
-

KU Sabah Postası 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yıl 2 No. 38~ -111 
B•tmuh•rrlrl ı ABiDiN DAVEll CUMARTESi • 31 • ACUSTOS • 1940 Telg. l•tanb11l ikdam • Tel. 233'.>I> 

= 

30 Ağustos Coşkun Tez~hiira!la Kutlandı 
~ViYANA BERLINE 

---~----
DÜN;w İU;SMİ G~CITTE: KAHRAMAN-MEHMETC!K VE TÜRK~TUPU 

INGILIZ MUKAVE
MET I FRANSAYI 

UYANOIRlrOR 
F•lr.•t uy•n•n r••mi 
Fran•a J•filJir; 0 • 1•"· 
/•rını h•lıilı•t•n ••o•n, 
•sim/ıdr o. ,.,.nlı 
Franflzlarılır iri onlar 
Türlııün iatilılal har6in· 
den cl•r• rı• illıam •la
ralı ıaplanmıya 11• lıuv. 
V•tlenmiy• baılıyorlar. 

yazan: ABiDiN DA VER 

F 
ransanın altı haftada 
yıkılmasının hakiki se· 
bebi, zaman geçtikçe 

daha iyi anlaşılıyor. Bu sebrp, 
Almanlv:rın tayyare, tank .V< •

1
• 

yı üstünlüğü gibi madd! an~ıı. -
lerden çolı. ziyade manevıdır · 
Fransız milleti, harpten evvel, 
yıllarca, metodik çalışmal?r.la 
manevi bozguna uğratılmış, ıçı~
den çürütülmüştür. Kale evvela 
içinden fethedilmiş, ondan s<1n
ra kuv\•etli bir hamle ile dışın. 
dan da ele geçirilmiştir. Bu ne
tice, Alman gizli teşkililtın~n 
planlı çalışınnsile komünistle~ın 
eseridir. Birincisi Fransayı bır
birine düşürüp milli birliğini 
yıkmak için çalışmış, ikincisi de 
Fransayı komünist yapmak için 
uğraşınıstır. Her iki çalışma, ay. 
rı ayrı 'ga•·eler takip etlikleri 
halde bu gpyelere \•asıl olmak 
için t~kip ellikleri usul ve he
def, bir olmuştur: Fransız mil
letini bozguna uğralı~ mukave. 
illetini kırmak. Bu netıce elde e
dilmiş ve Fransız ordusu, bir çok 
Yerlerde harbetmeden kaçmış -
lır. Sed~u cephe>i yarıldıktan 
•onra, o zamanki başvekilin bay. 
li_ açık bir şekilde itiraf ettiği gi
bı bir çok ihanetler olınuşhır. 
Ancak bu sayededir ki 1 milyon 
800 bin kişi ile taarruz eden Al
nıan ordusu Fransızlardan 2 
;ilYon esir almış ve mağlôp 

•ansa, tam 3 buçuk milyon as. 
ker terhis etmiştir. Ordunun ya
raı~ ve ölü olarak verdiği zayi
;td~~~ general de Gaulle'ün söy. 
• ıgı gibi, pek azdır. Büyük 
~arpte, gerek müdafaa, ıerek 
aarruz muharebelerinde Fran • 
~1~ ordusunun verdiği iki gün -
uk zayiat kadar bir şeydir. Bir 
;~~~nıın harbedip etmediği ver. 
d •gı 7.ayiatla ölçülür. Fransız or
. ~su, manen bozguna uğradığı 
ıçı~, harbetmeden yenilmiştir. 
nın 1 ı;n~n. propagandası, Fra'.'sa • 
- ' •çını kurt yemiş kof hır a
~:~ gibi :vıkılışını, büyük bir 
sız ranıa.nJıkla harbeden Fran -
•sk 0 •.dusuna karşı muazzam bir 
ve ~rı zafer şeklinde göstermek 
va u za!cri bilhassa Alman !ıa. 
es ordusıte tankların ve diğer 

rareng; Thl • nı dil • sı a arın kazandıgı ·-
nyaya yaymak hususunda 

(Arkası 3 üncü sayfad11J) 

Bütün memlekette 
büyük tören yapıldı 

''Bu zafer, büyük Türk, sevk ve idresinin ve 
harp tarihinin en güzel bir şaheseridir. ,, 

Kurtul11$ ımü • 
cadelesini ne -
ticelendiren 3 O 
A,kustos zafe -
rinin 18 inci yıl
dönümü, dün 
büyük bir zafer 
ıbayramı halin • 
de ve çıok par • 
lak bir şekilde 
kutlandı. 

Günün erken 
saatinden iti -
baren ibayrak -
!arla donarunııı 
caddelerde mu -
tat hayatın üs
tünde bir kay • 
naşma hissedi -
Iiyordu. Her ne· 
vi nakil vasıta • 
]arının işleme • 
si saat 8 den iti
baren d urd·u -
ruldul!u için bü· 
yük ııeçit resmi 
nin yapılacal!ı V AL1 DEFTERİ İMZALIYOR 
Taksim meydanına giden bütün celendiren 30 Ainıstos zafenuın 
yollar, saat 9 dan sonra .l<esafe- 18 inci yıldönümü, dün büyük 
tini ·bÜ.sbütün arttıran bır kala. bir zafer bayramı halinde ve 
balıkla dolmuştu. tok parlak şekilde kutlandı. 
Kurtuluş mücadelesini neti • (Arkası 3 üncü saııfada,) 

Fransadakabine Beden terbiyesi! 
Buhranı başladı Mükellefiyeti 

---·---· 
LAVAL ORTADA YOK! 

Kongo ve Kamerun da 

Hür fr•ns• ile beraber 

LAVAL 

Cenevre, 30 (AA.) - D. N. 
B. Fransada birkaç haftadanbe
ri beliren hükfunet buhranı. re

( Arkası 3 üncü saufadaJ 

• 
MERASiMLE BAŞLADI 

Gençlik klüplerinde bir 
haftada 4 saat çalışılacak 

Beden terbiyesi mükellefiye
ti kanununun tatbikine bilfiil 
fün İstanbulun Beyoi!lu, Emin
linü, Fati:lı, Beşiktaş, Kadıköy, 
Beykoz, Üsküdar, Bakırköy, E
yüp, Kartal, Silivri, Sarıver ka
zalarında başlaumıstır. 

Her kazanın muavven toplan
ma yerleri tesbit edflen saatten 
önce mükelleflerle dolmustu. 

Her kazada merasime istiklal 
marsı ile ,baslanmıs. mükellef. -
ler de ıınarsa iştirak etmıslerdır. 

.Marştan sonra kaza k~vıına .: 
ikamları beden terbiyesı ıle mu
kellef olan ııençleri teftis etmiş
ler ve birer hitaföede buluı:ara~ 
beden terbiyesinin eheıııımıye~ı
ni bu isin ııayesini tebaruz ettır
mislerdir. 

"~J.·iti11'!!1Uen sonra eend.er 
"" vramlnsmak üzere kazalarda
ki klüplerine gitmişlerdir. 

İstanbul vilaveti dahilinde 
ımükeller o1an gençler haftada 4 
saat mıntakalarındaki lklüpler· 
de toplanacak ve beden hare • 
ilı:etleri yapacaklardır. 

Toplantısı ikinci akın 
DON MiHVER OEV
LETLERiNIN KARA
RI iLE SONA ERDi 
MİHVER YENi RUMEN 
HUDUDUNU ÇİZDİ ·---
ALMANYA .. . ....... 
Macariıtan ve Ro· 
manya ile iki mühim 

anlaşma yaptı 
Viyana, 30 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Bir taraftan mihver 
devletleri hariciye nazırları di
ğer taraftan Rumen ve Macar 
hariciye nazırları arasında ce • 
reyan etmekte olan müzakere • 
ler, mihver devletlerinin hükmi 
bir kararile neticelenmiştir. Ka
rar bugün saat 15 de Belvcdere 
sarayımn . altın. salonunda itti
haz edilmiştir. 

Alakadarlar arasıııda iki ta • 
raflı tesviye sureti imkansız gö
rüldiikteıı sonra Macar ve Ru -
men hükllr.1ct! .;. jn ~rzıu:u ü:ze
rine hah em ıniidahale etmiştir. 
Jlakcn1 kar~rı ~~ac111,.j'.!.tann tah ... 
minen 45 bin kilon1<:tre nıur::ıb ... 
baı arazi kazandırmaktadır. Bu 
arazi ıneyanında, czcünıle şima
li Tarnsilvanya ıruntakası \ l e 

( ATkası 3 iüıcü sayfada) 

TÜRK 
Milletine! , 
Hava kurumunun 1 

Beyannamesi 

Aziz 'Vatandaşlar, 
Dünyanın en boJanık. en istik ... 

rarsız günleriııde, harp dışında 

derisiz ve şikiyet.slz bir 30 Ağus
tos idrak ediyoruz. Jlarp dışında
yız, fakat damarlarımızda 30 A
i'ustos gÜJJilnün hnan1 yanıyor. 

Yurdumuzun )Javası 30 Ağustos 

&'ÖJlilnün sarsılmaı:lıfı ve ırüvenf
le dulud'11'. Ufuklar karardık~.ı. 

enerjimiz çeUkle11iyor. tlrkekllk, 
kararsızlık ve JJ&Şlunlık Türk va
tanının sınırJarmda, kayalarda. 

1 

parçalanan dalgalar clbi erlyiver
JllekLedir. Dişini hn1ağına taka
rak. bin bir acı ile, bin blr mih
netle bo(uştuktan sonra, bu top
rakların bütü.ıılüiünü temine mu
vaffak ola.n Tilrk: milleti, yavru-

sunu koru.yan bir kartal gibi, her 1 
karıt vatan parçası tb:erine bü • 
ıün lilbUiil• lit.rel>1~kledlr. 

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

ı • "' LV~4 

:J1SARE'rLER ı 
Uyanık olalım: Komis

yonlarda bilet... 
Bir çırpıda oduna 435 kunı.ş 

fiat koyan mürakabe komsiyo
nu., yazetelerin iti-razı üzerine 
tekTar toplandı ve oduna ııeni 
narhlar koııdu. 
Matbuatın sesine kulak ver

mek bakımından fiat müTakabe 
komisuonu alkışlanıT, ancak A
nadolu ve Rumeli meşesi ile, 
yaşını, kurusunu ve gürgeni an
cak ikaz edildikten Sonra faTke
den sau<n üuelerin bu gafletleri 
hoş 11örii.lemez. 

HeT işte uyanık olalım: Ko
misyonlarda bile •• 

M.K. 

v " a 

z 

ALMAN HOKOMET 
ı MERKEZi BUYUK 

TEHLiKE G EC I R Dl 
1 -

ALMANLAR DA LON
DRA YA HOCUM ETTi 

RUMENLERlN MACARLARA TERKEDECE(;i BILDiRİLEN 
TRANSİLVANYADA CLUJ MINTAKASININ HARİTASI 

Londra, 30 (A.A.) - Hava ne
zaretinin istihbarat servisi bil -
diriyor: Bu hafta ikinei defa ol
mak üzere İngiliz hava kU\•vet
leri evvelisi gün gece Berlin ü
zerine akınlar yapmışlar \~e iti
na ile intihap edilen müteaddit 
askeri hedefler ve harp için ha
yati bir ehemmiyeti olan fabri
kalar üzerine yüksek infilaklı ve 
yangın bombaları atmışlardır. 

---- · ·-- --------------

Petain bazı 
Domingon va· 
!ilerini azletti 

---·--

Sovyetler 
Rumenlere 
Nota verdi 

• 
DIGER BAZI VAULE~ AR- SOVYET • RUMEN KITA-

iki filotilla teşekküllerinden 
seçilen tayyareler, sureti nıahsu
sada hücum etmişlerdir. 

Bir elektrik santralına hücum 

ASINDA DA E. ECA Y[SLER ATI ARASINDA ÇARP IS- ~::::~ş~!~n bir pilot şunları an. 

-------------'-'-- ' 1 ( •• rka!ı 3 üncü sat.facia) 

YAPILMASI KARARLAŞTI MALAR CEREYAN EDiYOR! I -
-----.-- --· ' talyanların 

Vichy, 30 (A.A.) - Ilavas: ~ , 
Miistcnıleke nazırı Lemcry'nin " M h •• 

teklifi üzerine mareşal Petain, JSJfa UCUffiU 
müstemleke valilikleTinde baıı 
bcca) işler ,.e uilleri İhtiva e -
den kaTarnameler jnlZa etmiştir. 

DÖRT VALİ DEliİ$TİRİLEREK 
YERLERİNE YENİLERİ 

TAYİN EDİLDİ 

l<arnerun'da valii unıunıi 
Brunot vazifesinden affedilerek 
yerine evvelce tayin edilmiş o -
lan Aıınet gönderilecektir. 

Yeni Kaledonayda vali Peli -
cier azledilerek yerine ınuvakka
tan Pasifik grupu başkumanda • 
nı kaymakam Deniş tayin edil . 
miştir. 

Hathiistiiva Afrikasıııda Lebou 
bu müstemleke ve Tchad eyale
ti valiliklerinden azledilnıiştir. 

Hindi Çini valiliğine evvelce 
vekaleten tayin edilmiş bulunan 
Vis amiral Decouks, Hindi Çini 
birliği umumi valilii;>"ine tayin e
ılilmiştir. 

Rumanııanın Moskova Sefiri 
GAFENCO 

iMoskova, 30 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 

!Hariciye müsteşarı Dekano -
:ı-0.f, 19 AJtustosta Gafenoo'ya 
•Rumen ikıt'alarının Rumen -

( ATkası 3 üncü saııfada.) 

• 
ltalyanlar Mısır hududun
daki kuvvetlerini ıtrtiırdı 

Londra, 30 (A.A.) - Londra
nın askeri mehafilinde, İtalvan
ların Mısıra karşı yapacakları 
taarruzun, İnııiliz ordusunun iz
aç hareketleri ve donanmanın 
yapmış oldu)tu tahribat dolayı
sile, tehir edilmiş olduğu tah -
min edilmektedir. Mehafil böy
le bir taarruzu dalına beklene -
ıbilecek bir hadisedir. 

Bir ıınüddettenberi İtalvaıılar 
IBardia civarında kıtaatı tahşi
dat yapmakta ve bir aydır iler • 
leıneye hazır bulunur ıübi ııö -
rünmektedir. Libyadaki İtalyan 
kuvvetlerinin takviyeleri hak • 
!kında Loudrada malfunat mev
cut değildir. Bu lotaatın mikta
n. iki vü:ı elli bin kişiye var -
ma'kta idi 

lNG!LiZ ACIR BOMBARDIMAN TAYYARELER.iNDEN BiR GRUP 

30 Ağustos 
piyangosu dün · 
lzmirde çekildi 

• 
LiSTEYi NEŞREDiYORUZ 

İzmir. 30 (İIIDAM MUhabi
rinden telefonla:) 

Milli Piyanııo İdaresinin 30 A· 
j!ustos Zafer Bayramı için tertip 
ettiği fevkalade piyanıı;osu bu -
ııün İıımir Enternasyonal Fua • 
rında çekilmiştir. 

Merasime Maarif Vekili Ha • 
san Ali Yücel, İzmir Valisi Fıı

( Arka.n 3 üncü ıa:11fadaJ 

HAVACILIGIMIZIN DILEGI 
H avaeılık bayramı ve haftası 30 Aiustos zafer bayramlJe ba.şJar. 

İki bayranu blr ara1a getirmekten maksat, Tü.rk havacı1ıi'ını da, 
36 Afustos ı-lbl, inkı13.plar yapan bir zafere eriıllrmek eınclfdlr. 

Türk kartallarına. da bir Dumlupınar mevud ve mukadderdir. Eh.•erlr ki 

onJara lmkin1ar temin edelim. Bu lmkin1arı yaratmak için, Türk mUJetl 

hiçbir ledakirlıkta.n kaçınmıyor. Bir zamanlar donanmayı ku\'Vetlendlr· ı 
mek için eüzel başlarının en kıymetti ziyneti olıın saçlaruıı bile tcda eden 

hamlyeUI Türk kızlarına mukabil, Cümhuriyet kızları bavacılığın yük .. , 

ıselmest için canlarını vermelltcn çeklnmlyorlar. 
Bu çlf'Le bayramda, gövdesi, kanatları, motörü ile yü:ıdc yü·ı Türk. 

malı, btn kartalın ofukJarımııda uçtukları riinleri g-Ormek ülkümüı.dür. 

Asıl o rünJerdlr ki Türk havacıhğ'ının hakiki bayram.ı olacaktır. 1 
'I'ürk 1nrdunu eelik ailarJa öreıı o etsiz aılmden Türk &öklcrin' dt 

BÜJ"Ük İsmet İnönü, Türk bavacılıiı l"özlerini ısana diktn.1~, ~ekliyor. 
'törk ka.nalla.rlle doldurmasını dUJyotu:ı. :J 

AllU>lN Dı\ VER 
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~~Es ELELER mi"~'ı"nr]r:;:~j'E =-n 
• ma[Jd 11111 .. lll11Uo~LDJIUlll .. lll11.l:;J.ı:dl,::llJlJ 1 

lslam Ansiklopedyasına "Etrüsk vapuru gene 
Reddiye Yazılmamalıdır .. ' t :' · k b ttı· 1 sur a ını ay e . 

" Türk ,, •o%une lr.allt•n gibi ••rılıp "Milli,, •Ö%Ü• 

nü tülbent gibi baılarına ılolayanlard•n ltuıltulan• 
mak 11•rektir. " T6rk,, ııe "Milli,, lıelim•lerin• 

11fınıp •urcti h•lttan görünenlerin İ•telıleri TiiT/ı. 

lük v• milliyet mefhuml•rına aylurı olabilir. 

Avrupalı müsteşriklerin teliI 
edip üç dilde neşretmiş oldukla
rı .islıim ansiklopedyası. nı Ma
arif Vekaieti Türkçeye tercüme 
ettirnıeğe başlayıoca münakaşa
lara yol açıldı, bu çekişmeler 
matbuata da aksetti. Nihayet 
cekişnıeler duruldu, münakaşa -
lar yatıştı, Veka!et de işine de
vam etti: İslam ansikfopedyası 
tercüme edili • 
yor. .-------~ 

<İslam ansiklopedisi• serlev -
halı broşürün muharriri, Maa • 
ril Vekaletinin, ansiklonedyada
ki yanlışları düzelteceğini ve 
bühtanlarla isnadlara reddiye 
ler yazdıracağını bir müjde gi
bi haber verdiğine•göre, eğer bu 
hususta verihniş bir karar varsa 
bir kere daha müzakeresi gerek
tir. Din işlerinde •Türk. ve 

cmilli• kelime -

Biz bu husus
ta söylenen söy- Selami İzzet Sedes 
lenmiş, mesele &.. .................................... _. 

terine sığınıp su. 
reli haktan gö -
rünenlerin is -
tekleri Türklük · 
ve milliyet meftavazzuh et -

miş, iş yoluna girmiş sanıyor • 1 humlarına aykırı olabilir. 
duk. Aldanmışız: _ 

Evvelki gün matbaamıza ~Asa
rı isJimiye kütüphanesi» neşri
yatından dokuz sahifelik bir 
broşür gönderdiler. Bu dokuz. sa
hifeUk yazının serlevhası: Is -
lam ansiklopedisi•, imzası da: 
Eşref Edib'tir. Broşürde ilk gö
ze batan şey, ikinci sahifedeki 
sahifeyi kaplıyan büyük resim
dir. (.Broşürden aynen konve e. 
derek yazıyorum: •Firavnnla 
yüzyüze• şairi Mehmet Akif Eh
ramlar önünde - 1. Abbas Ha
lim paşa, 2. Mehmet Akif, 3. Ü
merayı bahriyemizden Nuri, 4. 
Sami paşa zade Halim, 5. Ressam 
Halil paşa, 6. Ayakta duran Kad
ri bey .• 
İnsan birdenbire mana vere -

miyor: İslam Ansiklopedyası ile 
bu resmin ne münasebeti olabi. 
lir? diye düşünüyor, sonra bro
şürü okuyol", resimle gene mü -
ııasebet bulamıyor ve o zaman 
mütereddi medrese kurnazlığı i
le karsılaştıı;.ını anlayıp broşü -
rün satırları üstünde duruyor, 
satnların arasındaki miinayı se
ziyor. 

Eşref Edib'in yazdığı J.sarı 
İslamiye kütüphanesi» nin neş. 
rettiği bu broşür korkunç bir it. 
hamnamedir. Vekaletin tercüme 
ettirmekte olduğu İslam ansik -
lopedlsinin muharrirlerine cbe
rif. diye hitap eden bu Edib (!) 
İslam ansiklo:pedyasını . İslam -
Türk hayatı, Islam - Türk ele -
mi, İsJ3.m - Türk medeniyeti» için 
bir merci sayıyor ve bundan 
sonra da cyanlışlnr, tahrifler, 
tecavüz ve isnatlarla dolu• ol • 
duğunu iddia ettiği bu eser red
diycsiz tercüme edilecek olur -
sa bizlere «kör> denileceğini söy
lüyor. Diyor ki: •Ne yazık ki, 
bizler derin gafletler içindeyiz. 
Bünyalll millimizin müstahkem 
duvarlarına atılan mermilerin a
çacağı ralıneleri göremjyoruz.• 

... Ve neUcede derin bir nefes 
alın müjde veriyor: cMaarif Ve
kaleti eserdeki bütün halaların 
tashihini, tahriflere, isnadlara, 
bühtanlara reddiyeler yazılması
nı tercüme bürosınıa emretmiş • 
tir.• 

* Dini, ilmi, içtimai bir eser mev
zuu bahsolduğu zaman bu eser 
hakkında serdedilecek fikirleri, 
o eserle münasebeti bulunmıyan 
bir resimle süslemek, cTürk> 
kelimesine kalkana sarılır gibi 
sarılmak, bu bahiste cmillJ. sö
zünü tülbent gibi uzatıp başa 
dolamak herkesin karı değildir; 
bu kılrdan çekinmiyenlerin sö • 

Hem bir Vekaletin tercüme et
tirdiği bir esere reddiye yazma
sı, hükfunetin o bahis üstünde 
miinakaşayı kabul etmesi demek 
değil midir? Vekalet böyle bir 
münakaşa kabul eder mi? 

Ortada iiç dilde neşredilmiş 
bir ansiklopedya vardır. Bu eser 
ya tek kelimesine dokunulma • 
dan terciinıe edilir veya eıiil -
mez. Eğer bu eserin yanlışları 
tashih, yalanlaı:ı hazfedilecekse, 
o zaman mehaz zikredilerek bir 
İslam ansiklopedyası adapte et
tirilir. Yanlış bir eseri tercüme 
ettirip sonuna veya aralarına 
reddiye yazdırmağı ise •Laik 
Türkiye Cümhuriyeti Maarif 
Vekfileti. nin .dairei şümulün
de. görmüyoruz. 

Bay Eşref Edib (Efendi,) nin 
reddiye yazılmasına taraftar ol
ması, bizim noktai nazarımızda 
çok haklı olduğunıııza en knv
vetli delildir. 

• • • l Soıru yor \YI :1: K / 
1 Gazetelerden sakla- : 

nan zabıta vak'aları 
İsla.nbulun f. köşesinde 24 sa

at içinde vu.kubulan zabıta hidi
seıeri merke2lerden emniyet mü
dürlüjiine bildlrilir. E.ı:nni:vt mü
dürlüiü istihbarat JUbesi bıı ra
porları tetkik eder v.e sonra ga -
zetecilerin görmesi için kendile
rine aynlan ti dış kapmm y:ınm
daki eski kaplcı odasına gönde
rir; faıkat hepsini deiil!.. Bunu 
bir çok hidisel-erin polisten değ-il, 

ancak adliyey-e verildikten sonra, 
muhakemesi dolay1Sil~ g-azeteıere 

intikal etmesinden a.nlı.yoru.. Bil
hassa faili derhal yak.ala.nama -
mış olan hırsızlık -vak'alan, bele 
mühimce olursa, gazeteJer-c veril
mez. Bu neden böyledir? işlenen 

herhangi bir suçun gazetelerde ya
zılmaması ne onun cemiyete ver
diği za.rarı azaJtl.l', ne de asayi.o;in 
parlaklığına. hizmet eder. 

Bir sng failinln yaka.Janama
mtŞ ol.m.ası zabıtanın vazifesini 
yapmadığına. delilet edemlyeceii 
ve hatta kimsenin böyle bir şey 
düşünmiyeeeğl gibi ... 

Kıynıetli ve münevver bir ida
reci olan Emniyet Müdürümüzün 
de böyle düşündüğüne hiç 9üpbe 
yoktur. Ancak bazı zabıta ii.mlr .. ı 

!erimiz de eski devlrlerden kal&n 
bu «Sa.k.lama> zlhniyetinln bili 
neden ve niçin devam ettliin.I 

Soruyoruz! 
zünden de kuşkulanmak şarttır. •----------------11 , ~ 

burada uzun bir tamir gören Gelir gelmez 
vapur şimdi tekrar havuz nöbeti bekliyor 

A,. lmanyada inşa edi1en ve memleketimize gelir gelmez sürati 
:lüşerclt üzerinde •bir çok dedikodular yapılan Etrüsk vapuru 

Vine tamire ihtiyaç J!ÖSlermiştir. Vapur tekrar Almanyaya l!Önde
rileook rken harp dolayısile burada kalımış ve İstinye havuzlarında 
llZUD ibi.r tamirdPn geçirilmişti. 

Bu tamirden sonra sür'ati biraz yükselen vapur si!lJldi teıkrar 
pek yolsuz 'bir hale gelmis, eski vapurlara dönmüştür. 

Bunun üzerine vapurun bilhassa kazanlarında esaslı bir tamir 
ve ta<li!ata lüzum görülmüstür. Etrüsk simdi Haliçte ·beklemekte
dir. Bu;rünlerde havuza girecektir. 

---------m111111~---------

Bir avukatın 
yüzü kesildi 

• 
Ailesile giden avukata 

beş kişi tecavüz etti 
Evvelki l!Ün Karagüımrükte 

cadde ortasında bir tecaviiz ha
disesi olımuş ve ailesile berııber 
evine giden bir avukat yaralan
ııru~tn. Hadise söyle olmuştur : 
Edirnekapıda Mısırtarlası de

nilen semtte oturan İstanbul 
•barosu avukatlarından Mehmet 
Halit Dündar ailesi efradile be
raber evine ı;ıitmek üzere Atik
alide tramvay caddesinden ge -
cerken birdenbire önlerine bes 
ikisi cııkıınıştır. Bir kısmı sarhoş 
E!Örünen ıbu bes k4i aVU'katın a
ilesine sarkıntılık ve tecavüze 
Lkallkışm~rd'ır. A v.u,loa t kendi
lerine ımünasip bir lisanla na -
sihat etmek ve hareketlerinin 
fenalıtıını anlalımaık istemi.sse 
de muvaifaık olamamış. azılı 
mütecavizlerden biri elindeki ji
letle avukatııı üzerine hücum 
ederek yüzünü kesmiş, diğeri 
de tasla basından varalamıstır. 

Mehmet Halid.in ve ilesi ef -
radının istimdadına mahalle 
bekcisi Hüseyin yetisrniş, fakat 
ıınütecavizleri yakalamağa mu -
vaffak olaıınamıstır. 
Yaralı avukat hemen Guraba 

hastahanesine kaldırılara!k ilk 
tedavisi yapıl•rrmtır. 

Bir müddet sonra vakalanan 
mütecavizlerin Keçecilerde Pe
ren<lebaz sokağında 44 numara
da oturan Mehmet Ali ile dört 
arkadaşı olduğu anlaşılımıs ve 
hensi yakalaıoar0!k tahkikata 
baslanmıstır. 

BELEDİYE 

Sokağa halı silkenler 
cezalandırılıyor 

Apartımıanlardan sokak ve 
caddelere halı silkeliyen ve su 
dökenlerle de •belediyece haki
kl bir kontrol ve mücadeleye 
l!cilmistir. 

Bu suretle Beyoğlu. !Maçka 
ve Sisli semtlerinde •bir ı<tin i-. 
çinde 18 ev ve apartımana para 
cezası kesi1mistir. 

DENİZ 

Karadeni~de fırtına dindı 
Birkaç günden.beri Karade -

nizd" deva:m eden siddetli fırtı
na dün tamamen durmuş ve Bo. 
i!azda ·bekleven motörler ve 
kücük vesait Karadenize çıkmış
laroır. 

Mangal kömü-
rüne azami fiat ___ , __ _ 
Komisyon P•zartesiye 

kararını verecek 
Fiat mürakabe J<omisy'()nu Pa

zartesi .ırünü yapacağı toplantı
da kömür fiatlarını tebkike baş
lıvacaktır. Kıömür fiatları da 
ıınuhtelif cinslere göre ayrı ay
rı tesbit edilecektir. Avnı gün 
nebati yağ fiatları da tesbit olu
nacaktır. 

Manifatura eşyaları üzerinde
tki tetkikler nihayet bitiri1ınis 
hazırlanan liste Vekıalete gön
derilmiştir. Tasclik edilerek ge
lir gelınez ilan edilecektir 

MAARİF 

Zıraat enstitüsüne 
girecekler 

.Anık.ara Yüksek Ziraat Ensti
tüsüne meccani olarak girmek 
istiy.en lise mezunlarının biyo
loii. fizik, kimya, cebir. türıkçe 
tahrir ve yabancı dilden Ankara 
ve İstanbulda imtihan olunacak-

• ları Ziraat Vekaletinden sehri
ııniz Ziraat Müdürlüğüne ·bildi -
rilmistir. ___ ...,,. __ _ 

Fuar ziyaretçileri çoğaldı 
İ:ıımir fuarı münaselbetile şeh

rimizden hımire gidenlerin sa -
vısı mütemadiyen çoğalmakta -
.dır. Diğer taraftan İzrnirden 
!bildirildiğine göre ·bilhassa Sü
rive ve Filistinden İıımire ve 
fuara gelenler çoğalmıştır. 

Mis!>fir !erden fazla ücret alan 
İzrn irdeki 3 otel ve gazino sahi
•bi 25 ser lira para cezası ile ce
zalandnılımıstır. 

• 
Küçiik haberler. 

• ......... 

* Mil!i Şefimiz İsmet İnönü
nün büstlerini taşı11an :ııeni qü
mü• !iralarımız dün sabahtan 
itibaren tedaviiıe çıkarılmıştır. * Taşradan şehrimize qelen
lerin köprij.deki vapur iskelele
rım bilmediklerini düşünerek 
Şirketi Havri:ııece her merdi -
ven basına levha!ar asılması 
halkı memnun etmiştir. 

Denizyo!!arı idaresi de iske -
ıeıerine büyük ıevhalar asacak
tır. 

* Beşiktaşta İskele caddesin
deki kahvede kahveci Mehmetli 
öldüren Rasimin ikinci aqır ce
zade muhakemesine başlanm~~ 
tır. Rasim kendini müdafaa için 
bu suçu işlediği iddiasındadır. 

11------------· 

• 

BAKIR KÖYE 
Su verilecek 
Vali esaslı tetkikler 
yapılmasını bildirdi 
Bakırköylülerin susuzluk -

tan şikayetleri Vali ve Bele
diye Reisimizin nazarı dikka~ 
tini celbetmiş ve evvelki gün 
Snlar Müdürü Zıya ile görü
şen Lutfi Kırdar bu hususta 
icap eden tetkiklerin yapılma. 
sını bildirıniştir. Arteziyen 
kuyuları bir fayda temin et
ıniyeceği takdirde Bakırköy 
civarında en yakın bir menba 
aranacak bu da olmadığı tak. 
dirde Belediyece Bakırköyde 
biiyük su depoları tesis olu -
nacaktır. 

Kadın avcısı Eyüplü 
Halidin iki marifeti ---··---

Bir kadının bin lirasını alıp 
yolun kenarına bırakıv•rdı 

Kadın avcılığı ve tavcılı.<hn
dan iki senelik mahkılıniyetıni 

yirmi gün evvel bitirerek ha -
pishaneden cıkmış olan meşhur 
25 seneliık kadın avcısı Eyupıü 
Halit evvelki gün iki kadını da
ha soymuştur . 

Bunlardan biri Beyoğlunda 
Asmalımescıtte oturan dul ve 
zenE!ince Hafize adında bır ka -
dındır. Eyüplü' Halit kadına ken
disini Eğe vapurunun .birinci 
kaptanı gfüi tanıtar3'k alrbap ol
ıınus ve ev lenınek teklifinde bu
lunmuştur. 

Eyüplü Halit nihayet kadını 
alaraık bir otomobille Büyükde
reye götürınüı;tür. 

Fatih Halkevi, haftayı zaru • 
rete göre bölerek dört günlük 
bir ctarihl temaşa haftası• tertip 
etti; dört gün arka 'arkaya med
dah söyletti, Karagöz, kukla, or
taoyuırn oynattı. Yediyi üçe bö
lüp bu haftaya kuklayı sokma -
nıış olsaydı daha makul hareket 
etmiş olurdu, çünkü kukla ta -
rihi Türk tema$asına dahil de
ğildfr; aksi iddialar temaşa sal. 
satasıdır. Hoş, bana sorsalardı, 
meddahı da, Karagözle, ortaoyu
nunu da, daha doğrusu meddah
lık eden zatı, Karagözcüyü, or
taoyuncuları da rahat bırakınız 
derdim. 

Garip değil mi? .• Meddah, Ka
ragöz, ortaoyununa dair yazdı -
ğım yazıları okuyanlar yanlış bir 
telakkiye kapılııı, beni bu tema
şanın diişmaıu addediyorlar. 
Halbuki, beıı meddahın, Kara • 
göziin, ortaoyuııunun hayranı -
yım; bunun için de son ve ebe
di uykularını rahat uyumaları
nı istiyorum. Meddaha, Karagö -
ze, ortaoyununa düşman olanlar, 
~u~;.ı ~nları hortlatmak gayre
tı ıle ınusaınereler tertip eden -
ler veya gözönünde can çekiş • 
melerini seyret!irenlerdir. Ben 
değil. 

* 
Ben meddahın, Karagözün, or

taoyununun son nefeslerinde bu
lunmadım. Sür'P'iden, Katip Sa
lihten, Hamdi, Ismail, K. Basan
dan sonra ağır hasta olduklarını 
g(;rüp kaçtun, sonra öldüklerini 
haber aldım ve cenazelerinde bu
lınıdum. Fatilı Halkevi, bana 
zorla ortaoyunnnun nasıl can 4;'.'.C-

kiştiğini gösterdi de içimi sız • 
!attı; ancak hava bozuk olduğun
dan, meddahla Karagözü gör • 
mediğim için sevindim, 

* 
Bir devir Beyazıtlan Fatihe ka• 

dar hüküm sürmüş olan ortao -
yununun, Saraçhanebaşında, kü
çük bir bahçenin asfalt bir köşe
sinde can çekişmesi cidden ha. 
zindi. 

Ortaoyunu her şeyden önce 
Pişekar ve Kavuklu demektir. 
Asım baba - zavallı Asun baba -
Kücük İsmaile hiçbir zaman 
hayrülhalef olamıyan hu emek
tar meydancı artık tam bir isti
ralıate muhtaçtır. Halkev)eri -
ıniz onu yormadan himaye et -
melidir. Kavukluya gelince, ben 
ortaoyununun ölmediğini iddia 
eden Selim Nüzhet'le, klasisiz • 
maya halel getirmemek ıçın, 
dört j!Ün traş olmayıp kürsüye 
dört karış .sakalla çıkan ve Hal
kevi çatısı altında adını ağzına 
aldıklarından en az cbeyefen -
di. diye bahseden tarihi Türk 
temaşası hayranı gence şaştım: 
O kavukluya nasıl tahammül et
liler diye!. 

Türk tarihi temaşası müdek
kik ve müverrihlerine şının söy
liyelim ki: Kavuklu komik de -
ğildir, hele komiki şehir hiç de
ii"ildir. Bugünün en kuvvetli, en 
büyiik halk san'atkarı olduğu 
şüphe götürıniyen Naşit bile ka· 
vuklu deaildir. 

Ortaoyunu ölmüştür: Meydan
da iskeletini veya kötü karika
türünü dolaştırmıyalım. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Tevkif hanede kanlı 
bir hadise daha! 

Yedi mevkuf bıçaklarını çe_kerek birbirine 
saldırdı, dört kişi ağır yaralandı 

İstanbul teYkifhanesinde evvelki !!Ün işlenen cinayetten sonra 
kanlı bir hadise daha olmus. vedi mevkuf birbirlerini a,ğır surette 
yaralamışlardır. 

Kavga, koi!Uş meydancılığını taksiITTı edememek yüzünden çık· 
mıs. Mal'mara Hasan ile koğuş arkadaslarından Recep, Yorııi. Kad· 
ri ve daha üç kisi unanı;ıal avaitından ta.şiara sürtülerek yapılıınıs 

Rislerini cekerek birbirlerine saldımusladır. Gürültüyii işiderek ko-

Orada bir gazinoda bir havli 
yi yip içtikten sonra ııeç vakit 
yine aynı otomobille dönerler -
ken ZincirhkuYtl civarında Ha -
'fizeye bir sigara veıınıis ve bu -
nu içen kadın •büsbütün ken -
dinden )!~tir. Eyiiplü Halit 
kadının üzerinde.ki 1000 lira pa
ra ile rnikevherlerini ve bütün 
kıvmetli eşyasını sovımu.s ve 
kadını otomobilden c•karar .. k 
yol kenarına ıbırak.mL')tır. Biraz ' 
sonra oradan ııe<;en otomobiller 
kadını alınL')lar ve hadiseyi za
bıtaya haber vermişlerdir. 

1 ğuşa gelen gardiyanlar Marmara Hasan, Recep, Yorgi ve Kadriyi 
Yerde ağır yaralı olarak bulmuslaNiır. Yorginin bağırsakları dışan 
fılaımıs. Recebin arkasında derin bir yara açıl:rnl.'ltır. 

Dolandırılan ikinci kadın da 
Besi:ktaşta Kilise sokağında 12 
numarada oturan AniaJ.dir. E -
vüolü Halit kendisini ıbu kadına 
da Mısırlı bir Prens olarak tak -
etim etmiş, ev leımı.ek teklifinde 
•bulunmu.s ve kadının odada bu
lunımadığı bir sırada 25 lirasile 
bir altın kolyesini çalarak kaç -
mıstır. 

Zabıta Eyüplii Halidi yakala
ıınıs ve çalın an 1000 lira ile mü
cevher ]eri sahibine iade ebmis
tir. Tahkikata devaım edilmek
tedir. 

MÜNAH:ALAT 

' 
Tahriri nüfus pulu çıkacak · 

Posta, telgraf. telefon umum 
Müdürlüğü Balkan oyunları, 
tahriri nüfus münasebetlerile 
Tesrinievvelde yeni seri pullar 
çıkarmağı kararlaştırmıştır. 
Diğer taraftan İzmir fuarı 

münasebetile hazırlanan yeni 
seri pullar da tedaviile çıkarıl
ımıstır. 

tonu kaydıracak .. Hiç şüphe et -
me, nl3.nı bu. 

Ağır yaralı olan bu dört ımev lru.f Cerrahp~a !lıastah:anesine 
nakledi.lımiş, diğerleri teV'kifhane hastahanesine yatırılmıştır. Re
cebin varası tehlikeli ve hayatından ümit kesi1miş E!ibidir. 

-------~ .... 
Yaza veda! 

---•ı---

Sonbahar vapur tarifesi 

20 Eylulde ba~lıyor 
Karadeniz hattı kış vapur ta. 

rilcsi hazırlıklarına başlanmış -
tır. Tarife, 1 birinciteşrinden iti
baren tatbik mevkiine konula -
caktır. Yeni tarife ile Karadeniz 
yolculuğu bir gün uzayacak, va
purlar bazı iskelelere uğratılını
yacaktır. Köprü ile Adalar, Ya. 
!ova ve Anadolu iskeleleri ara
sındaki sonbahar vapıır tarifesi 
de eyliHiin yirmisinde tatbilm 
başlanacaktır, Bu tarife ile A -
nadolu iskeleleri postaları gün
de bir defaya indirilecek, Ada -
!ardan dönüş vapurları daha er-

Muallimler 
----·---

2 Bin talipten 400 ünün 

nakli yapıldı 
Lise ve orta mektep muallim

leri arasında yapılan son terfi -
!erden sonra nakil ve tayinler 
de icra olunmuştur. ı 

Tasdikten çıkan nakil ve tayin 
listesine göre 400 kadar mualli. 
min nakli yapılabilmiştir. Hal -
buki nakillerini istiyenlerin ye
kunu 2000 i bulmuş, fakat Ve -
kfiletçe yalnız hastalık ve mec -
huri sebepler nazarı itibara a -
lınmıştır. / 

ken saatlere alınacak ve Köprü 
den Adalara olan seferler de a
zaltılacaktır. 

!!-U~JI ,., . ..,. .. 
Demek Beni Seviyor!.. 

kımıldayamıyordu. Böyle yata -
lak gibi kalması asabını bütün 
bütün bozuyordu. 

Pol Kristianla rahat rahat an
cak Lüizle Gontranın evlenme -
sinden konuşuyor, bu suretle, 
Sarlot ismini açıkça söyliyebi -
Jiyordu. Bu onını için bir zevk • 
ti. 

arkadaşlıkları, iki çapkının bi - ı 
ribirine olan rabıtasından başka 
bir şey değildi.. 1 

Kont sordu: 
- San - Lusi ormanındaki kı. 

zıl güzel ne alemde?. 

Pol fena kızdı, kıskandı. Arka
larında bir ses duydular, Doktor 
Mazelli idi. 

H o c A İ L E - Pekala, olur. 

TİMURLENK 
Nas.raddin Hoca, Timurlen

gin huzurınıdan çıkmış, deve 
yavrusunu yedeğine alınış, e
vine gelmiş.. Hadiseyi duyan 
konukomşu, mahalle halkı, eş, 
dost, Hocanın etrafını sarmış
lar: 

Ya.zan: Tü1kcesi: 
Gi dö Mopasan SelAmi ı: Sedes 

No.60 -------Yoktan kavga çıkarıyor, Kris. 
tianın her hali, her sözü a
sabına dokunuyordu. 

Kristian Polü artık pek sey. 
rek gördüğü içjn, ona sual üstü
ne sual yağdırıyor, blitün gün 
neler yaptığını anlamak isti -
yor, Pol de boyınıa yalanlar uy
duruyordu. 

Kristian etrafında bir tehlike 
dolaştığını seziyordu. Pencere
sinden gördüğü her kadını kıs -
kanıyordu. 

Sordu: 
- Uzunca boylu, esmer bir ka
~ördiin mü?. Kaplıcalara 

- yenı ,eidi galiba?, 
- Hayır, görmedim, 

Kristian inanmıyordu. 
- Görmenı~ş 'Olnıana intk.3.ıı 

yok, çünkü çok güzel bir kadın. 
Pol bu ısrara şaşıyordu: 
- Seni temin ederim görme. 

dim. Görıneğe çalışırım. 
Kristian lıangi kadını görse: 
- Muhakkak budur! diyordu. 
Herhalde Polün burada bir 

sevdiği vardı, belki de Paris'ten 
bir kadın, bir aktris getirtmiş -
ti. Anvaldaki güzel kadınlar 
hakkında herkes, babasını, karde
şini, kocasını sorguya çekiyor • 
du. 

Kalkabilseydi, yürüyebilsey -
di, Polü taki~ edebilseydi ıçı 
biraz daha rahatlıyacaktı. Fakat 

- Gontran budalalık etti, Şar
lot çok güzel kız! diyordu. 

İşin farkında olmıyan, şüphe
leıımiyen Kristiau mukabele e
diyordu: 

- Fevkalfıde güzel kiz. İnci 
gibi kız! Harikulade! 

Pol -•bi bir adamın, Şarlot gi. 
bi bir luza aşık olabileceğini ta
savvur edeıniyordu. O yalnız Po
lün ınetı·eslcrindeu korkuyordu. 

Garip bir gönül cilvesile, Kris
tianın ağzından çıkan Şar]ot a
dı, Polü bütün biitüıı teshir e -
diyor, arzusunu kırbaçlıyordu. 

Bir gün Gontranla bayan Ono
raya gittikleri zaman odada dok. 
tor Mazelliyi buldular. Doktor e
vindeymiş gibi yerleşmiş oturu
yordu. 

İki gencin ellerini sıktı. Gon
tran ile 31'kadaş olmuşlardı . Bu 

Doktor gülümsedi: 
- Aramız açıldı. O her şey 

ikram edip hiçbir şey vermiyen 
kadınlardan! 
Kouuşmağa başladılar. Doktor 

kızlara, bilhassa Şarlota pek so
kuluyordu. Kızlarla konuşurken 
sanki <Sizi seviyorunı!» diyo.r .. 
muş gibi sesi titriyordu. 

Pol, otele dönerken Gontrana 
dedi ki: 

- Bu şarlatanın o evde ne işi 
var? 

Kont: 
- O maceracıların hali belli 

olmaz! Onun gibi adamlar her 
yere girerler. Herhalde bu adam 
hayatmdan, serserilikten bıkmış 
olacak. Ispanyol kadınınuı dok -
toru değil, adeta uşağı. Bunun 
için arıyor. Doktor Kloşun kızı 
matlubuna muvafıktı. Kaçırdı. 
Küciik Oriol işine geliyor. Tec. 
riibe ediyor, yokluyor. Kaplıca
lara hissedar olacak, doktor La-

Pol, sert bir istihza ile: 
-Nedir hu telaşınız?. Servet 

peşinde k-0şuyor gibisiniz! dedi. 
Doktor giilümsedi, durmadı, 

yalnız bir iki adım geriledi, el • 
lerini ceplerine sokup ceplerini 
ter~ine çevirdi: <Henüz ele ge -
çiren1edim! :. dedi. 

Ve koşa koşa uzaklaştı. 
Ertesi giinler ona gene doktor 

Onoranm evinde rasladılar. Kız
lara karşı fevkalade mültefitti. 
İlıtimaın gösteriyor, her işlerine 
yardım ediyordu. Makarna bile 
pişiriyordu. İtalyanca, İspanyol
ca şarkılar söylüyordu. 

Nihayet projosi meydana çık
tı. Pol, Şarlo!la evlenmek iste. 
diğini kat'iyyen anladı. 

Doktor muvaffak olacağa ben
ziyordu. 

Pol de, farkına bile varmadan 
• k ' aşı tavrı takındı ve Mazelliye 
rakip olu verdi. 

(Arkası var) 

N anemollanın içinden gel -
di, bugün size bir fıkra anla
tacak. Bu fıkranın muayyen 
bir medlulü, atfolnnacak bir 
yeni delili yoktur. Maamafih, 
herkes istediği tarafa çekebi
lir: 

Timurlenk bir gün Nasrad • 
din Hocayı çağnmış: 

-Hoca demiş, şu deve yav. 
rusunu görüyor musun?. 

- Evet efendimiz .. 
- Bu deve yavrusuna ber

berlik öğreteceksin .. 
N asraddin Hoca, bir an dil. 

şündükten sonra: 
- Efendimiz demiş, emri • 

niz başüstüne, fakat bir dile-
ğim var. 

- Nedir çabuk söyle?. 
- Bu hususun istafı için, 

bendenize 41 gün müsaade bu
yuracaksınız .. 

- Aman Hoca, demişler, 
sen ne yaptın?. Deve yavrllSU 
berberlik öğrenir mi?. 

- Öğrenmez, tabii.. 
- Peki 41 inci günü ne ya-

pacaksın? Hiç düşünmedin 

mi?. Böyle olnuyacak şey için 
neden evet, dedin?. 

Nasreddin Hoca, şu cevabı 
vernıiş: 

- Kafir Timıırlenge: •Ha
yır, bu olmaz. deseydim, ba
şımı o anda vurdnracaktı. Ben 
41 gün müsaade alarak, öm • 
rümü 41 gün daha uzatmış 
oldum .. O vakte kadar, bir de 
bakarsın, ya deve yavrusu ö
lür, ya Timurlenk ... 

A. ŞEKİP 
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Nerdesin Laurens? t l~;~ııı U.. l.m.. mıu 1 ..ı ·- ' ... "" · ,Jlı, • Ucuzdu, ...... zah ura tla kutlula ndı 
F ransada kabine\ SAN TOR E ~ / VT i yl a nt a Dünkii ~!~'::e~!~ııin ıak -

b h d YANARDAGI op an ısı vimcisi İstanbulun yiyc•ck, içe-u ranı başla l cek piyasasmdan bahsederken 
(BaştaT<ll l inci sayfada_} şöyle diyordu: 

(Baş taTafı I inci m:;fada) 
is vekili Laval'in gaybubeti do
layısile 48 saattir fevkalade had 
bir devreye ı:!irmistir. Hüklı -
met icerisinde mevkii iktidara 
ı:?Cemek için mücadele oldui!u 
muhtemel görünmektedir. Bil -
bassa, ask'Cri mehafilin reis ve -
kili Laval'in polihkasını tem<i<i 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Yeniden indifaya başladı 
At. 30 (AA.) - D. N. ı:ı. 

ına, 't'b n p be sabahından J ı are 
ersem anardaih yeni indi -

Santoren Y Yanardağın 
falara başlamıstır. k 
aj!zından siyah duımanlar çı -

Klausolum - Cluj Szekle komı - «Ala et 40 kuruş .. Bir takım 
talıkları dahildir. ciğer 10 kuruş .. Nefis şeftalinin 

ROMANYA - ALMANYA kilosu 6 kuruş. .• 
EKALLİYET ANLAŞMASI Peki amma nerede bu bolluk 
Viyana, 30 (A.A.) D. N. B. acaba, ki oraya biz de yanaşalım? 

bildiriyor: Ekalliyetler haklun - Tan muharririnin Balıkpaza -
da Almanya ile Romanya ara • rındaıı geçerken ağzının suyu ak-

(Baştarafı 1 inci sa~fada) 
Günün erken saatinden itıba

ren bayraklarla doııanmıs cad -
delerde mutad lıavatm üstünde 
bir kavnı..şına hissediliyordu. 
Her nevı nakıl vas!talarmın iş -
!emesi saat 8 den itibaren dur -
durulduğu için. büvük geçit res- , 
minin yapılacağı Taksim mey
danına giden bütün yollar, sa -
at 9 dan sonra kesafetini büs -
bütün arttıran bir kalabalıkla 
dolmuştu. 

vaşan büyük ve kahraman bir 
milletin zaferidir. 

Komutan kürsüden indikten 
sonra bayrak töreni yapıldı. 
Bando İstiklal Marsını çalarken, 
abidenin önündeki <l,i.reğe de bay, 
rak çekildi. 

GEÇİT RESMİ 
Sıra _geçit resmine gelmişti. 

Hazırlanan tribünde Vali, iki ta
rafında komutan ve Parti Baş
kanı olduğu halde en önde bulu.. 
nuyor arkasında meb'uslar1 

Parti erkônı., büyük cütbeli su -
bay !ar, şehir meclisi azaları ve 
diğer davetliler göze çarp;yordu. 

İngilizlerin, Umumi Harpte, 
bize karşı kullandıkları meşhur 
bir Laurens'leri vardı. Arkeolo
ji mütehassısı diye memleke:i -
mizde işe başlıyan ve nihayet 
Arabistaru ayaklandıran bu a
damdan, kendi hatıratını oku • 
duktan sonra, bir. Tiirk sıfatile 
nefret etmiştim; bala da ederim.. 
Onun hatıraları Türkceye çev -
rildikten sonra, benim bu duy -
gum, memlekette umumileşmiş
tir. 

Kahire, 30 (A.A.) - Tchad e
valetinin Büyük Britanv~nın 
Yanında har.be devam edecegıne 
mütedair kararı, Orta Şarkta 
derin bir tesir yapmıstır. Bu 
cesurane kararın sair Fransız 
müstemlekelerine de sirayet _e
de.bileceği tahmin edilınektedir. 

Halihazırda Süvevş kanalı~\~ 
da antrenemanlarını yapma d 
olan Fransız kıtaatı üzerinde e 
bu karar derin bir tesir uvan -
dımustır. Mezkı'.ır kıtaat Orta 
$arkta bulunan hür Fransa kıt
alarının nüvesini teşkil etmek -
tedir. 

KONGODA GAULLE'LE 
BİRLESTİ 

ıLondra, 30 (A.A. )- General 
De Gaulle, Kaımerundan başkh a. 

d:a ur iFransız Konııosunun . et-
F'ransa kuvvetlerine iltıh_ak. 
t'"' · d.. -'··- hildirnnıstır. unnı ·un ~~ . tı. ki. 

General De Gacılle demış .kr · 
Fransız hattı üstüva Afrı ası 

hükfunet merkezi olan Brazza
villede halk tarafından alkıfış -
1 ' k . kıtalar tara n-anan ve as erı · ')' 
dan itaat edilen mü"'.essı tm;.ı_ 
mülki ve askeri iktidarı e!ıne 
mı&tır. _:__--u---

B erlin e akın 
· · sayfada) 

(BaştaTcıf• ı ''fı~r geceya.. 
«Hücumunıuzu saat k Bizden 

nsını çalarken yat \·olan ola
evvel ayni yere ge mı akta ol
cak ki bir hedefin ;va°!nbe• da-

• ,. d'"k, yırını ' dugunu gor u . ..rıni:lş-
kikalık mesafeden bunu foraka
tük. Bir bomba salvosu ı d k. 

. d'" 1 yangın çıkar ı 
rak ycnı .. or . de cem'an yarım 
Berlinin uzerın d Be ı·run 

dık Bu esna a r ı 
~!'at. kadı birçok bombardıman 
uzcrııı e d 
tayyareleri bulunuyor u.• . 

· 'N YERALTI DEMiR 
BERLINl TEHLİKEDE 

YOLLARI 
k 30 (A.A.) - Nevyork 

Nevyor • . da neşredilen 
Journal Aınerıka .. er 
b . B lin telgrafına gore, P -
ır er 1 hücumdan 
şembe sabahı ya~ı a~ Moritz
billıassa müteessır totba~serstras-
platz üzerinde Ko u . \ 
se'da bir noktada ya pa~ıa?'aınııı _ 
veyahut tehirli infilaklı bır b~~ 
ba asfalta saplanmış durına · 

tadır. . eli"' 
Gazetenin ilaveten bildi~ fj~ 

ne -9re eg" er bu bomba ın d 
' · d. e ka ar ederse, Berlinin şım ıy ltı 

inkıtaa uğramamış olan yera 
. ki. •atını sekte. 

demıryolları na ı} 

ye uğratabilecektir- · Reu _ 
Nevyork, 30 (A.A.) - .. 

ter: Nevyork Tinıcs ~a.zetesuıın 
Ber!in muhabiri bildırıyo~: .. 

İngiliz tayyareleri, Berluı u " 
zerine iki muhtelif vesile ile :
kın etmişler ve her defasın 8 

Alman müdafaa bataryalar_ının 
müdahalesine rağınen takrıben 
üç saat kadar dolaşmışlardır. 

Londra, 30 (A.A-) - Reuter: 
Sabahın ilk saatlerinde Londrıı 
mıntakasına iki uğultulu bom -
ba atılmıştır. Bu bombalar?. ha~~
la meskfın mahalleye .. d_uşmuş 
ve bir miktar yaralı ve olüye se-

bebiyet vermiştir. ünf •t b' 
Avni zamanda, m·· ~rı .•r 

d.. tayyaresi, İngılteren~n 
c:::ı:: şarki sahilinde bir şelıır 

maktadır. 

KISA A...JJANS 
HA &ERLERi 

* Tokio, 30 (D. N. B.) - F!abe_r 
alındığına göre, hariciye ne:ıaretı, 

. if ı bazı m:1tbuat 
diploma.tık vaz e er . .'! .. 
mümessillerini tayin etmeğı duşun -

mektedir. 
D blin 30 _ Resmen bildiri!-* u , .. 

diğine nazaran, Alman harıcı.ye ~a -

b•· Ag~ustosta Cork sahıllcrı a-
zırı, ır . ~ d 

d Herrybeamt Irlan a va-
çı.kların a .1 bombardımanı dolay1sı e 
purununt' . sam'"""~ teessürlerini,. 
hiiküme ınw .... ~ .. 
BerJin'deki irlfında maslahatguzarı -

na bildirmjştir. * Vaşington, 30 (D. N. B.) - A-

cl isi 51 milyar dolarlık mun-yan me • _ . . . 
zam silahlanma botçesın1 tasvıp et -

. ı· Bu tahsisat ile 200 harp ge -
ınış ır. . 

. , ve 14 394 tayyare ınşa oluna -
ınısı • 
caJdır. (A.A.) 

SOVYETLER 
(BaştaTafı I inci saııf_ada) . 

Sovvet hudu<lundaki tahrık edi
. hareketlerini• protesto eden 

cı . t. 
bir nota tevdi etmıs ır. 

Notada, Rumen kıtalarmın 
Sovvet hududunda mükerreren 
yaptıkları ve Sovvet -mLihafız 
larırun bazı ahvalde mukabele 
e~mek zaruretinde kaldıkları 
endahtlaruı tecviz edUmiyeeeği 
bildıriJmişti .. 

Dekanozof, dün Rumen ordu
suna mensup müfrezelerin Sov
yet hududunda yeniden has -
mane hareketlerde bulunmaları. 
nı ve Rumen askeri tayyarele -
rinin hududu tecavüz etmeleri -
ni protesto eden veni 'bir nota 
tevdi etmistir. 

Notada şunlar ilave edilmek
tedir: 

cBu hadiselere kurban giden
ler olduğu takdirde mesele va -
h\.m bir şekil ala bilir.• 

Notada ·bu hareketlerin muh
temel neticelerinden Romanya 
yükümeti tamaımile mes'ul tu -
tulmaktadır. 

Gafcnco, Sovvet hududundan 
Rumen muhafızları üzerine a -
tes edildiğini ve Sovvet tayya -
relerinin hududcı geçtiğini kay
devlemektedir. 

Dekanozof, Gafenco tarafın -
dan yapılan iş'aratın kontrol e
dileceğini beyan ve bugün Sov
yet hükfuneti tarafından tevdi 
edilen protesto notasına süratle 
ımemnunivetini ın1u.cip bir ce -
vaP verilmesi Iazıı:rı,geldiğini 
tevid etmiştir. Çünkü 2ti Ai!~
tos tarihli Ruımen notasına raı:ı
men Rumen k.ıt'aları şimdiye 
kadar hudutta tecavüze devam 
etmektedirler· 

-sıyast 
vazıyet 

Harp önünde Ame
rika ve milletler 

. 1 ik .Amerlkaru.n ira.n mecliBlr eŞ 
d 31 muh•lif reye karşı 38 rer-

sin e A 

k b 1 eduen mecbun askerlik ka-
le a u . 

""e.ıeeek. .beş sene ıçinde 
nununuıt, • .. . b. kap bomba atnuştır. 

uzerıne ır ~ .. 1.. ok 
Basar azdır. Yaralı ve 0 u y - 1 

tur. d·' \ 

3 400 000 talim görmüş eratın hazır-
' • mümkün kılacağı a.nJaşı-

ıanınas1nı . 

D .. k m birkaç uşınan 
un a şa • ' hTnde 

tayvaresi şinıali şarki 53 1 1 

1 
v .. ra ordusundan ba.Şka deııız, 

ıyor. ,o..a ledivi 
ha. va kuvvetleri için tahsis ey &: 

~ ö.zlerce ,milyar doları 
para yekunu Y .. A H 

Birleşik Aınerika. Hükunıe • 
aşan. . h be bir gün müdahaleye 
imdtkı ar 

sında Viyanada bugün aktedilen tığı o kırk kuruşluk etler de o 
anlaşmada ezcümle deniliyor ki: kadar etıir. Çorbayı, p1avı bu 

Romanya hükumeti, Alman etlerin suyu ile pişirmektense 
ırkından Rumen hemsehrilerile, kestane, yahut fındık suyu ile 
Rumen ırkından Rumen hemşch- ' pişirmek daha evladır. Bir takım 
rilcri arasında tam milsavi hu- ciğer on kuruşnıuş .. Evet akşam .. 
kuk tesis eylemeyi taahhiit eder. !arı, kediler için bir takım eiğe-

Rumen hiikfuneti, Alman et- ri ben de on kuru~, hatta ba-
nik grupunun hususiyetleini mu. zan yedi buruğa alıyorum am -
hafaza etmesi için Karlsburg ma, buna derler tam takım sade 
mukarreratının tazamn1un et - akci?er .. Bunun karası ile yü -
tiği istikamette Alman ırkı gru- reği de birlikte oldu· mu, mu-
pwıun vaziyetini takviye etme- hakkak ki kırk be<;. elliyi sula. 
yi taahhüt eder. mak lazımdır. Kilosu altı kuruş 

Viyana, 30 (A.A.) - D. N. B. denilen nefis şeftaliye gelince: 
bildiriyor: Viyanada, Almanya L Buna da şeftali demezler, piş -
le Macaristan arasında da bir e- mcmiş şeftali kompostosu, yahut 
kalliyctlcr anlaşınasl aktedilmi~- rnarme13.tı derler. İnanmıyan 
tiı". Bu anlaşmada ezcümle de - bundan bir kilo alır, fakat kese 
ni!iyor ki: k'1ğıdma değil, bir kaseye koy-

Macar hükumeti Alman tek - duru" cambul cumbul eve götü-
nik grupunun Alınan vasıCları - riir ve afiyetle çalar kaşığı! 
nı mulıafaza etmesi iınk3nını bi-
Iakaydü şart garanti eder. Al - OSMAN CEMAL KAYGILI 
man ırki grupunu teşkil eden 
fertlerin bu ~rupa nıensubiyeileri 
veya nasyonal sasyalist fikirle
rini tamim dolayısile hiçbir su • 
ret ve vesile ile ınutazarrır ol -
mamasına ılikkat edecektir. 

Alman ırkından olduğunu söy
lenen ve Macaristanda bulunan 
Alman etnik grupu medenisi ta
rafından Aln1an ırkından olduğu 
kabul edilen her fert Alman et. 
nik grupuııa nıensup bir ferttir. 

Alınanların ikamet ettikleri 
mahallerdeki resmi dairelere ve 
bu dairelerin merbut bulunduğu 
merkez dairelerine e!rcihan Al
man ırkından memurlar tayin 
edilecektir. 

Bükreş, 30 (AA.) - Bükreş 

hükı'.ımet mehafillerinde büvük 
'bir ıbedbinlik havası müsahade 
edilmektedir. Resmi beyanat el
de edilememesine raı?men Al -
.man vanın Maearistana Traru;i
lvanvanın mühim bir kısmını 
icine alacak yeni bir hudut ga
ranti ettiği zannedilmektedir. 

Viyanadan sabah telgra•fla a
lındığı tahımin edilen haberleri 
ımüteakip toplarıımak üzere ha
zır bulunımaları irin . nazırlr.ra 
emir verilmiştir. 

Telefon haberi geldiği zaıman 
Transilvanvadan eaibnlan mu
halifler reisi Maniu sarayda 
Kral Carol nezdinde bulunmak
ta idi. 

Bulgaristanda yeni 
kuruian teşkilat 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulgaris _ 
tanda c.neş'eden doğan kuvvet> 
teşkililtına malik olmuş bulu -
nacaktır. Biitün bulgar mesleki 
teşekküllerinin umum müdürlii
ğü .neş'edcn doğan kuvvet. teş
killltını kurınağa karar vermiş -
tir. Tanzim edilmiş olan plan 
ticaret vekili Sagroff'ıın teşkil e. 
deceği hususi bir komisyon ta -
rafından tatbik edilecektir. Neş'
eden doğan kuvvet te ckkülü 
«Brannik» ismindeki yeni genç
lik teşkilatiyle sıkı bir teşriki 
mesai yapacaktır, 

lngiliz mukavemeti 
(Ba.smakalderı devam.) 

biiyük bir muvaffakiyet elde et
miştir. 

Fransızlar da ordunıuz har -
bctıneden kaçtı'. ihanetler ~ir_ -
birini. takip etti demenıek ıçın, 
mağlubiyetlerini Alınan silruıln. 
rının faikiyetine ve Alman or -
d"tts.unun sayı üstünlüğüne. ~t
fcttiler; böylece milli izzetınefıs
lerini kurtarmak istediler. 

Fakat hakikat yava~ yavaş an
laşılmağa başlamıştır. Almanya, 
Fransaya karşı muzaffer olmuş. 
tur amma bu zaferi, Aln1an or
dusunun dilhiyane bir sevkü ida
re altında, gÖrülmemiş bir su -
rette harbetmesinden ziyade, 
Fransız ordusunun görülmemiş 
bir surette harbetmeden kaçma
sı temin etmiştir. Harbi ve ordu. 
yu iyi idare etmeleri için, iş ba
•ına çağırılan maresal Petain de, 
general Weygand da daha işe 
başlar başlamaz, ordunun lıar
betmedcn kaçtığını görerek, bu 
hal karşıslnda, hemen münferit 
sulh ~·apı\nıa~ını hüküınetten is
temiŞler; fakat Rcyno, bir müd
det daha harbe devam etmiştir. 

Fransa, mütarekeyi imzaladı _ 
ğı zaman, 3 buçuk ~ilyon a~keri 
mevcut olmasına ragınen ınancn 
bitkin bir haldeydi. Onun için -
dir ki İngilizlerin Fransız donan
masına ait ricalarına da, ınüs -
tcmlekelcre çekilip harbe devam 
etmek tekliflerini de kat'i~yet
le reddetmiş ve Almanya ıle I. 
ta!yanın önünde diz çö~müştü.r. 
0 zaman, Fransa, İngılterenın 
de kendisi gibi çökeceğine inan
ınıstı· onun için, bir an evvel 
ke~dini kurtarmak istjyordu. 
Ancak general de Gaulle, ami -
ral l\fuselier (Müzliye) gibi çe -
Jik iradeli enerjik adamlar . ve 
arkadaşları, yılmanııslar, lngi
lizlcrlc beraber harbe devam et. 
mek için İngiltereye geçmişler
dir. Onlar, Türkiin istiklal ınii -
cadelesindcn ve Atatiirk'ten il
ham almışlardır. Fransada kal -
mayışlar1, Fransadaki mfinevi 
bozgunun son haddine varınış 

. olduğunu gözl~r~e görmelerin. 
den ileri gelmıştll'. Mareşal Pe -

1 l 
ı tain hiikilmetinin, bütün. kurtıı-s p Q R lıış ümidini Almanya ve Italya -

ya yarann1ak vahimesine bağ -
lamıs olduğu meydanda idi. 

-------------" Fransız mütarekesi imzalan _ 

Yelken 
dün 

Yarışları 

başladı 

F•yyoz birinci oldu, yorıı· 
lora lıugün d•oam odilec•k 

Sehrin .müteaddit semtlerin -
den eelenler, abideve giden cad
delerden bir insan sel.i halinde 
akın geliyor ve abidenin etra -
fında birikivor<lu. Saat 9 da. 
merasimin baslamasından daha 
bir saat evvel, abidevi çerceve
leven asker kıtalarınm gerisin
de on binlerce insan toplan.mı.ştL 

İstanbul Komutaru Tümgene
ral İshak Avni, Zafer Bayramı 
münasebetile vaoıian tebrikatı. 
saat 9 dan itibaren ordu namına 
kuımandanhkta kabule başla -
l!mstır. Tebrike gelenler arasın
da Vali, Mebuslar, Parti Başka
nı. Sehir Meclisi Erkanı ve muh
telif tesekküllerin mümessilleri 
bulunuyordu. 

Tebrikiıt 9,30 a kadar devam 
etti. Ve 9.50 de Vali Dr. Lutfi 
Kmlar ile Komutan Tiimgenc -
ral İshak Avni refakatlerinde 
Parti Başkanı olduğu halde a -
bide mevdanına hareket ettiler. 

Bu sıralarda abide mevdanın
daki ·kalabalık mahscri bir man
zara oevda e1ımisti. Meydana 
bakan gazinoliırın ve apartı -
manların pencerelerinden in 
sanlar sa~kıvor ve meydanda sı
kısan kalabalık. merasimin baş
lama saati yaklaştıkca heyecan
la kaynaşıyordu. Nihavet bir 
boru sesi meras>min basladıi!ını 
bildirdi ve biraz evvelki heye -
can bir anda dindi. 

EN KIDEMSİZ SUBAYIN 
NUTKU 

Teftiş bittikten sonra Vali ve 
Komutan abidenin önüne gel
diler. Burada bir kürsü hazır -
lamnıstı. Evvela kıdemsiz bir 
subav. topçu teİl'!neni Said De;: 
ımirağ, kürsüye cıktı. Evvela 
Komu tanını, sonra dört tarafı 
saran silah arkadaslarını selam
ladı ve sonra tunç bir göğüsten 
çıkan tam erkek sesile dedi ki: 
Savın vatandaşlarım, 
Bu!!Ün cihan tarihinin sahife

lerinde misli ııörülmmnis şanlı 
bir zaierm yıldönümüdür. Bu 
mutlu giin hepinlıe kutlu olsun. 

Gerit resmi, şimdive kadar 
şehrimizde yapılanların en muh
teşemlerinden biri oldu. Evveıa 
piyadeler, hafif ve ağır makine
litüfeklerile beraber geçtiler. 
Onları takiben avcı ve bombar
dıınan tayyarele~inden mürek -
kep filolar geçit sahasının üze _ 
rinde uçuyorlardı. 

.Askeri Liseler, muhabere, sü
vari ve topçu lut'aları sıra.sile ve 
alkışlar arasında geçtiler. Bun
ları takip eden bindirilmiş lut'a
lar, tayyare dafi bataryaları bil
hassa nazarı dikkati çeken bir 
intizam ve mükemmeliyet gös -
terdiler. 
Ankara, 30 (İKDAM Muhabi

rlıiden:) - 30 Ağustos Zafer 
Baı•ramının 18 inci vıldönümü 
bue:ün Ankarada büyük teza -
hürlerle kutlan!1lıştır. Daha 
dünden milli renklerle ve e:ü -
nun manasını ifade eden döviz
lerle süslenmiş ve Ankara, bu
güne bayram !!Ünlerine has bir 
nes'e icind~ ıı:ivmistir. 

Bu sabah saat sekiz otuzda 
Genel Kurmav Baskaru Fevzi 
Cakmak Genel Kurmayda teb
rikatı kabul ebmis ve saat onda 
hiıxıdromda bir gecit resminin 
takip ettiği askeri merasim va -
pılmıstır. 

HiPodrom bu merasimde ha -
zır bulunan on binlerce halk ile 
dolu idi. Mera.sime baslarken 
Hava Müdafaa Komutanı Kor -
e:eneral Hüsnü Kılkıs kıt'aları 
teft.i\; eylemiş ve bunu takiben 
İstiklal marsı çalınmıştır. 

Hitabelerden sonra basta harp 
okulu olmak üzere piyade, top
cu. süvari ve motörire kıt'aların 
gedt resmi başlamış ve kahra
ı:man askerlerimizin muntazam. 
geçisi hipodromu dolduran on 
binlerce halkın icden tezahürle
rine vesile olımustur. 

BÜTüN YURiDDA 
HE>r taraıftan aldıi!rmız tel -

ırraflar büvük zaferin 18 inci vıl 
dönümünün vurdun her tara -
fından en i<.'<ien tezahüratla kut 
!andığını bildiımıektedir. 

Bugün Türk milletinin havat 
f'iinü. bugün, hakraman Türk 
ordusunun imtihan ı?ÜnÜ idi. 
Yıllardır istiklal icinde vasaıınış, 
villardır hürrivet nesinde koş - •-------------1!' 
mu" sanlı bir .milletin vurulmak T u·· R K 
istenilen esaret zincirlerini Ko-
parın fırlattığı ve istiklali mu -

hafaza için son sözünü söyledi- MlLLETINE 
ği hir giindür. 

Genç subay, er meydanında at 
oynatmı.ş cedlerini, İstiklal Har
binin büyük ölülerini yiidettik -
ten sonra sözlerini şöyle bitirdi: 

Türk anneleri; 
Gurur duyunuz, 3-0 Ağustos, 

oğullarınızın eseridir. 30 Ağus -
fıos onların olacaktır. 

Ordu; 
Sana zaferlerine bakarak çok 

isimler verdiler. Çelik ordu, kah. 
raınan ordu dediler. Fakat en 
büyük ve y~rinde ad.ı, sana asil 
milletin verdi: 

Türk ordusu.. Varol.... 
İSTANBUL KOMUTANININ 

HİTABESİ 
Kıdemsiz subay, şiddetli alkış

larla teşyi edilerek kürsüden in
di ve aene coşkun ~!ar a~a
sında, komutan. tümııeneral Is-
hak Avni kürsüye geldi. 

Halk, şimdi de komutanı din
liyordu. Tümgeneral, içinde ya. 
şadığı .:Stik.lal mücadelesinin ru
hunu taşıyan bir vakarla. zaman 
zaman alkışlarla kesilen bir nu• 
tuk irat etti. 

Hava kurumunun 

beyannamesi 
(BaştaTafı 1 •noi saııfada.) 

Hudut boyunda. süngü.sü parlı

ya.n tunç yüzlü yiğit, 30 Ağusto
sun aynı Mehnıctçlfidir. Ona itl
madmıız, bugün, kuvvetini blr 
kaç misli arttırmıştır. Karada ol
duğu kadar, tlenizlerde ve gök.Jer
de a.ynı l\lcbmct.çi.ği.n gölgesine, 
huzur içind, sığınabiliriz. Bilhas
sa. göklerimizin kahrama.nlanna 
bes)ediği.miz güveni tekrarlama.k 
için en uygun gün, bugündür . 
Tomeli Türk Hava Kurumu'nun 
ka.mplarmı dolduran idealist 
gençlik yığınlarına dayanan Türk 
hava.cllıi'wın her 1rün bir Ueri a
dım daha a.ttıiuu görüyor, blsse
dlyonı.z. 

birkaç şehir üzerinde uçmuş • \ 
!ardır Yüksek bir irtifada hare
ket eden bu tayyareler, bii~in ' 
ınıntaka üzerinde gidip gelınış .. -
lerdir. Kırlara bazı bombalar duş
tiiğü ve bir kanalı hasara uğrat
lıgı bildirilmektedir. 

ş unakladır. Bu lı•urlıl<lanıı 
bazırla.ı il •e-

d
.. anın 150 m yon.o D ~--

yeni DDY •• • ıan-
. kütlelerini muharebe -a 

Su sporları ajanlığı tarafın -
dan tertip edilen v.e üc gün de -
vam edecek olan Istanbul yel -
ken şa,mpivonası dün Moda ko
yunda başlamıstır. 

d.ıktan soııı:n, aradan iki ay geç
tiği halde lngilterenin mukave
meti, vatanlarını hakikaten se -
ven azjmk3.r ve imanlı Fransız
ları~ gözlerini açmağa başlamış.. 
tır. İngilizlerin muvaffakiyetle 
daya11n1ası, resmi Fransız hükft
ınetindc de;;il; fakat Fransız va
tanperverleri arasında, Fransız 
miistcmlekelerine çekilip İngil
tcreııin yanında harbe devam et
memekle hata edilmiş olduğu 
fikrini uyandırıyor. Bu iki ay 
içinde o ruhi bozgun geçmiş, bo_ 
zıık sinirler ve maneviyat bir 
derece diizclmiş, bir intibah ha
sıl olınustur. Almanya ve İtal
yanın, öyle rejimini değiştirdi 
diye Fransaya karşı hazırladık -
!arı ınütlıiş cezayı tatbikten vaz. 
geçmivccekleri de anlasılmıştır. 
Fransız hariciye nazırının aksi
ni iddia eden sözlerine rağnıen, 
Fransayı ancak bir İngiliz za[e-

Komutan, .sayın yurtdaşla -
rına, aziz silah arkadaşlarına• 
hitap ederek, 30 ağustos 922 de 
kazanılan büyük zaferin yıldö -
nümünü kutlamak için toplanıl
dığını söyledi ve bu eşsiz zafe -
rin azametini kavrayabilmek i
çin İstik.ifil mücadelesine takad
düm eden devrelerin tarihini an
lattı. 

Muhterem va.tanclaşlar, 
Harbeden mllleUer bü~ü.n ha.m

le, kuvvet ve iman varlıklarını 

göklere taşıyorlar. DöğüşenJer ar
tık kara.da birbirine saldıran in -

sanlar değll, &'Öklerde boğuşan 

kana.t sürüleridtr. Bir ca,rınşnı.a -
da, bir kaç da.k.J.ka Jçinde yok olu
veren tayyare ve pilot sayısı, ha~ 
kiki bir ha vacı.lıiın nasıl arkası 

kesilmez bir In.san ve m.a.klne 
kaynatma. da.yanması ıa.zımgeı -
diğinl bbo büliin çıplakhğ!J.e 

gösteriyor. YUNKERS FABRİKALARI 
BOMBARDIMAN EDİLDİ 

Londra, 30 (A.A.) - lia".a. ıı?-
zaretinin istihbarat scr\~ısının 

bildirdiğine göre, Dessau'daki 
biiyük Yunkcrs fabrika!ıırının 
bir saat devam eden bombardı -
ınanı esnasında on beş tondan 
fazla yüksek infilaklı bomba ile 
~·angın bombaları atılmıştır. 

Tahmin edildiğine göre bu 

ınsa:üne nisbetle btıCÜD da.ha az. :ıne
:feye yakla.şttrdıMı.na. şiiphe edile -

mez. 1 karşı mu ... 
İngiltcrenin ha.sun an.na. .. 

dev'""mı .Amerikanın mu~ 
kaveınette "' ' . bütün kıt-
dahalesint, mubarebenın 

. pııınasını !nlaç e-
alara denızlere ya 

, ·· kadar 
decektir. O suretle ki, bugune 

Klüpler tarafından büvük bir 
alaka ile karşılanan bu m üsa -
bakalara 13 tekne iştir~k. ebmiş
tir. Yarış 4,5 denız mılı uzerın -
den ımuvaffa.!dvetle yapılmış -

tır. ·· b C k heyecanlı gecen musa a-
ka ~ilhassa kıymetli birer yel -
kenci olan Demirsporlu Feyyaz 
·ı Galatasaravlı Burhan ara -
1 erıd kı bir ımücadele halınde 
sı a sı N ı· d De devam etmiştir. e ıce c -

Tümgeneral· İshak Avni, Büyük 
Harbin son devirlerini ve imkiin
sızlık içinde başlıyan kurtuluş 
mücadelesini anlattıktan sonra 
büyük zaferin nasıl elde edildi
i!ini izah etti ve dedi ki: 

cBu zafer, büyük TÜ!'k sevk 
ve idaresinin ve harp tarihinin 
en güzel bir şaheseridir. 

Bu zafer, Türk istikliil. ve Cüm. 
huriyetinin temelidir. 

Bu zafer, dört yıl Büyük Harp-

Bu manzara karşısında bize 
düşen vazite, isabetle seçmiş ol
dutımuı• yolda yiirümek, Türk 
gençlif.lııt, mümkün olduğu kadar 
lasa bir zaırwı içinde, kanatıan
dırmaktır. Türk Bava Kurumu
nun azası arasıntla bulunW"Satııs, 

Havacılık Haftası içinde kanım
dan yardlm.larınızı esi.rcemezsi .. 
n:iz, büyük da.vaya siz de, gijeü. 

nüz yettiği kıı.dar yardım elmiş 0 • 

tursun us. 
Türk Bava Kurumu, sizi bis

meilerin en mukaddesine oaiın-
;ror. 

İngilizlerin ekserisi, pek tabii 
Laurens'i severler, beğenirler. 
Maamafih aleyhinde olanlar da 
vardır. Bir motosiklet kazasında 
öldükten sonra, onun biı kitabı 
daha neşredilıli. Bu kitabı va -
kit )mlup da okuyamadım; fakat, 
bir nevi daha samimi hatırattan 
ibaret olduğu söylenilen bu ki
ta" mün.asebetile Laurens'i 3. -
deta bir dihi mertebesine yük -
selten methiyeler okudum. İn. 
gi!lerede, Laurens'i yüksek bir 
mütefekkir, çc.k giizide bir edip, 
nıükenımcl bir kıımandaıı, eş -
siz bir insan sürükleyicisi, )·ani 
şef addedenler vardı. Filistin 
cephesinde harbetmiş bir Tiirk 
generalinden, onun hatralarında, 
yaptığını iddia cttii':i şeylerin he
nı<!n hcnıen lıepsi doğru olduğu.. 
nu duymuştum. 

Çölde Türk askerlerine kar -
.ı vaptığı şeylerden dolayı bir 
Tiirk sıfatile pek tabü olarak 
kendisine karşı dostane hisler 
beslemediğim Laurens'in Arap
ları tahrik ve sevkü idare hu
susunda gösterdiği fe.-kalade mu. 
vaffakiyeti inkar etmek kahil 
değildir. Şimdi kabul ediyorum 
ki Laurens nıuhakkak eşsiz bir 
adaının1ş. Baksanız a., ne Binga ... 
zideki Sünusilcri, ne Habeşis .. 
tandaki Habeşleri, ne Somali -
deki yaman muharip Somalilile
ri, ne de Eritredeki Müslüman
ları İtalya aleyhine ayaklandıra
bilecek bir tek Laıırens daha 
çıkmadı. Laurens sağ olsaydı, 
muhakkak, oralarda da peşine bir 
sürü çıplak katarak İtalvanlara 
duman attırırdı. Böyle hadise -
!er olmayışı, Laurens'in alela -
de her zaman bol bol yetişen a
damlardan olmadığıru ispat et -
nllyor n1u? a 

A. D. 

30 Ağustos 
Piyangosu çekildi 

(Baı;taTaı I inci sayfada) 
at Tuksal, Mevkii Müstahkem 
Kumandanı General Mehmet 
Barköz, İzınir Belediye Reisi Dr. 
Behçet Uz, Parti Başkanı Galip 
Bahtıvar ve İömiı'de ..ıulunan 
Mebuslar 45,000 ni mütecaviz 
halk huzurunda 18,30 da İstiklal 
marşile başlanıl.mıs. Keşide Sa
fahatı Sait Çelebi tarafından 
halka izah edilmiştir. 

60.000 lira kazanan 298454 nu
maralı biletin bir parçası İstan
·bulda, diğer parçası Trabwnda. 
20,000 lira kazanan 172517 nu -
maralı biletin bir parçası İstan
bulda, diğer parçası FethiV<lde. 
10,000 lira kazanan 62562 numa
ralı tam bilet Arukarada satıl -
mıstır. 

.ikramiye kazanan numaralar 
sunlard>r: 

60.000 Lira kazanan: 298454 
20.000 Lira Kazanan: 1725'17 
10.000 Lira Kazanan: 62562 

5.000 Lira Kazananlar: 
202981 61970 

2.000 LiTa Kazananlar: 
7280 90263 93432 140490 

189691 195144 I 96903 2U2363 
262614 280989 

1.000 Lira Kazananlar: 

25111 56733 59747 62178 
63886 70890 87940 91658 
95398 95983 98910 107747 

110951 12%21 132495 137690 
150194 165199 175641 196129 
197656 209085 219731 229798 
243764 256739 290144 291018 
200702 299698. 

Son üç rakamı (875) ile niha
yet bulan biletler 100 er lira. 

Son iki rakamı (08) ile niha -
vet bulan biletler 10 ar lira. 

Son rakamı (5) ile nihayet 
bulan biletler 3 er lira . 

Son rakamı (9) ile nihayet 
bulan biletler 2 şer lira kazan
ımışlardır. ---o---

Parti ocak kongreleri 
y•rın ba~fıyor 

Vilayetimizin 16 kazasında 
Cümhuriyet Halk Partisi kaza, 
nahiye ve ocak lı:onıtrelerine va
rından itibaren baslanacaktır. 
Kon!!I'eler 27 Eylı1!e- kadar de -
vam edece1<tir. 

fabrika büyük zayiata düçar ol
ınustur. Fabrikaların motör i -
ınaline mahsus olan kısmını da 
bombardıman etmiş olan bir pi
lot şunları anlatmıştır: 

'Bu fabrikaların bir müddet 
Yeni Yunkeı·s tayyareleri imal 
etıniveceğinden eminim. Hattll, 
fabrikalar hey'eti ıımumiyeleri -
le Y&nJyor gibi görünnıekte idi • 
le 

gayrimııhariplik vaziyetini muhafa
za. eden büyük devletlerle, bitaraf __ -

hklarını idame şanslarına sahi~ ~
çük milletlerin, Amerikanın ttili mn
d.ahalesinden sonra ateşten masun 
kalmaları iınkii.nsız hale girecPktlr. 
Bu takdirde galip ve mağlüp beUi 
olunca.ya. kadar, milleUerin şimdiki 
ha:ra.Ua.rmoı, ür:bsadi ve içttmai dö
zen]erinlDı yeni, yeni deitşm.elere 
maruz kalacağını buPnden keşllre-

bllirU-
JBmü Nıırl IRMAK 

mirsparlu Feyyaz bir saat 26 
dakikada birinci, Galatasaray~~ 
Burhan bir saat 27 d«.kika ile ı
kinci, Galatasaraylı .. M.ah_:nut 
l:ıir saat 28 dakika ile uçuncu ol-
•muslardır. 

Müsabakalara bugün de saat 

15 de Moda koywıda devam e- -
dilecektir, 

rinin kurtaracağı fikri, hakikati 
gören ve bit şeyler yapabilecek 
ruhta olan Fransızlar arasında, 
sür'atle yayılnıağa haşlamıştır. 
AJrikadaki Fransız miistcmleke
lerinin birer birer general de 
Gaulle'ün hür Fransasına ilti • 
haklan, Fransanın uyanmağa 
başlamasından ileri geliyor. 

• AB.İDİN D.\V.Jın 

te muhtelif cephelerde kahra -
manca dövüşerek yıorgım dfu; -
tükten ve silahları elinden alın
dıktan ve memleketinin hemen 
yarısı i~gal edildikten sonra, is- t 
tik.lal ve hürriyetini Jruıotarmak 
için: 

Tekraı;. Wnçj..9iı, tliirt ~-. . 

Tilrl< Hava Kurumu Başkanı l 
Erzurum Meb'usu 

Şükrü Koçak 

yarın saıbah saat 1 O dan iti iba
ren Adalar, Bakıııköy, Çatalca. 
:Enıinönü, Eyüp, Ka-dıköy, Kar
·tal. Sanver ve Yalova kazala -
nı:ıda ocak ~eleri yaı>ıla 



MYP'A-4 

Muaviyenin kumandanı, galiplere 
yakışacak şekilde hareket etmişti 

TEFRiKA NUMARASI - 19 -

Fakat, Resul:Ullabın sevgili to
runu, minen ve maddeten son 
derece mıntaripti ... Minen muz
taripti. Çünkü, çadırına hiıcum 
eden Kfıfelilerden gördüğü ha • 
Jraiet, kendi.sine pek aoı gelmiş
ti. Maddeten muztaripti. Zira al
dığı mızrak yanıaı derin ve ~ 
l{enişti. Yaralandığı esnada, der
hal tabİp ve cerrah bulunamadı
ltı için tedavi gecikmiş ve çok 
.kan zayi etmişti. 

Aradan birkaç gün geçm<!den, 
bu iki acıya, bir üçüncüsıü de in
zlınam etti.. (Muaviye) nin piş.
dar ordusu kumandanı (Abdul _ 
lah bin Amr), on iki bin zırhlı sü
variden miirek:kep bir kuvvetle 
ansızın (Medayin) önüne geldi. 
Şehrin etrafında, Juı.:ı uçurrnıya
cak surette bir abluka hattı çe
virdi. 
Şu anda, Emevi kumandanı -

nın abluka çemberi içinde kal -
~ olan (İmamı Hasan) ın ma
lilc oldujl;u :muharip kuvvetler, 
sadece (Hemdan) ve (Rebia) at. 
lılarından mürekkep olan an -
cak iki bin beş yüz kadar asker
den ibaretti. Medayin halkı ise, 
maitlı'.rp halifeye, silah kuvveti
le vardım edecek kudret ve ka -
ibiljyette değillerdi. 

Bu şerait altında, Muaviyenin 
on iki bin <Zırhlı süvarisi ile har
bedileme:ıxli. Edilse bile, bu :mu
harebe cidden felaketle neticele. 
neceltti. Kan dökmekten son 
derec~e müctenip olan (İma:m1 
Hasan) ise, göz göre göre, böyle 
bir felakete atılacak kabiliyette 
de<Tildi. 
Şimdi, (İmamı Hasan) için 

yapılacak iki şey kal:m~tı. Biri 
bila kaydü şart, (J\.h.ıaviye) ni~ 
~andanın_a tesllın olmak .. Di
gerı de ,vazıyetı maharetle ida
re ederek, hayatını bu badire -
den kurtarmaktı. 
Şu hakikati de kaydetmek la

zı:rngelir ki. Muaviyenin ku -
mandanı Af:ıdullah İıın Amr da, 
ağ:rbaşlı galiplere y akışacak su
rette hareket etti. Bir hamlede, 
şehre girerek (İmamı Hasan) ı 
derhal ele geçirmek.. adi bir harp 
esiri gibi, onun ell~rini ve kolla
rını bağlıyara-k götürüp Muavi. 
veve teslim etmek elmde olduğu 
halde. ooyle bir küçüklük gös
termedi. Bilakis, gayet sakin 
davranarak; 

- Eğer harbe nihayet verip 
sulh yapmak matlup ise, müza
kereye hazırım. 

Dive, (İmaını Hasan) a haber 
gönderdi. 
İmamı Hasan, son derece<le 

miı teessirdi. Maruz kald:ğı iha
net dolayısile, artık bu teklifi 
kabul etmekten başka çare gö -
rcmed.i. 

- Zaten benim, (Muaviye) i
le hi~·bir dava ve nizaım yoktur. 
.Uu kadar kan dökülmesine Kıl. 
felilerin teşvikleri sebep ~ldu .. 
Hiliıfet makamına da, hiQbir hırs 
beslemiyorum. Muvafık şartlar 
dahilinde, sulh müzakeresini der
hal kapuı ediyorum. 

Diye, mukabele g&terdi. 
Sulh müzakerem, (beyaz sa -

ray) da, bizzat (İmamı Hasan) 
ile Muaviyenin kumandanı (Ab
dullah bın Amr) arasında cere • 
yan etti. Ve nihayet, şu madde. 
!ere istinat eden şartların kabu.. 
lile neticelendi: 

1 - (İmamı Hasan), hilafeti 
(Muaviye) ye terkedecek ... Ve 
bizzat kendisi de, Muaviyeye bi
at eyliyecek. 

2 - Hilafet, (kaydı hayat şar
tile) Muaviyenin uhdesinde ka
lacak.. Ancak Muaviyenin ve -
falından sonra, - şayet berhayat 
olursa • (İmamı Hasan), tekrar 
halife olacak. 

3 - Hilafetten vazgeçen (İma· 
mı Hasan), derhal (Medine) ye 
çekilecek ve orada ikamet ede • 
cek. 

4 - (1mamı Hasan) ı hilafet 
mevkiine geçiren ve kendisine 
taraftarlık gösterenlerden inti • 
kam alınmıyacak .. (Ali Resul) e 
mensup olanlardan hiç kimse en 
~iik bir tazyik ve hakarete ma
ruz kalmıyacak. 

5 - Emevilerin hükümran oL 
dukları yerlerde, her namazdan 
sonra (Ali) ye (seb ve şitwı) a
deti ilga olunacak. (1) 

6 - Muaviye, (İrnanu Ha -
san)a (200 bin dirhem) tazminat 
verecek ... Bundan maada, her 
sene de bin dirhem tediye ede
ceği gibi. (Kusa - Darab ve Curd) 
vilayetlerinin haracını da, sabık 
halifeye terkeyliyecek. 

7 - Muaviye, gerek sabık ha_ 
!ile İmam> Ha.san ve gerek bi -
raderi (Hüseyin) ile diğer Ali 
Resul aleyhinde, ne biızzat ve ne 
de başkalarının vasıtasile, hile
lere, desiselere ve suiluıstlere gi
rişmiyecek. 
(İmamı Hasan) ile (Abdullah 

lbin Anır) tarafından tanzim edi
len bu sulh muahedesini (Mu • 
lviye) derhal kabul etti. Hatta· 
ahitnameyi bizzat yazarak mü
hürledi. Bütün hayatında, bu a
hit ve ~artlara sadık kalacağına 
dair bir de hişiye ilive ederek, 
(Abdullah bin Haris) ile (Amr 
bin Selme l vi ve diğer birkaç 
kimseyi şahit gösterdi. Bu suret
le kat'iyyet kesbeden mu-ahede
nameyi, (İmamı Hasan) a gön • 
derdi. 

(Arkası var) 

(1) 1Huaviye, bu maddeyi şu 
şekilde tadil etti: ·Yalnız, sabık 
halile (Hasan) ın bulunduğu 
meclislerde, babası (Ali) ye (scb 
ve şilem) olunmıyacak•. 

.İı.laııbul 2 inci kra Memurluiun
dan: 

B ir borçtan dolayı mahcuz para
ya çevrilmesi mukarrer iki iiıdet ü

zer i camlı yazıhane ·e dosya dolabı 
ve İdeal markalı ya.ıı makinesı 5/9/ 
940 Perşernbe gunU !ın'1.t 16 dan 18 
ze kadar Galatada Merteban l şoka
gında Sıgorta hanında 4 nuınaralı ö
nünde açık arttırma suret.ile satıla -
ca.ktır. Birinci a.rthrm.ada muham- • 
men kıymelln yin<le 75 buımadıtı 

takdirde ikinci arttırması 10/9/940 
Sah günü aynı saatte icra edilece -
linden talip olanların yevmi mez -
kUrde mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaat edilmes! DAn o .. 
lunur. (28825) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HAJJİDE PİŞKİN BERA.BE& 

31 Ağustos Cumartesi gün.fi akşa

mı Büyükdere Aile Bahçesinde .Sür
tük> vodvil 3 perde. ... 

E. SADİ TEK Tİl'ATllOSU 

Bu gece Cağaloı:lu Çifte Saraylar 
bahçesinde Çamurda Zambak vod -
vil 3 perde. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
~ektörü: E. İZZET. BasıJd.ıi, yer. 

SON TELGRAF BasımflYi. 

,_ ..... BOYIJK TARiHİ ROMAN:~~! 
1 

SEKERPARE SULTAN - ( 

lııııiıl ... ; Y ezan : M.. SAMI KARA YEL ... 
• .. Bir mutem i aleyh bir l 

ciın arzda Kılis sancaö küffarı 
hnkısar danı teshirine l(iriftar ol
duiru ve bir ııünlük wrde bo
ca<ı !renk g"'1Jıilerı seddettil!i 
nıezkür olup ben haber aldım. 
Kilis dediklerı kale değil. kilise 
ınıis. ve boi!az İEtanbula bir av
lık vol ımis de; u buvurınuslar .. 
Veziri seririn fikri havfından 
mukabel v~ ikd<ım etımevip na
ear .td~adlarına ıstihkam verdim 
dcvu fakire nakl~tmistır • 

O deni vasıyan ve Ravza!ü
lcbrar namile bir tarih vat.an Ka
ra Celebi zade bizzat sahidi -01-
du~u bu vak'a; ı rnzmış bulu
nuvor .. 

O vakitler Ruımel ·ye asker sev
kine giden Fazlı pasa lstanbula 
dönmüştü . Kubbe veziri olarak 
d ırnnı hümavunda aza bulunu
\' rdu. 

Fazlı nasa. vezjricizamın pa
dişahı kandırdıi!ını öi?r<'nmısti. 

Fazlı pa•a Sultan İbrahimin 
itikadına istihkarn veıtrn<.>k is
temecti . Bir ııün. Sultan İbrahi
ımle beraber bulunurken Rume-

ISD&• 

Saf ve Normal Hıda 

Pirinç unu - Mercimek- Bezelya - )' ulaf 
n sair BUBlJBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NUKİÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan : 
1 - Cim, miktar ve ilk temin.atlan yazılı ,.ao sebzenin kapalı zarf1a 

münakasa:.;ı 7 cylfil 940 tarihinde Beykoz Halk Parti binasında yapılacaktır. 
2 - Evsaf ve şartnamesile teslim mahalleri pazarlıktan evvel komis -

yonda okunabilir. 
3 - İ!tekUJerin teminat mektuplarmı iJfın saatinden b~ 

vermeleri il;\n olunur. 
saat evvel 

(7683) 
Cbıııl 

Patlıcan 

Fasulye 
Domates 
Bamya 
Yeşil biber 

n111<1an İUı ıe. 

80 ton 382 
30 > 243 
20 > 79 
20 > 135 
20 > 84 

Gün tarih ve aaaU 

7/9/V40 cumartesi 11 
> 
> 
• 
> 

> 
> 
• 
> 

> 
> 
> 
> 

de 

... Leyli 
Er itele YENİ KOLEJ Nt,:ri .. 

1 iLK ORTA - LiSE 1 
Taksimde Sıraselvllerd• YENi AÇILDI. 

Müdürü - Eski .Şişli Terakki Direktörü M. Ali H~et Kırca. 
Hususiyetlerı: YABANCI DİLLER ÖÔRETİMİNE geniş 

:mikyasta ehemmiyet verımek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesinin çalısına ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından aliık.adar ol:maktır. Mektebın denize nazır kalörifer
li teneffüshane ve iimnastilchancsi vardır. Her ı;ıün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Beykoz Tümen S•tınalma Komisyonundan 
l - Cins, miktar, ilk teminatları hızalarında yazılı yiyecek maddele

rinin 28/8/940 ~~rşamba günü yapılan pazarlığı gali görüldügünden def'
aten ilfulı 7/9/940 cumartesi günü ı;aat 10,30 da Beykoz halle parti bi
nasında tümen satın alına komisyonunda pazarlık.Ja satın alınacaktır. Ev
saflarile teshm mahalleri pazarlıktan evvel komisyonda okunabilir. 

2 - İstekWerin mez.k:ür gUn ve saatte komisyona aeıme~ri ilAn olu -
nur. 
Cinsi 

Şehriye 

Pirinç 
Ot 
Saman 

Miklan 

11,000 
20,000 

300,000 
350,000 

İlk te. 

198 
540 

1463 
1313 

Giin ve 

7/9/940 ctıınarteai 
> > 
> > 
> > 

İst. Levazım Amirliğinden: 

(8000) -11 de 
il de 
10,30 da 
10,30 da 

AmiTlik emrindeki askeri fırınlarda çahşt1rılmak üzere gösterecekleri 
kabiliyete göre 150 il4 200 kuruş yevmiye ile hamurkfır, pi~irıci, kesici ve 
kapakçı alınacaktır. Bu islerden anlar san'atkArların aşağıda yazılı Vesaik
le birlikte Tophanede askerl fırın müdürlüğüne mürncaat etmeıc:ri. 

İbraz edecekleri vesaik: 
Nutus k.Agıdı. 

Hil~nühal veı-ııkc:ısı. 

Aşı şahadet.namesı. 

Boru;ervis. (312) (8007) 

nu istila ettii!ini anlattı. Padişah, ziyafet veşilesile iki 
Sultan İbrahi:m. Fazlı pasa- ibendesini de karşı karşıya ge _ 

nın sıiızlerine eb<ım.miyet V<'rip i- tirdi. 
nanmadı. Pasaya cevap verdi: Fazlı paşa, Padişahtan aldığı 

- Ya benim vezirim dedi ki, mahrem emir mucibince sözü 
Bosna .hududunda bir :i.ki palanga Rumeli ahvaline intikal ettirdi. 
ile bir kilise aldılar. Yine evvel- Paşa, Rwnelinin perişanlığını, 
den kiıfirin imiş .. Bu. söyledik- düşmanın Bosnaya girdiğini rnu-
lerin söz ne gfuıa sözdür?. Bu fa55alan anlattı. 
keliimı !alamın önüOOe söy Jiye- veziri azam Ahmet paşa, fena 

istan~ul levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlanlari il . . . 

Mklan 
metre 

200,000 
400,000 
520,000 
'22,000 

Dolnnna çan\a omuz oendL 28 nuuı-ncıre genışıik. 

Dokuma tütek askı > 26 > > 
Dokuma kaput bajilama > 21 > > 
Dokuma palaskcıı, çanta 
omuz 

14:41000 Dokuma ("4nta O'!'!:tll . . 

baskı şeridi 

> 50 > > 

> 80 > • 
Yukarıda yazılı beş kalem şe<it 6/9/940 Perşembe günü saat 14 de 

Tophanede İ11t. Lv. Amirhği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
:rapılacaktır. Hepsin.in tahmin bedeli 329,313 lira Hk teminatı 17,922 1ira 52 
kuruştur. Niimune ve şarbıamesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte Jı.omi')'ona ıelmeleri. (3ıO) (8005) 

1,972,000 küçük madeni düğme 
13,195,000 Büyük madeni dül:me 

506,000 Sakandıra.k düğmesi 

1,182,000 Büyük Jcopça 
1,374,000 Küçült kopça 

* Tulan 
Lira Kr. 

22,257 50 

ao9 eo 

iııı teminat 
Lira lir. 

1869 31 

eo 72 

567 90 

Yukarıda yazılı dü~• ve kopçaların pazarlıkla eksiltmesi 4/910-10 çar
samba günü saat !4,30 da ·rv;->hanede lıt. L~. Amirliği satın aln1a knrIDii
yonunda yapılacaktır. isteklılerin teminat ve kanunı vesiknlarile belli S':latte 
komisyona gelmeleri. (299) 171;18) ... 

207 ton kuru ot alınacaktır. Pa - , 
zarlıkla eksiltmesi 4/9/940 Çarı;am
ba günü saat 14. de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tııhmin bedeli ı2,420 

lira ille teminatı 93ı lir a50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülilr. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (315) (8010) 

* Yerli bezinden mamul elli bin A-
det un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 5/9/940 Perşembe günü 

1 saat 15,30 do Tophanede İi>t . Lv. A
mirliği satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Nümunesi korl!isyonda gö
rülür. İsteklilerin teminallarile belli 
saatte komii'J'Ona gelmeleri. 

(319) (8014) 

* Adel 
2,148,300 Kundura kapsolil. 

116,000 Torok raptiye. 
Yukarıda yazılı iki kalem malze

me 5/9/940 Perşembe günü ı;aat ı5 

de Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda pazarlıkla satın a
lınacaktır. Hep~inin tahmin bedeli 
1190 Hra 15 kuruş. İlk temlııatı 89 
l1ra 26 kur~tur. NU.munesi komis -
yonda gOrülür. İsteklilerin belli sa
atte komü:yona gelmeleri. 

16,000 adet kösele mukavva alına
calrlır. Pazarlıkla eksillmesi 2/9/940 
pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satınalına komis
yonunda yapılacaktır. Talunin bede
li 3025 lira 60 kuruştur. İsteklilerin 
226 lira 92 kurııı; teminatlarile belli 
5aatte komisyona ıelmeleri. 

(293) ... «7739> 

89,000 kilo taze üzüm alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/~/940 çar
şamba günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Am.irliği sat.ın alına komlıiyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,350 
lira ilk tem.lnau 776 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İstek1ilerin belli zaatte komJs-
yona ıelmelerl. (306) ,7903> 

* Bin adet soba alınacaktır. Pazar-
lıltla eksiltmesi 2/9/ 940 pazartesi gü
nü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma kontisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin 1-2-3 numaralı 
sobalardan birer nilmunelerinin ek
s.iltme gününden evvel satın alma 
komisyonuna getirmeleri. 

(305) •7902> 

* Kırkbeş bin adet tüylü deri alınacak-
(314) (8009) 

* 66 ton kuru soğana istekli çık-

madığından tekrar pazLırlığı 3/9/940 
Sah günü saat 14130 da Tophanede 
L\', Amirliği satın alma koınisyo
nunda yapılacaktır. T;ıhınln bedelı 

3795 lır> ilk teminatı 284 lira 62 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda gö -
rüh.ır. isteklilerin belli saatte kom.is
yana gelmeleri. (3ı6) (8011) 

lır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/9/940 pazar 
tesi günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmjn bedeli seksen 
beş bin beş yüz lira ilk teminatı 5525 
liradır. Nümune.sı komisyonda &ö

rülür. isteklilerin kanun! v~ıkalari
le belli sa;ıtte komisyona gelmr.leri . 

* 25,000 kilo patates 15 gün zarfın -
da teslim şartile satın alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/9/940 Sah 
aünu saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Alllirligi :;atın alına komi~onunda 

yapılacaktır. İ~teklilerin kafi temi -
natlarile belli saatte komisyona gel
meleri. (f>l7) (8012) ... 
Adet 
2 5X5 EeYa ortüsü 
4 7X7 > > 
3 7Xl0 > > 
Yukarıda yazılı 9 adet eşya artü

aü alınacaktır. Miıteahhid nam ve 
hesabına pazarlıkla eksiltmesi 9/9/ 
940 Pazartesi günü saat 14 de Top -
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunesl 
komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmelerı_ 

(318) (8013) ... 
Yetmi~ ton sadeyağı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 5/9/940 Per
şembe günü soat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. AmJrliği satınalma komisyo

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 87, 
500 lira ilk teminatı 6562 lira 50 ku
ru~tur. Şartnamesi koınisyonda görtilü 
r. İsteklilerin kanuni vesikalarile bel ... 
li saatle konıi.syona gelmeleri. 

(309) (8004) ... 
50 adet portatif ameliyat masası 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/ 
9/940 Salı ıünü saat 14,30 da Top -
hanede Lv. Amirliii satın alma to • 
:ıııı.,.onunda yapılacaktır. Tabıniu 

bedeli 3250 lira i Ut teminatı 243 li
ra 75 kuruştur. Nümune ve ııartna

me&i komisyonda görülür. İstdr.lile

rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(286) c7635> 

* Kapalı zarfla eksiltmesind.- 1250 
adet katlanır demir karyolaya ta
lip tıkmadığından p<ı.za.rlıkla eksilt
mesi 4/9/940 çarşaınba gUni..ı saat 
14 do Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda y::ıpıJocak -
tır. Tahmin bedeli 27,500 lira ilk 
teminatı 2062 lira 50 kuruştur. Nü
munesi komisyonda görülür. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (298) (7817) 

* 3600 ton buğday verilerek bulgur 
;yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 2/9/940 pazartesi günü saat 18 da 
Tophanede İsi. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 115,596 Jira Hk teminatı 
7029 lira 80 kunJitur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerın ka
nUJJt vesik:alarile belli saatte komisyo-
na eelmelerl. (307) •7947> • 

$eyyat romork:örünün makinesi i-
kinci keşfi mucibince tamir ettiri
lecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 3/9/940 
salı gUnü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşi! bedeli 2685 lira 
Jr;.at'l teminatı 402 lira 75 kuruıtur. 
Keşfi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmele-
ri. (308) c7948> 

* Sekiz ton boyun ve ıı!tek sr.rı sa -
bunlu kösele alınacekbr. Pazarlıkla 

eluiltmesi 2/9/940 pazartesi günü sa
at 15 de Tophanede İsi. Lv. Amirli*i 
aatınalma komisyonunda yapılacak -
tır, Tahmin bedeli 17,900 lira ilk te
minalı 2940 liradır. Nümuoesl ko -
ınia;yooda eö<Wür. İ.aleklileriD belli 
saat&e komlayona gelmeleri. 

(250) •7738> 
biliyor mu.sıun? . 

Deyince, Fazlı pa.şa şaşırdı. halde bo2uldu. Ne yapacağ;nı 'fo * 
Fakat; şaşırdı. Fazlı paşanın söyledik - Cam l~boratuar malzem<si alına _ 500 adet meşeden 4500 adet (tir-

(320) (8015) 

- Evet!. !erini kamilen tekzip etti. Hiç caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/9/ genden olmak üzere 5000 adet ıu fı-
Dmneğe mc'Obur oldu. Ve, söz- sıkılmadı. Hakikati tahrif ede - 940 Salı günü saat 14 de Tophanede ÇlJ!ı aJınacaJı:tır. Pazarlıkla eksiltmesi 

lerine sunları da ilave etti: rek şu sözleri söyledi: Lv. Amirliği satın alma komisyonun- 3/ 9/940 salı günü saaı 15•30 da Top-
- Padişahım. lalanızın müva_ hanede Lv. Amirliği satın alma ko-

Padişahı.:m bunlar arın 1-:: nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
cehesinde sövlerlın .. dedi. - ' ,,~z "" - mioyonunda yapılacaktır. Tahmin be-

1 ki ·,. ed · ·· •· 3092 lira kat'! teminatı 463 lira 80 
Sultan brahımin Fazlı pooava }U u"u ıp cuz ı umuru ka - doli 17,500 lira ilk teminatı 1312 li-

11 - AÖUS'l'OS lNI 

ı Askerlik işleri 

Yoklamıya davet 
Kadıköy Yerli Şu~inden: 
336 ve bu doğumlularla mua • 

meleye tabi diğer doğumlu era
t;n son yoklamas:na 2 eylfıl 94-0 
da şube binasında ba !anacak ve 
15 ey!O.lde sona erecektir. Bu gi
l:ıilerle tahsilde bulunanların 
tahsil vesilcalarile ve nüfus cüz
danları ve fo~aflarile biı-Iikte 
şubedeki Meclise gelmeleri, aksi 
tıalde voklama '.!uw;ağı addedile -
rek kanuni muamele görecekleri 
ve her mahalle halkının hangi 
gün yoklamada bulunacağının 
mahalle mümessillik.leriııe tebliğ 
edildiği ilan olunur. 

* Yabancı Kadıköy Askerlik Su· 
besinden: 

1 - Kadıköy, Üsküdar ve Bey
.koz kazaları dahilinde bulunan 
336 doğumlu ,.e bu doi(unılular. 
la muameleye tabi eratın son 
voklamalarına 2/eylül/940 günü 
yabancı Kadıköy A<kerlik Şu -
be binasında kurulacak asker -
lik meclisinde başlanacak ve 
15/eylül/94-0 günü nihayet bula
caktır. 

2 - Yoklamalar her gün öğ -
leden sonra saat 14 ten saat 18 c 
kadar devam eder. 

3 - 336 doğumlu ve bu do -
ğumlu!arla muameleye tiibi ya
bancıların tayin edilen günlerde 
ikamet vesikası, iki f.oto~af, nü. 
fus cüı.danlarile tahsilde bulu -
nanların da ayrıca okullarından 
alacakları vesikalarile Şubemize 
başvurmaları. 

4 - Yukardakı ilanın yaban • 
cılar için yoklamaya davet pu
-sulası yerine geçtiğinin bilın -
ırnesi ilan olunur. 

336 tıların yoklamaları 
Eminönü Yerli Askerlik Şube

sinden: 
1 - 336 dogumlular ve bu do

jlurnlularla :muameleye t~bi ta
lebe ve raporla tecil edilen cra. 
tın son yoklamaları l/cylül/94-0 
ta başlıyacak ve şube.miı.de yok
lamalar haftanın tek günlerinde 
yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya gelecekler a -
şağıya yazılı günlerde saat 9 dan 
18 e kadar nüfus cüzdanlarile o
kurlar mektep vesikası ve cÜz -
danlarile Şll'beye müracaat ede
ceklerdir. 

A) Eminönü merkez nahi esi 
eratı: 5/eylül/94-0 gününde · 

B) Alemdar nahi 'esıi erat,; 5/ 
ey liıl/940 gününde. 

C) Kumkapı nahiyesi eratı. 7/ 
eylül/940 gününde. 

D) Küçükpazar nahiyesi era -
tı: ll/eylül/94-0 gunünde. 

E) Beyazıt nahiyesi eratı: 9/ 
eylül/940 gününde. 

F) Diğer kaza mıntakasında 
bulunanlar: 13/eyliıl/940 günün. 
de. 

3 - Bu muayyen müddet zar
fında gelmiyenl<'r hakkında as -
kerlik kanununun 84 ve 87 nci 
maddeleri tatbik edilecektir. 

Askeri san' at okullarına 
talebe •lınac•k 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
1 - Orduva askeri san'atkar 

yetiştirmek için Maarif Vekaleti
ne ba~lı San'at okullarından ve 
hariçten sivil okullardan alına
cağı M. M. Vekaletinin emirleri 
iktizasındandır. 

2 - Bu san'at okuluna girmek 
için talip olanlar şubemizce mu
ameleleri yapılmak üzere şube
mize müracaatları ilan olunur. 

ALTINOBDULULARI 
DAVET 

Altınordu Spor Klübündcn: 
Kli.i.l><ı.n şahsiyeti maneviyesi

ne rr.u<eallik ı.şleri görüş.ınek iı
zere 1/9/94-0 pazar günü saat 10 
da klüp binasına teşrifleriniz rı
ca olunur. 

Çocuk Hekımi 
Dr. Ahmet Akkayunlu 

Tabım-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her cün Hat 
15 den sonra. Tel: 40127 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
aJdl79 " ~ ..,.tr=• 

A ..... , Babıill Calalotlu 
1•1<"'11 t"°"lnde No. 43. Tel. US 

da gOruhlr. isteklilerin kanuni vc
sikalarile beraber betli Fantte koır.ıs-

yoruı gelmelerı. (301) •7887> 
~ · kuruştur. Müfredatı ve ~artnamesi 

itimadı vard ı. Silfıhtar Yu~-uf pa- bartıp ortalığa vehim ilka et _ ra iO kuru~. NOmunelerl ko- * komisyonda göriilür. (321) (8016) 
şadan kalan kızı Fatma sultanı mt>kle kendilerine hayrıhah de- * mliyonda görtilür. İsteklilerin tanu-
ona nı.ka'h e•-ı.ş· tı·. d nl ikal ril b 1li ,_, 220 - 380 volt ve 950 devirli 15 •· 

wu ırmek ıs· terle s h dd" · ı· · ta -'·-···~·- veo a e e aaatte kom~,o-r.. er a ı ıs amı- 578,500 kilo pa tes aı..LQ--.a.u.ı. Pa- det motör alınacaktır . P~zarhlıtla 
Fazlı paşanın sözleri üzerine, vede kiıffar ile muharebe şimdi zarhkla eksiltmesi 3/9/940 salı cu- na celmeleri. CM2> •7888> 

Sultan İbrahim meseleyi takıp nu·· ··at 14,30 da Tophanede 't. Lv. * eksll.tm .. i 4/9/040 çarşamba günü 
olmuı; dej!ildir. Kfilı "alip. kah - .ı.s t 15 30 d T b d L Am. 

etti Ha tti., "ezır· ı· a· zamın sara- " saa • a op ane e v · ır-• m <Tlu· p olmak ı '-'-·t· Bos AmirUli sr :nalma JromlJyonunda 300,000 adet ıi:ıe matn. alınacaktır. 
Yına aittı. Orada bır" zı"uafet ter- a o agew•"'i ır. - lli! satın alına komisyonunda wapı-"' , d I )'1lpılacalı:br. Tabın.in bedeli 37 ,602 Pazarlıkla eltııilbnesl {/Q/940 çar- ' 
ti - ettirdi. na a o an vezirlerimiz bir ilci Jacaktır. İsteltlilerın cetireeelı:lerl ka· lira llO kuruş Uk teminatı 2820 lira wamba giı.ııU saat 15 de Tophanede 

Sultan İbrahimin bu ziyafet _ kale kafirden aldılar. Küffar Cf!- 19 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda İst. Lv. Amirlili satın alına komi•- talok veya nümunelerinden beienU-
Göniluvor ki. tarihin kavdi doğ 

rudur . Padısahın cehaleti ve o
nu kandırmakta muskülata uıt- ten maksadı, Fazlı paşayı da ve- :mivet ile gelüp daha bir mik:t&r cörülür. İ.ateltlilerin kanuni vesilaı- ;,onunda yapt)acalttır. Tabmın bedeli mek ıuretile alınacaiından bellı .a-

•-------~~-;..;;;_...,,,_dü....,o.b,u....J..linlı>-.0'1utalini-ı:ia.ı..aııın...Der.illül°"-...L.Jz~irı-;·i._iıazanı~ını,ıw~'!Q'M!JWda~vııet!t _ _ıvııe'-.J..Jt~aıı;vu1::ı·~-,U:xllim~-------j~~lar~ll!!e~lıellı!:!~· .;aa::~tte~k~o~m~l~sy!:on~a~ıe~bn~e~-J.21~05~,~000:!~llı2~~ilk~te~ınlna~~tı~6~5~00~llr~· ~ad~ır:,· l~atte kat"! temilıatlarile komisyona .-)_ 70> ____ _ 


