
ııavrimenkullerden 19 numaralı köıı!<e 14,4.27 lira. 27 ntnllaralı 
tarlaya 760 lira. 17 numaralı ahır mahalline 10090 lira. 23 nu
maralı tarlaya 5453 lira. 25 numaralı tarlaya 8060 lira ki cem
an .38.790 lira !uvmet takdir edilmiş ve bu ııayrimenkuller kö~~ 
ahırları. samanlık ve usak odaları ıı:ibi mebanivi ve baii;, fun
dalık, caanlrk ve mevvalık ııibi mahalleri ve tarlaları muhtevi 
olınak üzere çiftlik halindedir. 

İşbu ga\7imenkal~ Mecidiyeköyü ilerisinde Zincirlikuyu kar
Sl6ında fundalık mal:::dlinden Arnavutköy .stlka.m..t rıe giden 
-v 0 lu takip ederek ikıye ;,yrılan i...sımda V'. BJyük·'ere cı.a
desine ımuvazi yoldan ıı:idilir. 

19 numaralı köşk iki katlıdır. Zemin 'kat 'beden duvari:ırı 
kare-ir. dahili aksamı ve birinci katı ahşaptır. Zeıınin kat bir 
taşlık üzerine <>da matbah. camaşırhane. hela ve odunlu:k kö
mürlüktür. 

Birinci katı: haricten ı?eniş mermer merdivenle çıkılan bir sa
hanlrk. Hti tarafında dört adet vuvarlak mermer kolonlu ve 
degramakari müzeyyen yüzlü Arnavo camlı camek5ndan ııiri
lir. Caımekanh sahanlııtın tavanı cökertme ve müzeyyen yai!
lı boyadır. Zemini kara simondur. Masif kapıdan ıı-irilen ant-
reni,; zemini de kara simondur. Tavanı çökertme başlı boyalı, 
ciliilı camekandan salona girilir. Salonun duvarları yai!lı bo -
yalı ve tablolu tavan silmeleri cökertıne ve kabartına vağlı 
boyalı ve valdızlı ortada tavanda müzeyyen ca:ınlı bir avdın
hk mevcuttur. Salonun her iki tarafında üçerden 6 oda, ar
kada camekanla ayrılınış olan korido.ıxla oda. banyo, heliı olup 
banvonun zemini kara simondur ve halen muntazaım bir hal
de olup binanın haricen sacakları da müzevvendir. Yan taraf
ta ııenlş servis merdiveni ile birinci kata cıkı!ır. Bu ııavrimen
kur kayden 4 dönüm. vani 3674,50 metre murabbaı olup ma
hallen 10458,50 metre murabbaıdır. Köşk 320 metre murabbaı 
üzerine mebnidir. 
--17 numaralı. mahal 'köşkün yakınında olup birer kattan 
nb~ret ahırlar ve samanlıkları muhtevi ve adi inşaattan ve 
ahırların zemini ve Yemlikleri cimentodur. Müstfunel bir hal
dedir. At ahırı da kargirdir. Üstünde usak odaları olan saanan
lıklar, otlu:klar ve domuz ahırı mevcuttur. İttisalinde bir kat
lı kümes olarak kullanılan bina mevcut olup bu ahırların 
bulunduihı sahanın ortasında mustatil lbir boşluk, yani avlu var
dır. Bu boşluğun ortasında su dePOSu mevcut olup suyu takri
ben 150 metre mesafedeki kuyudan mo!örle isale edilınek-. 
tedir. Bu ııayrimenkul tapu ka-ydına nazaran 5 dönüm, yani 
4590 metre murabbaı mesaha va malik ise de bu mesaha ma
hallen 10333 metre murabbaı olup ·bu ıIDktardan 907,50 met
re murabbaı üzerine ahırlar 2129 metre murabbaı ü:ocrine sa
manlık ve domuz ahırları 156 m2 üzerine kilelik ahır ve kü
mes ve 25 m2 üzerine de su depom mebnidir 

23 numara!: tarla kısmen çamlı.k ve kısmen bağ mahali 
olup mesahası tapu kaydına ııöre 5 dönüm, yani 4593 metre 
murabbaı olup mahallen 11567 metre murabbaıd.ır. 

25 numaralı tarla: arazisi sathmıail olup kısmen baıZ ma
halli ve kısmen ııavrimezru ve içinde bostan kuyusu ve ha
vuzu mevcuttur. Mesahası tapu kavdına ııöre 5 dönüm. yani 
4593 metre murabbaı olup mahallen 27288 metre murabbaıdır. 

27 numaralı tarla ııayri mezru ve bir kösesinde ufak bağ 
mahalli olup mesahası tapu kaydına ııöre 5 <lönüıın, yani 4593 
metre murabbaı olup mahallen 7615,50 metre mura-bbaıdır. 
Bundan başka 1569 metre murabbaı yol <mevcuttur. 

işbu köşk, ahır ve tarlalar mahı.llen çiftlik haline ııetiril
mis oldui!undan umumi ııörünüşe ııöre arazinin l 728Ô metre 
murabbaı mahalli bait. 7480 metre murabbaı mahalli tarla, 
1445 metre murablbaı mahalli dutluk, 8750 metre nuırabbaı 
mahalli e!ımalık ve 1725 metre murabbaı mahalli fidanlık. 846 
metre murabaı mahaIJi camlık ve 2125 metre murabbaı mahal
li visneliktir . Arazi zeminleri sathııınaildir. Muhtelif nokta -
!arda 4 kuyu ımevcut olup büvük ıbostan kuyusundan ahırların 
ortasında bulunan su deposuna motörle su isale edilir. 8000 bak 
kütüıZü ve 3000 kadar elma aıtacı vardır. Bağ ve fidanlıkların 
'bir kısmının etrafı dikenli tellerle cevrilmistir. Tarlaların bir 
kısmı rnezrudur. 

İşbu ııavrimcnkullerin hey'eti uınumiyesi birden açık art
tuıınıya crkarılmıs olup 12/9/940 tarihinden itibaren sartname
si herkesin aörebilmesi icin daire divanhanesine talik edile
cektir. Satıs pesindir. Müşteriler ııayrimenkullerin hissesine 
nazaran isabet edecek muhammen kı)l1ll1etin yüzde 7.50 nisbe -
tinde pey akcesi vevahut milli bir bankanın teminat mektu
bunu vermesi icabeder. Müterakim verııiler ile tellfı!iye rüsu
mu borcluya ait olup satış bedelinden tesvi-ve edilecektir. 20 
senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

mişti: • 

~=============================================================: 
Bir borçtan dolavı merhun o

l up paraya çevrilmesine karar 
verilen mulı telif ev eşyası 7 /9 / 
940 cumartesi l!ÜJlÜ saat 11 de 
Takıiim Ayazııasada Ankarapa
las aparlımaru No. 8 de satıla -
eaktır. 

Gavrimenkul, kendisine ihale olunan müsteri derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı venneue ihale kararı feshedilir. 
Ve kendisinden evvel en yük§ek teklifte <bulunan kimseye ar
zetmis olduğu bedelle alıruva razı olursa ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veyahut bulunamazsa hemen 15 ııün müddetle art
tuımıya çıkarılır. Her iki halde birinci ihale edilen müşteri 
iki ihale arasındaki farktan ve di~er zararlardan mes'uldür. İha
le farkı ve ııecen ııünlerin faizi avrıca hükme hacet kalmak
sızın dairece tahsil olunur. -·· BOYOK TARiHi ROMAN:'2. 1 .,.._~ 

SEKERtARE _-_.SULTAH 
.._._.: Y ez•n ı M. SAMI IURAYEL :---

-=-
Veziri azam zevkine mani ol

mamak için Padişahı hiçbir şey_ 
den haberdar etmiyordu. Su! -
tan İbrahimin olandan, biten -
den haberi yoktu. 

Divanı hümayunda bazan ve-
tiri azama sorardı: 

- Ahvalden ne haber?. 
Veziri azam, cevap verirdi: 
- Allah Padişahunızın vücu-

du hümayunlarına afiyet Hıwn 
buvursun .. Her şey yolundadır .. 

Fakat, yalnız A vusturyalıJar 
Bosnaya girmiş bulunmuyordu. 
Venedik gem.ileri de Çanakkale 
Boj!azını tutm~lardı. 

Sultan lbrahım. ahvali alem
den bihaber. zevk ve se!asile 

m€Şl(uldü. Pa~aha: 
- Venedik donanması Çanak

kale Boğazını tutmuş.. 
Denilmiş olsa derhal Veziri fı_ 

zama vereceği cevap şu olurdu: 
- Vurun kellesini ... 
Bin1ıenaleyh, düşmanların 

memleketin kapılarına dayandı -
ğı halde Sultan İbrahime baki -
kati anlatmak ve ona göre tedbir 
almak çarelerine tevessül ey Je
ıınek ımümkün değildi. Vatanı sa
tılığa çıkarıp Padişaha anber ve 
samur hediye evliyerek mevkile
rini tarsin eden veziri azamlar 
eline düşmüştü. Hulasa ; iş çığ1" 
rından cıkınıştı. lmparatorluk ın.. 
kıraza gidiyordu. 

Bütün bu hallerden en ziyade 
mutazarrır olan Anadolu idi. 
Çünkü. Rumeli, ~yahkla, zor
balıkla kendini kurtarıyordu. E
sasen, devletin başında ve eli -
ğer şubelerinde hep Rumelililer 
vardı. 

Bu. sonradan itıl~ zorile miis
lüman olanlar asıl b ünyeyi ser 
VUP soğana çevirere.ll yaşıyor
lardı. 

Avusturylllıların Bosnaya ta
sallut ett>kleri .. Tuna)'l ııeçtik
leri çok ııeoıneden iİstanbulda 
savi oldu. De<li ·k<ıdu 'büyüdü 
Fel8.ket saklana:mıvaeak hale 

2e!mişti. En nihayet Sultan 
İbrahimin kulail:ına kadar ııitti 
Padişah . derhal veziriazam Ah

ımet paşayı huzuruna çağırdı 

Ve bal!ırarak: 
- Bre melun!.. Nemçeliler, 

Boonavı da, Kilisi d e alınışlar .. 
Sen durursun? .. 

Veziriazam Ahmet pasa, kur
naz bir adamdı. Padişahın ce
haletinden istifade etti. Derhal 
_ - Padisahım .. Kilis dedi'kleri 
bir kale değil. biri kilisedir. De
di. 

Bunun üzerine Sultan İbrahim 

ııükfuı buldu. Fakat. Venedik 
donanımasının boitaz ağzını tut
tui!unu da haber almıştı. 
Padişah Çanakkale boi!azı ne

rededir n ecür bilmiyordu. Almıet 
ı:ıasaya sordu: 

- Ya, Venedi'lt. boltazı tutmuş
turlar .. 

V eziriazarn ona da m'5abele 
etmekte müşkülat Qelmnedi: 

- Padisahım, bo<taz dediıkleri 
ınıahal İstanbula bir aylıık ~ 
dir .. 

Dedi. 
Padisah. Ahmet pasanın sözle
rine kanclı. Si.ikı'.l.n buldu .. Ha
remi hümavuna çekilerek hamam 
sa!asına daldı. 

Fakat. İstanbulda dedi kodu 
büyüdü. Hemen her ai!ızda: 

- Kafir boiıaza dayanan.ış .. 
- Nemceliler Tunayı ııeçımiş .. 
- Ümmeti Muhammed.in bali 

ne olacak? .. 
Bakınız meshur tarihı;ilerimiı,. 

den Kara Çelebi zade Abdülaziz 
efendi Ravzatülebrarında bu dev
ri ne suretle tasvir ediyor: 

(Arkası var) 

Birinci erttmııada tekli:f ech· 
len bedel meriıuruı takdir edi
len krmretin 'VÜ:r.de Yetın8i besini 
bn.Jmazsa satış 14/9/940 cumar
tesi ı;ıünü a yni s;ıatte ikinci ari-

tımıa sure tile vaPiliH:aktır. Ta
liplerin l!iin ve saatinde hazır 
lburunacak satıs memuruna 94-0/ 
2476 Doıı. No. sile müracaatlan 
il.an olunur. (28801) 

RAŞİT B.1ZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BEKABEB 
10 oiuslo• euma eünti ıılqamı Saa
diJ'ede Şelı7ol Aile bah9<Stade «it-.. 

dlslıı.ln c :il•eııl> ?Odvll 3 -
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E. SADİ TEıı: MATBOSU 

Bu .rece tloiıiiciar B07 ...... flu b&h
'eslnde zat..- Ba:rraım m~e 

~iYÜK JlltlSAMERE 

Birinci arttırması 3/10/940 tarihine m::...adif perşembe ııü
nü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul İkinci İcra dairesinde 
icra edilecektir. Arttıııına bedeli :ınuhanm»en kı-vmetin vüzde 
75 ini buldtWı takdirde ihale edilecektir. Ak.si takdirde en çok 
arttıranın· t aahhüdü baki k almak üzere arttınna ıınüddeti 15 
ııün temdit edilerek 18/10/940 tarihine miisadif cuma eünü ay
ni saat te en çoik arttırana ihale edilecektir. 2004 numaralı icra 
i!l3s kanununun 126 ncı m addesine tevfikan iootek sahibi ala
caldılar ile diier alakadarların ve irtifak hak.kı sahiplerinin iş
b u ııavrimenkuldeki haklannı ve hususile faiz ve mesari!e 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 ııün için
de , icra dairesine bildirnıeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olımadıkça satıs bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. A!Akadarlarınm islıu maddei kanuniyeye göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 
939/1598 nwnaralı dosyası ile dairemize müracaatları ilim o-

,. lunur. (28806) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık lstanbul 
Lv. Amiriiği Satına lma Komisyonundan : 

e Ey!Ql HO cuma g(lnU saat 11 de 3207 lira 66 kuruş muhammen 
bedelle ve açık eksiltme ile 32SO giyim nal ve 25,400 adet nal mıhı alına .. 
caJdır, İUc teminatı 240 lira 58 kuruştur. Evsaf ve nilmuneleri komisyon· 
dadı:r. Her g(ln gö<illebllir. İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve 
88ırtirule Gıolatada Mumhane caddesi İbrahim Rıfat ban lkincı kattaki ko-
ınıqoııa 1e1me1eri. C7~77 ı 


