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Telefon: Baıımuharrir: %08!7 - İdare Müdürü: %8300 
İstanbul Nuru0$maniye No. 54 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

'j ______ C_U_J\l_A_ +-• 

l AGUSTOS 194~ 
-~ 

Sahip ve Başmuharriri: 
.. 

ETEM İZZET BENİCE 

U UN VATAN, HUZUR VE EMNiYET IÇi \. · 
UYUK ZAFERiN NEŞ'ESiLE ÇALKALANIYORr 
t~rtulduğumuz gü- !; ~- --... ', , E N S O N ~. 
lliin yıldönümünde O AKİK A 

Bugün, on ıekiz yıl önce kazandığımız kur
hıtıcı zafer gününden daha kuvvetliyiz, bütünüz, 
lıiriz, Türk milletinin ebedi İ8tikbalioe hakim ve 
lıigehbaoız .• -- Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

~uguQ • 
~· Giu 3:0 _ağustos. 18 yıl önce, deli, daha varlıklı, daha azimli, 
b'Ge •hed~gustosunda Türk mil- daha bütün ve bir bulunmıya mec-
%ıtup1 1 kurtuluşunu getiren buruz. Eğer, 30 ağustos olmasaydı; 
il nar. zaferini kazanmış- Türk milleti olmazdı, Türk istikh\I 

' Utıı] olmazdı, Türk vatanı olmazdı. 
de ve U~ınar. zafer kelimesi ile Türk Cumhuriyeti olmazdı, Türk 
denin .~llısil olunamaz. O her inkılabı olmazdı, Türk ordusu ol
~UdunqUstünde, her tahayyül mazdı ve .. nihayet bize bugün hür 
ruh b~ ~ışında ve doğrudan Türk vatanının bir köşesinde ve 
,,t•le11 Uyuk bir milletin, tarih- bir gazetesinde bu hissimizi taşır

~•t•dir be tarihe hükmetmiye mamızın imkan ve yeri olmazdı. 
, kuııuı Ulunan bir milletin ha 18 yıl önceki .Dumlupınar• ı 
nıırııa u~ •. kurulus davasının bugün kutlularken iste bunun için
Vera s\1~ 1 · Zafer bir galibi- dir ki onu sadece bir tarihi günü 

-:; 

~ 
r ...., 
~ 

• ,... 
GEÇlT RESMiNE iŞ TİRAK EDEN KIT' ALı.RIMIZDAN . llÜ GôRtlNOŞ 

JUNKERS 
FABRiKASI 

YAKILDI 
Fabrika uzun rr.üddet 
tayyare imal edemiyecek 

\ Londra 30 (A.A.) - Hava ne -

1 
zareti istihbarat şubesinın 'oilclir
cliğine .ııöre, İnııiliz bombardıman 
tayyaerleri evvelki .ııece Dessau-

Bu sabahki ·geçit resmi çokı 
daki Alman Junkers tavvare fab
rikaları üzerine 15 tondan fazla 
yi.i:ksck infilaklı ve yanl!ın bomba
ları atmışlardır. 

Birçok yanııınlar ve şiddetli in
filaklar müsahede edilmiştir. Fab
rikada mühim hasarlar ika edil
diği tahmin olunmaktadır. li·lıılup 1 '"!ırasın sembolüdür. k 1 ı ki" d 

ve ı Sı\ıı.,~ar cücelerin dev bir mil- hal~ırklka.yıstm".e utb.'! ~.ykışT~ek ın ·ıe 
İ.111 Q l l:az et 1 . •1 te a ı e ıyor; uyu ur mı -

ıp e .~•ndisinme erme 0b".'luzklsı : ı letinin irade, kurtulus, hareket ve 
güzel ve parlak oldu Bir pilot şunları sövlemistir: 

·100 kiloımetrelik mesafeden yan
vınlar "Örülüyordu. Bütün fab -
riika yanıyor l!ibivdi. Fabrika bir 
müddet icin Junkers tav,•areleri 
imal edamiyecektir. 

• • 

e-

•• 
d• 

vu~. e uzanan ı e erı h"' . · ı· h ı· d .. ·· ·· e •t -•tların t ki d" urrıyet tımsa ı a ın e gunumu-
"" -n b· ı opu arının ı- . . . . h" 

lııhk· ır iradenin dersi halin- ze, giicüınüze, ıstıkbalımıze a -
lluııı 1 '1lı 'Ve takriridir kim kılıyor ve milli varlığımızı 
ı; i.· Upınarı b .. .: h" d" onun bol ısıibnda tazeliyoruz ve .. 

. ''lld ' ugunun a ıse- D 1 b" d k d ""l b" %u e daha . . 1 um upınar ır ura egı ır 
L h- ı. O l:Ündc~ykı and~y~r?z vke beşiktir, diyoruz. 
11'1) ~\t\ı''7 en ımızı ço k • h b 

~
. ~•~ı •tli, bütün ve bir hu- Her Tür çocugu tari oyunc;ı 
'~haı: 'rürk rnilletinin haline gelip geçerken behemehal bu 
tehb,'lle, tarihine hakim v; mukaddes besiğin tunç yastığına 
'1<ıt hıı. Onun içindir ki 30 8 _ başını koynrak özünü, giicünii, ru_ 

~ilde, it er 'rürk çocuğunu~ gö ... hunu, iman ve inanını ısıtacak, 
lflı b.u)Uknııı.~n, bayat ve ölüıniin. tazeliyecek, büyüyec.ek, serpile. -
lı 1•)tt, ,'rurk milletinin hayat cek, mklanacak; gerıde, 1922 run 
·~ii rıı '~liklal, benlik, kudret: 30 ai'iustosun~a kurtuluş ve ku~u
·.~lden eş llesi halinde druma luşunu ve mılyonluk yılların ıle
~· •an 11

"ile, elden ele devrede- risinde ve her 30 ağustosta kendi 
'.kh•le' ~ün. hatırası ve bütün milli varlığının taze hakimiyet 
~1 ha)j •ıt haın)elerimizin kay _ ve istikbalini görecektir. 
İı 1 Utuı:de ınahfuz ve muknd- Bize bugünü yaratan büyük 
•t ao a~ak lnilli tılsımdır. Türk milletine, onun Ebedi ve 

11°'lıın rstos günü ~ecen 30 a- Milli Şeflerine, k~hraman .. Türk 
~'Vvetlı, daha ira- ordusuna sonsuz mınııet ve şukran. 

--·-::::::'.===-============'! 
Parti kongreleri baılıyor 

lstanbullunun 
~ ~tdi dinlenecek 
~za, nahiye ve ocak kong·releri 

~hr, . nerelerde 
'~ d lıııziıı h 

yapılacak? 
•le1t v er kazasında hal -

t,'11 1~leriıı e t~ennileri ile nok -

1 •tıJdi~ıı~hernınivetle tetkik ve 
~ııı:e ııoıts Yazrnıstık. Bu dilk
•ı._ •en ba~n isler öbür ııünden 

de d ilah;.. anılacak olan Parti 
ı 1 e • •• Ve •l~ •tkkatı ocak konıırelerin-
l~ti~~ı~ e tesbit olunacaktır. 
llJb ~Ve ar~ fer isti yenin dert -
'ijııı ''dir•b ~l arını konıırelere ııi-

••ı•· ı Dıele · · · l "' :nı rı ıcın toplantı 
~ah:vırıı il uııtazaıınan vazacaiiız. 

'"{teı azar .. .. 
er su 1 !!Unu yapılacak 

n ardır: Sabah saat 

10 da Kınalıada, Kadıköy Cafera
{(a, Kasımpaşa merkez, Kızıltop
rak Zühtüpasa (nah iye binasında), 
Rumeli kavağı, Kum köy, saat 11 
de Kadıköy, O~manağa, Rasimpaşa, 
Tarabya, saat 14 de Göztepe, E -
yüpte İslômbey, Küçük köy, Mer
diven köy, saat 15 de Pendikte 
Kurtdoiimus. Emirli. Kireç burnu, 
Yalovada Elmalık, kuru, Taşköp
rü. Saat 20 de Pendikte Korna, 
Seyhli, yayalar, Dolayba. Saat 
21 de Beyazıtta Sülevmanive Tir
yaki carşısı ocak merkezinde Ça
talcada Atarsa kövünde. 

Sahte prens ve 
!alancı kaptan! 
~şhur kadın avcısı Halit yeni 

ttıe,h marifetlerle 
~v%ıu ur salııkaı 
~ rıe 'V l:!alit vi 

1 k~dın avcısı 1 
treg,~t "katarını ne Yenı marifet -,!t k •sta 4 _.ıştır. EvüpJü Halit 
... aq, '"!Jel · . 

"'attı na Yo!ct ısmınde zen1?in 
~ ·'' ~ Ve: a tesadüf ederek 

ıı, . en " 
Qlt llıın · . ""sır . 

·.~Ok •kı Yüz Pr-enslerındenim. 
1 ı:ıh.. ıeııo· . Yıllık asaleti var
"'ıııı ''<~k ev!'nım .• 

'%ır. s~~e teklifinde bu
kadın buna 

yakalandı 
!Kanmış ve altın bilezikleri ile el
maslarını müstakbel kocasına 
vermistir. Lakin ihtivarlıiiına rali
men el'an uslanınıvan bu sabıkalı 
dolandırıcı ortadan kavbolmus ve 
bu sefer ZincirlikuV'u civarında 
muklmı Hafize isminde bir kadın
cağıza: 

•- Eııe kaptanıyım!. diyip pa
ralarını alım ıştır. Vaki şikAyeUer 

.(Devamı a llncü ııaııire.ıet 1 

Halk kahraman ordunun geçit 
coşkunca alkışladı • 

resmını 
• 

Dumlupınar ve Ankarada bu sabahki merasim 
30 ağustos zafer ve tayyare bay

ramı memleketimi2in her tarafın- ~ 
da olduğu gibi, şehrimizde de bü
yük ve coşkun merasimle kutlu
lanmaktadır. Bu münasebetle da.. 
ha dün öğleden sonra tekmil yer
ler bayraklarla, gece de elektrik
lerle donatılmıştır. Bu sabah er
kenden halk akın akın sokaklara 
dökillmüs ve bilhassa Tak.sime gi
den yollar, İstiklal caddesi mah -
şeri bir hal almıştır. 

BU SABAHKİ MERASİM 
Bu sabah saat 8,5 da Kolordu 

Kumandanlığında tebrikler kabul 
olunmustur. 

Bundan sonra da Taksimde bü
yük bir geçit resmi yapılmıştır. 
Geçit resmine tam saat 10 da kıta
atın teftişi ile başlanılmış ve billl
hare abide önünde bayrak (ekme 
töreni yapılmıştır. 

Bu esnada abide rneydaru dol
duran gürbüz ve kahraman as -
kerlerimiz hep bir ağızdan İstiklal 
marşı söylemisler, koca meydan 
bu yekpare sesi büyük bir huşu 
içinde dinlemiştir. 

Bu mühip manzaradan sonra en 
kıdemsiz bir subayla İstanbul Ko
mutanı birer hitabe irat ederek, 
büyük zafer gününün ehemmiye
tini tebarüz ettirmişlerdir. l\lütea. 
kıben de tribünlerin önünden za
fer resmi geçidi yapılmış, muhte
lif sınıflara mensup motörlü, atlı, 
piyade. topçu kıt'alarımızın geçi
şini meydanı dolduran binlerce 
halk coşkun ve sürekli alkışlarla 
tes'it etmiştir. 
R~igeçitten sonra kıt'alar 

(DEVA1t1I 3 üncü ~ahifede) 

Yedi sahte 
avukat yakalandı 

Müddeiumumilik 
takibata geçti 

Son zamanlarda şehrimizde sah
te avukatlar coiialmıştır. Bu kabil 
kimselerin yazıhanelerine avukat 
tabelası astıkları da ııörülmüstür. 
Baro idare heyeti ıbu kabil 7 ki
şiyi tesbit etıınis ve müddeiumu
ııııiliiie verio takibata ııecilmistir. 
Bunların arasında Galatada bir 
ilıanda hazıhanesi bulunan bir .ııenc 
de vardır. 

Yol kesen beş 
mütecaviz 

~Yausı 3 liııcü sahifede), 

• ' t 
, 

..... 
'KAHRAMAN MEHMETCİKLER GEÇİYOR 

Gençlik klüpleri 
bu sabah acıldı 

Şehrimizin muhtelif 
vilayette yeni 

Mecburi beden hareketleri ya
pılacak olan l!C~lik klüplerinin 
54 vilayetimizde acılma merasimi 
buPün yapılmaktadır. İstanbul 
ıkazalarından Beykoz mükellef -
!erine Beykoz ve Anadoluhisarı 
jd:ınan vurdu Jı.lüpleri ayrılınış ve 
bu sabah saat 9 da merasim yapıl
mı•tır. Saat 10 da da Kartal ve Si
livride aenclik klünleri tesis olun
muştur. 
Bakırköy ııenclik klübü olarak 

Bakırkö" idman vurdu ayrılmış-

kazalarile beraber 54 
klüpler kuruldu 

tır. Bunııün saat 14 de burada 
merasim yapılacaktır. 

Fatih kazasında 1003 mükellef 
tesbit olunmuş Vefa, Topkapı, Da
vutııasa ve Fenervılmaz klüpleri 
,._.nelik klübü olarak seçilmistir. 
Fatilıde. Eminönünde. Adalarda 
saat 15 de, 485 mükellef secilen ve 
ııenclik klübü olarak Eyüp iklübü 
ayrılan Eyüp ıııııntakası ile Sarı
yer, Besiktaş, Üsküdarda saat 15 
de, Kadıköy ve Beyoiilunda saat 
16 da acılmaktadır. 

Galatada feci bir 
~inayet . oldu 

J.YUl!I 3 liııeü oaıııte4e), 

Bir dile kolay 
bir Türke kolay 

Bugün, yurdun her tarafın-

ITALYA 
AFRiKADA 
TEHLiKEDiR 

da, 30 ağustos zafer bayramı Londra 30 (A-A.)- Kaptan bil-
kutlanıyor. Dumlupınar ya - diriliyor: Cenubi Afrika parlli-
maçlarında 18 yıl evvel bu sa- mentosunda muharebe halı.kında 
hah doğan güneş, esatir tari- cereyan eden bir müzakere esna -
hinin en azametli kahraman- sında, Başvekil, cenubi Afrika Bir-
lik destanını aydınlatıyordu. liğinin, girişilen yoldan dönme -
Yer yerinden oynamış, gökler mek azmini bir kere daha teyit eL 
inliyor, dağlar, taşlar eriyor, miştir. 
ufuklar kızıl renklere boya_ Başvekil demiştir ki: 
nıyordu. Afyon yaylalarında, .İtalya, cenubi Afrika için bir 
gün ışığının keskin tunç büz- tehlike ve tehdit haline gİl'mişfü. 
meleri, Türk çocuklarının par- Kenya ve diğer İngili2: kolonileri 
lak süngüleri üzerinde zaferin cenubi Afrikanın askeri hudutla-
bayram rakıslarını yapıyordu. rını teşkil eder. Biz bu hudutları 
Yanık yüzler, hırstan kırış- mü,;afaa etmek niyetindeyiz. 

mış alınlar, çabuk soluk al - Smuts sözlerini şöyle bitirmiştir: 
maktan burun delikleri bü - .Cenubi Afrika, zafere kadar 
vümüş çehreler, beyazı siyaha, muharebeye devam edecektir.• 
siyahı beyaza karışmış, irileş- Amerı"ka 200 mis gözler ... 

Mehmetler, birer atmaca gi_ h 
bi, sırtların sararmış kır çi- arp gemisi 
rekleri arasında koşuyor. 
Kahramanlık askının böyle d h İ 

bir tufan oluşuna, yeryüzü he. a a yap ırıyor 
nüz şahitlik etmemiştir. 

Muzaffer ordular, ardı ardı Uo~dra 30 (A.A.)- Vaş.ing -
sıra tepeler, sırtlar, dağlar alı- tondan bildiriliyor: Ayan mec -
yor. lisi, dün, memleketin müdafaası 

Su sırt da bizde mi?. için hükUımete 5 milvar dolar sar-
Bizde olınıyan dağ, ,tepe mi ı fetınesine mezunivet veren bir 14' 

k ıd ? yihavi kabul etıınistir. Layihaya a ı .. 
Akşam oluyor .. 30 ağustos ı l!O. "'re, 200 ılıarp ııeınisi ve 14000 tay• 

Dumlupınar akşamı .. Bugün, vare imal edilecektir. 

J 
güneş, ilk defa gözü ardında * Londra 30 (A.A.) - Amerika 
kalmadan uykuya daldı: hükfuneti ile Amerikan hava kol" 

(Dovamı s üncü sahifede) porasyon siı'keti arasında 17,000 

-------------• tayyarenin ııııübavaası icin bir an· 

ÇERÇEVE 

30 Ağustos 
30 ağustos? .. Milli zaferi ka

zandıjpmız gün!. 
İş, o gün ne olup hittiiini ko

nuşmakta değil, o günü anlıya
bilınekte ... 

O gün ne olup bittiğini tarih. 
ten bir kere sorunuz, fakat olup 
bitenlerin manasını hin kere 
isteyiniz!. 

30 ağustos beninı gözümde, 
bir zafer sırasının, yahut sıra 
zaferinin tarihi değil, bütün bir 
millete istikbal tayin edici bir 
zafer çığrının, yahut çığır za
ferinin günü ... 

Ben bütün tarihimiz boyun
ca, manası bu çapta yalnız iki 
zafer tanıyorum: Biri İstanbu
lun fetlıi, öbürü düşmanın Ana
dolu içinde ebedi boğuluşu ... 
Biri 487 yıl evvel kuvvet çığırı
mı21 açtı, öbürü 18 sene evvel 
2aaf çığırımızı kapadı. .. 

Sadeee madde planında bu 
iki zaferden üstün nice zaferle
rimiz bulunabilir, fakat mana 
planında bence bu iki zafer 

_ eısiz-

30 ağustos tarihinde, Anado. ' 
!unun göbeiinde boğulan ıu 
veya bu düşman değil, o güne 
gelinciye kadar bizi sistemli 
bir şekilde törpüleyen ve niha
yet şu veya bu düşmana havale 
eden Avrupa emperyalizması
dır. 

Fatihin de, en büyük pey -
gamberin müjdesi peşinde al· 
clığı İstanbul, şu veya bu ordu· 
ya karşı bir zaferi deiiil, Türlı. 
gücüne iki dünya kıt'ası ara -
sında tahayyüz hassası bulmak 
ve bir devir kapayıp bir devir 
açmak iradesini çerçeveler. 

Fakat 30 ağustos o zaferdir ki, 
maziye ait bütiin znferlerlc boz. 
gunların borcunu bir kalemde 
ödediği gibi, istikbale ait biiyiik 
zaferlerimizin de bir kalemde 
alacaklısı olmuştur. 

30 ağustos!. Tarihte uzun bir 
kuvvet ve zaaf devresinden 
sonra, nıilli zaler çığırının açı] .. 
dığı &Un?. 

. m:cil FAZIL KlSAKÜRQ 



n 

TARİHİ 

TU1AŞA 

Bır miıcssc-:o:ıe, c ta"ihi temaşa 
haftası. tert,.., etmiş, bütün gaze
teler bundan bahsediyQr. Geçen 
gece başhvan bu tarihi temaşa 
hafta>.nda eski zamanların hü • 
ncrlerindcn olan meddahLık da 
gösterilmiş .. Bir muharrir arka • 
daş: 

- Bu suretle, ölmüş bir san'at 
su besi zannedilen meddahlığın h:i.. 

-· 

rı.J;Jada tetk..ki kararlaştırumış ... 
Uındrada. Pariste şurada, burada 
""1?ü nasıl tarif ediyorlar, Çöp de
yince, n<!Yi kaOOMivorlar. bu 
noktalaı· ara tınlacak.mıs!. 

Bir de derler kı. btanbul ilendi 
halinde küçük bır sehirdir .. 

Ne miinasebet!. Baksanıza, hep 
cbeynelmilel ~sele. !erle uğraşı. 
yor•. 

ll y aş:ıdığını gördük, diyor. ı 

Fakat. şaka bertaraf, şu zaınaıı. 
da, bu iı;i Avrupanın hiçbir yerin
den sormayın, sakın!. Çıl<iımıış, 
derler,. sonra .. 

A. benim ikı j?Öziimün hiç biri, 
zatıalinize. meddahlık öl<iu, diye 
kim söyledi?. O, sizin hüsnülru -
runtunuz .. 

•Meddahhkc gibı kıymetli bir 
san'a! hiç ölür mu.. Söyle bir et
rafına baksana!. 

BAKIRKÖYÜN 

SU DERDİ 

İstanbul mcb'usları, halkın di
lek ve temennilerim dinlemek i
çin Bakırköy kaz.asına gittikleri 
vakit, o semtin bütün vatandaş • 
ları, hep bir ağızdan •ımu iste -
crusler: 

- Su ... Su ... 
Sanırsınız ki, Bakırköy Kerbela

dır. Yıllar vardır ki, Bakırköyün 
su meselesi halledilemez. Ha bu
gün, ha yarın diye, bir takım par
lak müjdeler verilir. Fakat, Ba
k r!.öylüler yine susuzdur. 
~ ..rııciaki insanlar ne yapsın -

!ar?. Bari, Floryaya kadar gitsin. 
ler de, yeni plaj gazinosunda, bar
dağı on kuruşa uÇuzca, bol bol su 
irsinler!. 

AVRUPADAN 

SORULACAK! 

Belediye temizlik ışıerı mii<lür
lüğü, belediye hukuk işleri mü -
dürlüğti başına, hiç yoktan dert 
çıkardı. Hatırlarsınız: 

- Cöp neye derler, diye oo -
rulmustu. 
Şimdi, tetkik, tahkikten sonra, 

bu müh.tm hukuki meselenin Av-

.\ VRUPA HARBİNiN 

YEN 1 MESELELERİ 

Sonbahar 
gelmedi •• 

Avrupa harbinin en meraklı 
bir safhası blışla<iı, Jıaıılıyw; yaai 
İngiltere iberine Alınan taarrm:ı.ı. 
İki aydanbeıi hep qitiliy...-, söy
leniyor. Sen baftalarlla İ.agiltere 
üzerine y•pılaa hava hücumları 
da ancak birer t~uübe ve ba~ -
!angıç sa7ılmllt1Hla. İıaıPlizlere 
gelince; onlar büyük mikyasta ol
ınak üzere asıl taarruzun muhak
kak olduğu kanaati ile teabirleriui 
alıyor!llJ'. Almanya harp talihini 
bir kere de böyle &eniyec:ektir. 

Takvillllere bakılırsa güadiiz 
ile gecenin bir olmasuıa daha bir 
ay var. Takvim her nkit büyük 
kumandan.lan m""1l\ edqelmiş
tir. Yağmur, kar, yalı.at da kurak.. 
!ık, med ile tezir, fırtına ile sis 
ve daha btUJ.8 bemer han.1aıa ni
ce halleri nrdı..r ki erbabınca as
keri harekatta daima laesaba kıı
tılıııadnn olmanıışlır 

Bir ay soıı.ra güııaiiz ile gece 
bir olunca sonbahar da başlamış 
olacak. Bu menim be artık İn&il. 
tere için sis aylarının başlangıcı 
say;lıynr. Tabii şeraitin taarruza 
geçecek Almanların lehinde el • 
mıyacağı besbelli görülmektedir. 

Bu ta.arruuar bütün dünyaca 
merak edilen bir k•y!iyet oldu -
i'una şüphe yok. Hakikateıı Al -
manlu sonbahar gelmed.cıı şu bir 
ay içinde asıl taarruz hareketine 
geçecekler mi, gcçmiycceltler mi? 
Gün geçtikçe bu merak da art • 
maktadır. 

19 uncu a"?Ill başlangıcında Av-

PASTIRMA 

YAZI ... 

Bu sene yaz kısa oldu. Bahçeli 
çazınolar sermayeden zarar etti
ler. Fakat, rasathane mlldü•Ü Bay 
Fatinin bir gazeteciye söylediğine 
j?Öre, pastırma vazını unutma -
mak lazun!. Önümüzde, daha bit" 
iki a·· yaz varmış!. 

Malüm ya, bu pastırma yazı, ha
zan da, pastırma ayazı clurmuş!. 
Fakat, ister misiniz, bu sene pas
tırma yazı hiç olmasın?. O vakit 
yandık, 4te ... Ci:nkü, geçen kış, 
en ıvı pastırmanın kilosu 160 ku. 
ruşa satılırken, bu sene, ııast.r -
malan kurutacak vaz olmadığın
dan. kilosunu 260 kurusa veriz. 

DİLENCİNİN 

SERVETİ 

Dılencilerle mucadele ea.ıliyor, 
mallını ... Zavallılar.n a/:zım bıçak 
açmıvor. Bugun matbaaya ııelir
ken. belediyenin önunden Cağal
oğluna kadar, bu t:ı.lihsizle.den 
tam üç tanesini bükük boyunla • 
rile. önüme rıkarken gördüm. 

Geçen ırün, .v akalanan bir di. 
!encinin cebinde 97 lira para bu
lunmuş .. Biıtün grzeteler. hayret 
içinde!. 97 lirayı cok gÖrüyorlar .. 
Avol insanın öı>ii var. sonu var .. 
Bir kenarda birıkmL, 97 lirası da 
bulunmasın mı?. 

Bizim meslekd~ar da, maşaal
lah, herkesi ken<lileri gibi sanıyor
lar ... 

AIThlET RAUI' 

rupada İngilterenin keskin bir 
clÜ<lmaru vardı. Napelyon Bona
part. Ba meşhur adam da az kaL 
ınn ingiltereyi istila ediyordu; 
yapamadt. Şüphesiz ki o günkü ve
sait ile bugünkü arasındaki fark 
büyüdükçe büyümüştür. Tayyıo

n var, t&htelbahir var, hem. de 
ırerek hava ve gerek denizaltı ve
aaitinden İlltifade •ı:aml 4ereceye 
varıyor. Yü:ı şu kadar sene ev.el 
deai:cin yüxünde işliyen hup ge
ınileri ile bugünküler de muka • 
yese kabul eder gibi değildir. Yal
nız unutulmıyacak su nokta var: 
Her iki taru da ayni vesaite ma.. 
liktir. Bugün İngiltue adalarını 
i.tila etıneyi ılüşiinen Almanya • 
Din bütün vesaiti mükemmel de 
İor;iltereninki onunla boy öl(ii
ıeıniyttek gibi değil ki._ 

Napolyon o zaman IZO bin kişi
toplıvarak sabile dizmiş, bunlar 

• hemen karşı yakaya ta~ınabile -
cekler diye ümit e~tir. 12 b.in 
de beyırir hazırlatmış. 60 de topu 
varmış. Fabl ar~daki deniz?. A
ğırlıkları nakletme!. için 1500 '18-
lope yapt1rnıış. ll p etmiş ki 

o zaman iaı;liz donanması aMd: 
yelken ile yiirüy•t>ildivi için rüz.. 
garsız havada iıt.l J..aluak, hnn -
<lan istifade ile Fransız ordum 
ıla kürek çeken ve•?itle boğazı a
şacak. Oba olsa 10 bin adam feda 
edecekti. Ne ehemmiyeti var?. 
Şu sözü meşhur: Gecenin sekiz 

saati bizim için mihait geçerse 
dünyanın mnbdtlerııtı değişecek! 

Taisiliit uzundur. Bonapart inı
kiınsızlıkla karşılaştı. 131 sene 
sonn tarih bir çok dolamba(lar -
dan sonra yine ayni noktaya ge
liyor. 

• • 

Son Tclgrarıu edebi romam: 43 

Daha bir giin.. 

rlılmiyorum ne olacak, ne çıka
:ak?. Kimsen.in de müsbet bmey 
f<;vlcdj~i yok. Dün yine istintaka 
;tel::ni•lcrdi. Dayanamadım: 

- Bu sorgu ve sualin sonu ne 
olacak efendiler?. 

Dedim ve .. ilave ettim: 
- Görüyorsuıuız ki hi.<)bir şey 

vok. Ve .. ben hiQbir öey bilmiyo. 
rum!. Mücrimleri !başka sahada 
aramak lazım. 

Sonra, onlardan rica ettiın: 
- Bana >biraz do~ak. gezin· 

mek, hiç olmazsa tevkifhanenin 
bahçesine çıkmak hürriyetini ve
rin. Burada. Bu odanın içinde ya
•amak: kahiliyetun bile kalmadı!. 

Yine kat'i bı.rşey söyle.ıncdiler. 
- Daha bir iki gun~ 

Demekle savuşturdular. 
Gardiyanlar bW. ben.imle loo -

nuşınuyorlar. 

- Bari kitap olı.uyabilcvinı. Bir 
iki inaan yüzü ı;irev im. Bana ki
tap gönderin!. 

Dedim. Ona itiraz etmediler: 
- Hay hay. Kitap o.lı:ıı.yabilirsi. , ruz .. 
Dediler. Buna da teşekkür am. 

m.a, kitap olm•zsa ne okurum?. 
Bir hafta sonra ... 

Üzerimdeki tazyıl< bıraz hafif-
ledi. 

Müsait bir hava var!. 
Galiba kurtulacağım.. 
- İhtilattan tecrit!. 
Dedikleri U6Ulü kaldırdılar. 

Mektuulanm verilecek. Gelen o
lursa koııuş.aca.,ı;ı:ıı. TevltiDıane 

eni posta I~ !"iA 
pulları ~ 

Tahriri nüfus, Balkan 
oyunları ve fuar 
pulları yapıldı 

30 Ağustos 
münasebetile 

Posta, te!ııraf umum müdürlü-ğiı 

Bizim kurtuluş sa\·a ·ının en 
şayanı dikkat tarafı, bir milletin," 
bir ordunun manev· üstünlüğü -
nün ne demek olduğunu dünyaya 
il:in etmesidir .Bugünkü millet -
lerin çoğu, manevi kuvvete, bil'li
ğe, milli şahlanış hırsına sahip bu.. 
lunnıad.ığı için bozl:'lına uğruyor. 

6. 10 ve 12 kuruşlıık 3 puldan iba
ret bir İz.mir fu3rı hatıra serisini 
satışa çtkarmıştır. 

Bu pullar 1930 vılmda yaptırılıp 
sariolun:mıyan pullardan ibarettir 
ve o vakit 500 kurus kı vımeti olan
larının üzerine simdi sıyah renk- l 
de ·12 kuruş., 200 kuruşluklarının 
üzerine de ·6 kurus• kımuzı, ·10 
kuru<• siyo.h sürsailar vaotıril -
mı~tır 

18, 19 sene evvel, biz istiklal 
harbini yaparken, bir düşman de
ğil, bütün dünya karşımu:da düş
man olarak bulunul.-ordu. Eğer, 
biz, o vakit, filin de.lelin donan
ması şu lr.adar, falan devletin nü
fusu şn kadar, ftlancanın parası 
hu kad;ır diye hesaplar y•pmağa 
kalkışsaydık, korkunç bir bedbi
ııiye düşer, bozulur, dağıltr gider
dik. 

Di?er taraftan Ba~kan ovunlan 
ve tahriri nüfus münasebetile tes
rinievvel<lc t.·eni seriler ctkarıl -
ması da kararlaştırılınıstı. 

ı Şehircmini 
Kurumunun 

Çocuk E. 
tenezzühü 

Zafer ve tayyare bayramı mu
nasebetile "'ehremini rocu.'< esir
ııeme kurumu tarafından yarın 
sabah Yalovava zenııin PfOO"ramlı 
bir tenezzüh terliu olurmıustur. 
Sırketilıa"r;venın 6ô numaralı va· 
nuru varın sabah sat 8.5 da Sir
kecideki araba vanuru iskelesin
den kalkacak vevalovava ııiderek 
ak•am 19 da Yafovad.an hareket 
cdecektır. Vaourda rnuhtesan bir 
saz. tanınımıs bir caz ve miıtenevvi 
eğlenceler hazırlanmıstır. 

-<>--
Milli emlak işleri 
tasfiye olunuyor 

Her taraita milH ıımliik islerinin 
tasiivesinc ca ı,,ıJmaktadır. Selı
rimiz milli emlik müdürlüı?ü dos
yalardan ekserisini ikmal et.m.i.ş -
tir. İzmir milli cıııliık müdürlüi?ü 
de 30 bin dosvavı ikmal etmiştir. 
10 bin do.wa da tasfiye olunmUŞ
tur. 

Gümrükle çıkan 
ihtilaflar 

Hariçt<!:n ""tirilen ithalat esva
sının PÜ.mriik tari:!esine ta~bikin
den doğan lhtilafları hal icin re&

mi listelerden mütehassıs eksper 
SEll'ilmesi icabettiı?ı hakle <bazı 

tüccarların liıaletta•'İn birini in
tilıao ettıkleri görülmüsür. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
muhakkak mütehassıs eksı>er sec
tiriknesini Vi! seçmivenlerin imti
na etınis farzile ihtiliı!ın sulh ha
lk:imlil?ine tcvdiini dün bir emirle 
l?iimrük !ere bildirmistir. 

--<>-
Parasız konserler 

Şehir bandosu tarafından pazar 
4ôıiin]eri öi!ledcn sonra Üsküdar 
HaJlı. partisinde haMumıza bedava 
konserler veribııesi >kararlaştı -
rılmıstır. Ayrıca tekmil parklarda 
da nöbetle sehir banrosu tarafın
dan oarasız konserler verilecektir. 

t=Jll;If;J#f 
Tramvay kapıları 

Tramvay lı.atlarının ve arııba • 
!arının tamiri için malzeme yok, 
deniyor. Pekaliı!. F•bt, tramvay 
kapılarının yağlanması için yağ 
da yok mu?. Ekseri arabaların iç 
ve dış kapılarını açıp kapıyabil
mek için, bütün yolcuların bilek
lerinde yaman bir pehlivan kuv. 
veti olması icap ediyor. 

Tramvay idaresi bir türlü işle
miven bu kapılara liıtfen baktır
sa, yolculann bayır 4ııasuu 
alır. Aksi takdirde. hic de hayırlı 
elmıyan söylenen Mizler, böylece 
devam eder. ıtider. 

BÜRHAN CEVAT 

içinde ge:t.ebileceyim!. Ben bu 
şartlara ı:ore kendi kendime hük
mediyorum: 

- Kurtulacağım!. 
Ya hakikat de benim dedil(iın 

gibidir. Yahut da onlar için artık 
kendi hesaplarına benden soru
lacak, öğre!lilecek bir şeyleri kal
madı!. 

Ne isterse yap.mı!. 
Divorlıır. Fakat lıerhalde be • 

nim içime doğan kurtulmak. Orta
da: 

- Fol yok, yuımırta yok ... 
Dedikleri gi.lıi hiçbir itham ve

sika.5ı olmadan bana ne yapabilir
ler, beni nasıl muhakeme edebi
lirler?. 
Şüphe üzerine tev.kif!, 
Tahbkat!. 
.İsücvap!. 
Haydi bunları sineye çekelim. 

Fakat, bundan ölc.ı.i günahın bü.
yÜğÜ ol~!. 

Gardiyan bir sürü mektllll ge-
tirdi Eş, dost, seven tanıyanlar: 

- Geçmiş olsun! 
DiYorlar. Dı>ha geçmedi Fakat: 
- Mersi!. 
Elbette ı:eı:ecclc. Geçrnlyen; kaL 

Lo:M!!I sulh konferansı masau 
ba~ında bile, bizi hala tehdide yeL 
tcniyor!llJ'dı. 

Biz, Cevdet Kerim İncedayının 
dediği gibi camali erbaa hesapla
rına sığmıyan bir millet olduğu· 
mnz için•, ne şunun orı,usunu, ne 
bunun donanmasını düşünmedik 
\"e kuru gürültüye p•puç bırak
madık. 

Biitün kurtuluş harbi devamın
ca, biz, dün)aya metelik Yermez, 
cihana meydan olı.urlı.en, kiıçü -
cük kahraman ordumuz.un kuv
vetinin o zaman ne oldu~nu, bu.. 
aün, 30 a 1J.-ustos zaferinin yıldö -
nümü münasebetile, yazmak isti
yorum: 

Birinci İnönü muharebesinde: 
6,000 piyade, 50 ağır malı.lncl.i 

tüfek, 28 top. 
İkinci İnönü muharehesinde: 
15,000 piyade, 56 top, 900 süvari. 
Eskişehir - Kütahya muharebe-

lerinde: 
58,389 piyade. 4,721 süvari, 165 

top. 
Sakarya muharebesinde: 
55,590 piy•de, (,500 süvari, 177 

top. 
3n dmtos büyük ta.rrU2unda: 
98,670 piyade, 5,Z8G süvari, :>23 

top . 
İşte, biz, bu kadar küçük ordu

larla, bütün dünyaya karşı har -
bettik ve istiklalimizi kazandık. 

Ordumuz küçük, sil&hımız az. 
d.ı. F•k•t, m•neri kuvvetimiz, is
tiklal aşkımtz, hür yaşamak ka
rarımız sonsuzdu. Harbi valıuz si
Iihlar değil, yürqi sağlam erkek 
milletler yapar. 

REŞAT FEVZİ 

Şehrimizde atış 
poligoniaçılacak 

Kaikmıızı ve gençlerimizi atıcı-
1.ıjta alıştırmak üzere şehrimizde ve 
Adanada birer atış poi.i,ııonu açıl
ması karar laştmhnı.ştır. 

Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bunlarn yerlerini teshil et • 
mektedir. Diğer taraftan pazar gÜ
nü Sarayb~nu Park gazinosunda 
vapılacak olan avcılar bayramına 
kadın avcılarımız da iştirak edip 
atı.ş müsabakalarına girecehlerdir. 

--<>-

Talebeye yeni elbise 
Talebelerin yeni elbise ve kıya

fetleri için Maarif Vekaletince e
saslı tetkikler yapılmaktadır. Kız 
ve erkek talebelerin orta okul ve
ya liselerle Üniversitelerde bulun
du.k.larına göre ayrı, fakat her kı
snn için yeknasak kıyafetler yeni 
ders .. ılına kadar tesbit cdilm~ o. 
lacaktır. 

--0--

0 aiversitede 
Üniversitede ikmal imtihanları. 

na 30 eylülde başlanılııcakt.r. Hu
kuk fakültesi son sınıfında Türk 
inkılap tarihi i.m tihanları i.-e 4 ey
IUJ.de başlıyacak, yabancı diller 
imtihanı 25 ve 27 eylülde olacak
t1r. 

bimj delik de<ik eden, be.vnintl 
zorlıyan yalnız bir derdim var: 
Naran. 

Onun sevgisi'. 
Onsuz olmak.. 
Ona tutkunluk!. 
Getirilen mektupların içinde o

nun da bir iki satırı var: 
- Çok üzüldüm. D~tli mü -

teessiri.m. Seni görnıeğe ııelece-. . , gnn .. 
Dıvor. Bu mektup beni çıldırttı. 

Yeniden bütün dertlerimi tazelet
ti. Gözlerimm önüne onu getir -
dim, saatlerce ondan ayrılmadım. 
Gerindim, kaStldım, ezildim, bü
züldüm.. Bir sinir .kasırııa.sı içın. 
de kı vrandı.ı:n durdum!. 

Hali da böyleyim!. 

- Naran. 
Naran!. 
Naran!. 

Ertesi güa ... 

Diye çırpındığım dakikalardı. 
Arzulanının bu kadar nüfuz ve 
kudret hak:-niyeti gösterdiği bir 
am daha bütün ömrümün içinde 
hatır Iıvamıyorum ! . 
Kendımden geçrn~ bir haldeyim 

ve. hep onu <lüşünü.vordum. 
Gardivan ge!dı: 

ı Arkası va11) 

Eşya 
tramvayı 

Sabah ve akşamları 
muhtelif semtlerde yük 
tramvayları işletilecek 

Şehrimiz dahilinde küfe ile ve 
sırtta eşva nakliyat:nın men'in -
den sonra eşya ve tüccari malla
rın nakliyatında müşkülatlarla 
karşılaşılmaktadır. Bu münase -
betle sabahlarJ erken saatlerde ve 
aksamları İstanbul • Beyoğlu, 
Eminönü - Bebek, Sirkeci - Yedi
kule - Topkapı - Edirnekapı ara
sında yük tramvayları isletilmesi 
tetkik olunmakta<lır. Bu kabil nak. 
liva! üstü açık tram\'aylarla yapı
lacak ve meseU sebze halınden, 
pivasadan mal alan e>"Jlaf ve bak
ka1lar ile halkımızın eşva nakli -
yatı çok ucuza götürülecektir. Bu 
arabalara yalnız eşya kabul olu
nacaktır. 

Çorap imalatı 
hakkında tebliğ 

İpek corapların mutlak olarak 
muamele verxisine tibi tttul~u
ı?u, muharrik km veti Z beygiri 
geçmiyen imalathanelerce yapı
lat:ak ,.ün ve pamuk çorapların 
nıuamele vergisinden n1uaf oldu
ırn bu s•hah Malive Vekaletinden 
Defterdarlığa tebİiğ olunmuştur. 

l jKLÇÜK HA6ERLERI. 
* Aksaravda• dokı.mıacı ustası 

Yasar ni•anlısı Fat~a Nacivenin 
bikrini izale etti~inden dün sorını 
Jıakim!iaince tevkif olunmustur. 

• Den;zciliı!i va,wak gaye~ile 
lesekkül eden Moda deniz klübün
de bu yıl •aroilerin denize bile 
indiriine•-'., esas maksadın kay
bokluau hak.kında alil.adarlara 
•ikavetler yapılıınıstır. * Pi vasada ~emi halatı buhranı 
arbınıstır. Teneke sac buhranı da 
siddetlemnis bu yüzden bazı ta -
mire muhtaç gemiler seoferden 
alakonulmuştur. * Belediye reislikı şehrimizin 
muhtelli semtlerinde modern ve 
srhhl kasap dilld<anları, et mes -
herleri açacaktır. Çok yakında üç 
yerrle bu dül<.kiınlar açı.Jaca.l<tır. * Orta tedri&at müdürü Hayri 
dün atil:ı, Beyo)tlu okullarını ve 
lıntihanları teftiş etıınistlı. 

* Keten tohumu fiatları yük • 
selerek 23 kurU$8 çl'kıınıstır. * Gümrük ve İnhisarlar Ve • 
ikili B. Raif Karadeniz dün Ka -
tıataşta inhisarlar levazım amir
liği müdür lü(ründe meşgul ohnlllt' 

1 POLİS 
1 

ve 
. MAHKEMELER __ ____, 

Adam döven 
polis hapse 

mahkum edildi 
Asliye üçünci.i cezada dün bir 

adam dövme hadisesi neticelen -
dirihnistir. Davanın suçlusu Seyfi 
isminde bir oolistir. Seyfi; Sirıkeci 
istasvonunda sıra beklemeden 
müsteri aldığı iddiasile Mehmet 

adında bir soförü döwnüstür. Mah
kern<> vatandasa nezaketle mua
mele edeceği verde, dayak atan 
oolis memuru Sevfivi 1 av 5 J?Ün 
haose rnahkıiın etmislir. Ceza bu 
defalık tecil olunmustur. 

--<>-
Bakırköy hayvan 

sergisi 
Vila .. •t idarel hususivesi tara

fından her "il İstanbul kazaların
da arılan havvan serııilerinden 
bu vıla ait olanların besincisi dün 
Veliefendide merasimle küşat o
lumnustur. Merasimde Bakırköy 
ka,makarnı B. Mahir Ôztrak. ve
ter!ner müdürü B. Etem. vilayet 
merkez veterinei B. Refik ile şe
hir mclisi azası ve sair zevat ha
zır ·bulunmustur. Sero-ive H8 hay
van istirak etrni< bunlardan 70 
ine mükafatlar verilmistir. 6 ıncı 
serai 6 evlüldc Yalovada açıla -
caktır. 

-<>--

Çocugunu sokağa 
atan kadın 

Urlada iskele mahallesinde B. 
Mustafa Akının sokak kapısının 
önüne .. eni doilmus bir erkek """ 
C\1;;.11 bırakılmıştır. 
Yapılan tahkikatta bımun ci -

varda oturan Cideın Bozkurt is
L1inde dul ve kiınaesiz bir kadın 
tarafından d.<ı"uru.lup bırak:ıldıi?ı 

anla."1lm.ış w ıkalpsiz ana yaka -
lanmıstır. 

Bu sabah 18 bayan 
cezalnodırıldı 

Belediye memurları bu sabah 
ıı ...... <tlu, Maçka ve Sislide aı:>ar· 
tımanlardan cadde ve sokaklara 
halı siJ;ken 12 bayanı~ üstünde 
vakalrvarak ~r lira para ceza
sına çarptırm.ışlardır. &ı sabahki 
teftişlerde ®atımanların pencere 
ve balkonlarından sokağa su w 
sünrüntü d-öken 6 bayana da para 

cezası. verilmistir. Badema bu lıxın
•ollar her sabah yapılacaktır· 

Vazıuı: Ali Kemal SUN'• 
935 de Vcnizclosun isyan 

dünya matbuatmca o kadar 
bahsedilen Girit adası artık U 

tulm~ gibiydi. Otuz sene c•' 
ise Gjrit meselesinin nelere b 
açtığını unutmak mümkün de~ 
dir. Fakat şimdi 1910 da hu sele. 
Avrupa harbi Akdenize kadarı~ 
dikten sonra er~eç Giridin ad_ı_~ 
tr\·•lenttej:i hatıra gelebilir' 
Hem de böv le oluyor. Coğrah• 
tarih bu vesile ile bir kere ~ ·ıll 
kendi mevcudiyet ve ehemınll 
!erini gösteriyorlar denebilir. •• 

Ortada bir vak'a yok. Fakat"' 
deniz artil< bir harp sahnesi ~ S., 
duldan sonra Girit adasının 

1 
• 

da fa ası keyfiyeti var. Avrupa ııı 1'lı 
b~ahnın ve Y~nan~stan~ h 
rıkan muhabırlerın neşrı)'at J .,• 
istihbaratı !IOn günlerde G "il 

mevzuu üzerinde toplaııın~uı<' 
"eri kalmadı. Teferrüat ne ol 0 olsun meselenin esasını teşkil e(ıl' 
bir nokta vardır: Akdenizd~ ti ı\ 
kim olınak istiyen her denizcı ~; U 
Jet bütün tarihin şimdiye ~ lr' 
devamınca hep bu adaya sahıP 
lunmak emelinden kendini al• 
mamışhr. Alı.denize hakim ol,ıı 
!ar birer birer gelip geçtilex. gt 
gün ise bu denizde en ziyade k~ 
vet sahibi olan de\'let İngilte~ 
dir. Alı.denizi Roma imparatot1 tt 
ğundan miras diye kendiniu "ıJ tt 
duF;tınu çok tekrar etmiş olan.11 llıı 
ya ise bugün iııgiitere ile. şıııı_. nin 
muharebe halinde bulunuyo~· f Pil 
muharebenin inkişafı dolayısı~ .. ı 
talya eğer Mısıra ve Süveyş k~ Ço~ 
lına taarruz etmeği düşünöY r ~ 
kendisine Akdenizde daha~ ~ 
yetli bir yol •çarak karşı ti 

, sah.iline askerini ve mühimın• ~ 
sevketmek zaruretinde kalacalı: fi \<t 
şu halde gerek Girit adasınd• 

/ gerek diğer Yunan adalarında k (. 8 
disine üssübahriler temin etııj. 
düşünecektir. Yunanistanla l 
ya arasında son zamanlarda l>lf 
gösteren gerginliğin nereve iı•, fo' 
dar varacağı keyfiyeti İngiltc<" lı., 
İtalvanın muharebe halinde b~ '<lb 
lundukları da düşünülünce ıt '<I 
ehemıniyet almış bir mesele : f tin 
kil ediyordu. Eğer italya tar• ııl la 
dan şu veya bu yerlerde bav•

1
, h; 

deniz üsleri tesis etmek için rl. •a 
ııanlıtandan bir takını talep!• ·~ 
bu1nnur ve Ynn•nistan da bıı ~· , .. 
talepleri kahu1 etmektense sil~1 
mukavemeti tercih ederse tnıı;;r 
tere tarafından kendisine her t la 
lü yardım edilecektir. 1 

t~. -:==================ı 

Girit işte böyle durup dıı1 Q 
kendinden bahsettiren bir ad•_.1 
!arak blaealı.. Onun bu ı;ö:;;;,ı, 
yalnız Venizelos dolayısile ol ttf 
gerek. Erbabının çok iyi ani.•~ lı. 
ğma göre Alı.denizde pek ~ ı'' ı, 
medeniyeti olan Girit o denizıO ~ ltı 
tasında bir zamanlar etrahn• ;;! ltı 
bu medeniyeti dağıtmıştır. Ad )it 
coğrafi vaziyeti ise Akdenizde ı' 
kiı.ı olmak istiyenleri d•ima lı Jıil 
dine çekmiştir, Son senelerd~ 
aralık adadan ~ok busedil f.: 

* Şehrimiı.de altın fiatlan 2120 
:kuruştur. * Maliye Vekili B. Fuat A.{ıralı 
Avvalıfıa git.mistir. * Maarif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel İ>:ınirdedir. * Devlet matbaasında ders ki
tapları basklSUlın ders yılı bası
na kadar nihayetlendirilmesi bil
dirilmiştir. * Sehriımizdeki çöuler arasın
dan ve resmi dairelerde:ı topla -
nan k~ıt p=alarının yekfuıu 600 
tonu bııhııu.st~· Bunlar toplattı
nlacaktır. * Belediye evrak mii.dürlü.{ıüne 
Bursa sefetıber!ik sabık müdüı·ü 
B. Hüseyin Candan tayin olun · 
mustur. * Müdcleiumwnilik yeni bir bo
ne• •ahtekarlıi(ına el kovmuşt~. 
Sa'1trkô.rların savısı 20 yi ge~mek
te halen mahkemede olan maz -
nunların da ismi karışmaktadır. * 20 ~inie\-vel wınınıi tah
riri nüfus i<;in her yere fişler ve 
talimatnameler gönderilmekte -
dir. Saymıda parti azaları l('(inüllü 
olarak ç&.lışacaltlardrr. 

1'o. 147 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Apartıman kapıcıları 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
~Dikkat ediyorum. Hemen 

ıhiçbir apartıman kiracısı ka
oıcıs:ından memnun değild.ir. 
Neden? rünıkü İstanbulda bir 
canartınıan kapıcılığı salta -
nalı• hasıl ohnu•tur. Bunlar 
ancak mal sahinlerinin gön -
lüne !'öre ııiderler. Hatta ha
zan da <>'itmezler. Nerede kal
dı kiracılar? 

Bu aoartıman kauı<:tlarını 
bir nizırma ve intizama tabi 
tutmak ımüınkün değil midir? 
Mümkündür ve hem de el -
uımdir. Alakadarların artdt 
h;ıdden asırı ııiden bu mese
ı.,..; de bilhassa elemelerini, 
İstanbulda apartımanlarda o
turan bütün kiracılar namı-

.. na rica ederim.> 

Yuan: M. SAMİ KABAYEL 

Kral Cemin teslimini istiyordu 
geldi. Leskerile Rumenin içine 
girdi. Kapılardan her kettiler. Savq 
asan kıldılar .. Andaa sonra Ri. 
fe Fransa dahi geliüp Rumeyi mu
hasua etti. Üzerinde oturdu. (1). 

Fransa Kralı Şarl, Papaya hür
meten ve bilhassa kan dökülme
sine meydan vermemek iç.in, Ka
labr Dlikasırun askerile benber 
çıkıp gitmesine muvafakat etti. 

O gün Fransız mareşalleri Vali • 
kana geldiler, Papa tarafından ka
bul edildiler. Şarlin teklifini an. 
!attılar, Papa, kral Şarlin Rom.a
ya l!İrınek için dermeyan ettiği 
~artların hepsini razı idi. Yalnız 
iki şartı kabul etmiyordll! 

(ll Vakıa! Sult"n Ce.ın, S. 28, 29. 

Kral, Sultaa Cemia bilikay&ü 
şart kendisine teslim.iıı.i a.r:ıu ~ 
diyerdu. 

Papa ise bilik.is ehtisalip seferi 
yapmak şartile teslim edeceğini 
söylüyordu. Papa lıuna ola razı ol
muyordu. 

Kral Sentenj şatosunu da almak 
arzu ediyordu. Papa müzakereyi 
bermutad ıızatabilirdi. 

Fakat, bnna meydan kalmadı. 
Kral müzakereye doğrudan doğru
ya Romada devam edeceğini söy
eldi 

Nihayet, Kral Komaya yılbaşın
da "irdi. Gece idi. Kralın maiye. 
tinde üç yüz siliıhsor, sekiz ku
dinal nrıı. Gecii;A ıehklarda 
.Walio 

ise Giridin çok meraklı bir s•! ıı 
zeşte sahne oluşundandır. 93'> if 
ihtiyu Venizelos, Giridi Yun~df 
tana kendisinin temin ettiğin• ııl' 
şünerek bunu tekru alınnyı J',I 
m~ ve kendisine bu güzel • , 
galiba, bir istilı.liıl teminini ~~t 
v~r etmiş olacak ki Atinada~ı ,ı 
kwnete karşı açıktan açığa ı".,ltf' 
/vaziyeti almıştı. Aradaki IJl~ 
dele o senenin ilkbaharından -~ı 
lam.ş, epeyce devanı etmiş, ~'ıi' 
yet Venizelos .muvaf!akiyetsıt 'f 
ğini görerek ltııiyanın idareS'<*' 
deki komşu adalardan biriıı•·M' 
kiHn gitmişti. Daha evvel iktj11ı mevkiinde iken Venizelosun (,'-; 
ya ile on iki ada meselesi '(il 
müzmin bir derdi kesip attığı 1

1 • 
Atina ile Romanın arasıru :;~ 
m~tu. Bu .itibarla onu.n ~ •.. •' 
zamanında Italyaruan ıt<>rduğll ~ 
maye ve itibara hayret eını•_,ı 

(Devamı 3 üncü salı/ 

Fra . 1 - asıya.. 1" 
Diye batın$JY0rlar, fişeklet ~ 

luyorlardı. ıc, 1 ı: eıı Marten .. .-
'tt' . b9,... yına ıı :. -~ __ .ne orası 'j'cı ~ 

lanmıştı. D;uresine çekildi. cıi' 
mek yedi. Daha sonra ya.tıı• (, 
kadar nedimlerile görüştu 
1495). • pJt 

Ertesi sabah müzakereler 
!adı. Şarlin talepleri sarihti:~ 

Valiıı.siya kudinalı Sezal' .~ 
yanın Napoliye kadar keneli~ • 
refakat etmesi, Seotenj şııt0(;~ 
DUO verilmesi, esasen SuJtaJl e4'' 
Papa ile kendi arasında allt J' 
len mnahede mncibince ıtoıı> ııJ ' 
gönderilmiş olduğu ciheti• . S ff 
tan Cemin kendisine tcsli111 1;;.ıi., 
pa bu üç şartı da kabul etııt s•'' 

Evvelemeride kardinal!n el• o1' 
maiyetine tayini kendi ebn .,9Y. 
madığıru söyledi. Senteni şıı·~j J 
non bütün hıristiyanlığın rcı ~ef 
mak üzere devletler naını~~I~ 
disine mevdu olduğunu soY ~el' 

Sultan Ceme gelince bun"İ,ıı: 1' 
disine teslimi şimdilik mu~a r ~
Iamıyacağını, bununla bcrab~e .~ 
meseleleri mecliste müıııltc cıİl' 
derek krala ı:evap verebil•' 
anlattı. ı#l 

'Deva11ıı 



' 

' ı 

"lllnyada bir 
baruthanede 

' infilaklar 
~ O kişi yaralandı, ea-1 

1 ~l altında cesetler \ 
t lloı aranıyor 

1~ erı ~Ya 30. (A.A.) - Dün öı(
iş bnra sıddetli bir infilak isi

. h~ ·~ unu müt.cakı p iki in!il3:k 
iri' llıı i~u bulmustı.:r. 
P' lre fi!AkJar, Bolonvaya 10 ki-
~ mesafede bulunan bir ba

d "Yon ~u.ku bulmustur. Bir 
ıJ 1 a~ ohnu.stur. Sıındive 
ti 

1 
t e.ıu:ı. kısınin varalandıii:ı ıes

di rU~r buıışıır, Enkaz altında ce -
~ "'1 ~~up bulunmadıi!ı ma-

~. ~tlin.e yapılan 
~' 

4 
hava akını 

JI ' Qdra 30 
1 r 11.rı· .. (A.A.)-:- Evvelki ı:-e
~ ıjltri 11/11 uzeritıde Ingiliz tayya

Q·'•• ~11 aptığı akın hakkında 
11 ~ın v,;d~~~reli istihbarat ş_ubesi
e f ılolltt -ı:ı m~iunata giire, lng!liz 

tı ~tasnif edilmiş olan bir 
~ ~ hUyiü(' hedefler ve harp için 
c' ~ 'İııe .. eheınnıiyeıte fabrikalar 
· 4 v, l· Yüksek infilaklı bomba -
'j/ . •nınn bombaları atınışlar-
11 b llit •lclt . 
1 4;dııııa tri.k santralı da bom -
ı' ı:ı ~llılş~ •d.i!nıiş ve yangınlar çı
,~ Ot ı· . 
'ıi r lllde tehlikeli bir 
• • 1 :-.,.Y bomba 

~'lla1 ~rk ~ (A.A.)- Nevyork 
'-bliıı 1 ~rıcanda neşredilen bir 

illıı ~'-ır.raiına göre, per.,embe 
ıl' ~ llıUte a.P.ılan hü<umdan bilhas.. 
ıf 1

1llde it oSsır olan Moritzplatz üze
/ ~•da Yl ettbusse .... ırasseda bir nok
t ,;•ti il\t;~~anıamı.ş ve yahut te
~ '~ a lı bir bomba asfalta 
· k !la~~". durmaktadır. 
~ ~tıı, eğ nın ilaveten bildirdiğine 

~! 11.rtit~ hu_ bnrnba infilıik eder
la~,,n Şımdiye kadar inkıtaa 
ı/t lllltı·ış olan yeraltı demiryol
~'ktir 'Ye.tını sekteye uı(ralabi\)q . 

~etecilerden siyasi 
'l:oll mümessiller 

~t •ı!':d3~ (A.A.)- D. N. B. Ha
~•ti, d' 'ltnıa göre, ltaridye ne -
'1ıt l?~ııt 'Pl~nıatik vazifelere bazı 
~ h ~urnessillerini tayin et -
ı, .l:ıo~- ~ektedir. Bu meyan
t,~~deıı ~ aıansının şube ınüdür
l'dlıf •diİ l~tsuınotıye bir sefaret 

''· rnış olduğu söylenmek -
! ... \r . 
t~l: t\~nı;:ton 30 (A.A.)- Ste
lı ~ 1tab'1"'tralya hükümeti Ame.. 
ı~ hQ-llı<>sıne iki memleket ara

. l'QU:ute?bil yardmı paktı l esını teklif etmı~tir. 

~~ ~ykifhanede 
111 ~ir cinayet 

1 ki . ışlendi 
Şı şişlerle duello 

~il.talllıuı et~iler 
~rı. Ytıı~'":kıfhanesinde evvcl

~;('lıttıı 1 bır vak'a olmuştur: 
\'0t '.I• k/nevkuf Marmara Ha
~ " "1{8l~ arkadaşları &ecep, 
•i~..1'••h,_r "e daha dört kişi ko
t-ı,r •11 : 1 •gıuı aralarında tak -
'ta '••de ıt.,de ka•ıa etmişlerdir. 
tıı 11(:'~r11 ll cep, , Yorgi, Kadri ve 

\' !'dır asan ile Kadri yaralan. 
.._ Ut..: ' 
··•iır Mlliıı. b -

!-'. •r. agırsaJüan delin -
~.~•v•llti _ 
~i~ •de11 ı:-un tevkifhanede cere
~a. lluı.tii Ve Recep isminde biri- ı 
~j,11 11ı o'd··•dındaki koihı• arka -·•l:!rr • U.r • e " ba,1 

1n ıııuı.:s:te neticelenen ha.. t 
ı,, ~~ v . enı...ıne dün hemen 
''~ Su•ıu rı. e ahit celbine kalmış
~,,,:~" l•pıı••ep le•l<ifbanede bir 

•ddia 14a 100 şiş bulunaca-

~ 
ııı&h. sabah bir 

ll tekir daha 
·''atı tutuldu 

tı,i . hıut 
~ltı•1ıi1t y:•sadıı Tigo sokağında 
htı'~et lld~~n Kr~ isminde biri 
lııı 111 1 çivi sa~a _hır kunduracıya 
~~~! '·. S~çl tıgından yakalan -

t.ı·~' tir n hakkında takibata 
d ı~e, · 
1 ~·~ tarafı lr1 • •~y, a an Çar ıkapıda kun-
~t .~~di il rında ihtikar yaptık • 

. t~' ~lı::ııİ/aka_ı nan Hamayak 
' i>. şı dun bera t e) le -

ViYANADA 
YENi BiR 
SAFHA 

Macar mürahhasları 
daha uysal davranıyor 

lngiltereye yeni 
Alman hava 
hücumları 

Sekiz, on tayya!'e 
daha düşürüldü 

Viyana 30 (A_o\.)- Stefani a- Londra 30 (A.A.) - Şimdiye 
jan•ının hususi •tuhabiri, kenfe- kadar gelen haberlere !!Öre, dün 
ran.s müzakerelerinin veni bir İnl(iliz sahillerinde 9 Alman tay-
safhaya girmiş gibi göründüğünü yaresi düşürülmüştür. Bu tavva-
telefonla bildirmoktcdlı. relerden biri diıfi toplar. diğerleri 

Filvaki l\la<ar murahhasları Bu- de avcıla tarafından d,üşürülmüs
dapeste hükfunetinin mihverin tür. 
tavsiye ve tekliflerini kabul ede- Dün üc tayyare kay>bettik. Yine 
ce~ini beyan etmişlerdir. dün öitleden sonra mühim mik -

Transilvanya meselesinin arzet- tarda düşman tayyareleri Kent 
Ü"' bu·· ~ük· mu·· -ı..üJata ragm· en her ~· • .- sahillerine vaklaşmıslar ve avcı -
zamanki ıibi İtalya ve Almanya_ larımıı tarafından takio ve tarde-
ya karşı bcslcdi2-i dostluğa sadık dilmiskrdir. Bunlardan az bir 
kalan Mataristanın bu tarıı hare- kısmı dahile girmeile muvaffak 
keli, bir sureti tesvi1e bulunma- olmuşlarsa da, bomba a'.mamıs -
$ını kolaylastıracakhr. ]ardır. Aksam üzeri dü.5man ıav-
VİYANADA DA ZORLUKLAR va"~leri avni ımıntakava gElmis-

BAŞLADI ier V>.! avcılarunız taraiıııdan ta-
Viyana 30 (A.A.) - Transilvan- kip olunmuşlardır. 

ya meselesi, etni!<, · coı(rafi. iktı - B b d k • 
sadi ve siyasi bircok karmakarı - l asara ya a ı 
sık elemanlar yüzünden mü~'.tülat / b' 
arzetmekted.ir. A man ta ası 

Bu nııııtakada ırklar. birbirine 
o kadar ııirift olmustur ki, sarih Berlin 30 (A.A.) - Ala.kadar bir 
bir hudut hat!• çizmeğe imkan ımembadan ö<ırenikliğine ı:ıöre 
ycktur. Çür.kü her iki millete Basarabya ve şimali Bukovina'da-
mensup insanlar her iki tarafla iki A1rnanların nakli için Almanya 
fazla ır.lkt~rda bulunmakta<lır. ile Svvvetler birliOi arasında ya-

Ev,·elemircle ahali müb~eleısi- pılan m;üzakereler havli ilerle -
nin yeı:ıiine mümkün hal sureti ol- misti<. Yakında iki taraf arasında 
dui!u zannedilmisti. Fa!<at bu sis- bir itilirl imza edilmesi beklen -
tem bütün müskulleri halledece:C mektedir. 
dei?ildir ve tatb;!ti kolay olmıya - Ahalinin nakline evlulün bida-
caktır. yetind~ ba ·lanac~k ve nakil isle-

Ekalllyetler kin vapı ırnıs hu - ri 15 sorıteorine kadar bitmiş ola
susI mul:avelclerc d~ itimat caiz ca}tır. 

deennır. 'P.J:l'alta'--a yenı" Rınnen - Macar meselelerinin lY! J 
t~tkiki hususunun halihazırda Vi- b • k 
y:ınada mün'akit konferanstan ır a ın 
sonra da devam etrr.e•i ihtimali 
vardır Bu suretle mühim bir ne
tice elde edilmi..> olacaktır. Bir ih
tilafa mani olm'\k ve muslihane 
bir uzTasma kapl6ıru acık bırak -
rnak. 
ECER YİNE UYUŞULA~IAZSA .. 

Rcma 30 A.A.)- Slefani ajan -
smdan: Romanya ile Macaristan 
arasındaki münasebetleri normal 
bir hale getirmek için uzlaşma 
yollannı arayıp tar.Jeynce feda -
karhklor yapmak lazımdır. Aksi 
tal::dirde, ki buna ihtimal veril -
ntesi lizınıdır. l\lüzakerclerin ne
ticelenmesi için ınihver devlet -
!erinin müdahalesi icap edebilir. 

Fran&ız 
müsteınlekele
rinde sadakat 
Londra 30 (A.A.)- Bütiin hür 

Fnonsızların şefi General Dö Gol 
dün akşam radyoda söylediği bir 
nutukta bilhassa demiştir ki: 

.Çad uaıisi 6 a~•tosta hür 
Fran.aya iltihak etmiştir. 27 ai;us
tosta da Kamerun geniş bir iman 
hareketi \'e bir disiplin nizamile 
münıe.sillerhııin emirleri altına 
girmiştir. 

29 ağustosta, Fransız vasati Af
rikasırun merkezi olan Brazvilde 
de mümessiliın ,kılaatm ve halkın 
olkıııları arasındk mülki ve askeri 
idareyi eline alınıstır. 

Bu suretle Afrika müstemlelı:e
Jerimuin mühim bir kısmı heyeti 
wnumivesile harbe girmiş bulun
maktadır. Fransız iınparatorlu -
jtuııun dii{er akı;amının da ayni 
yolu takip edeceklerine şüphe yok_ 
tur. • 

iki ı:r.in evvel ltalvon gazeteleri 
.-e rad~·osu Tunust:ın bahsederken 
şöyle dem*ti: 

cl"ransızlar mütarekeyi imza]a
dılar •e hezimeti kabul etiller. Ü
zerlrrinde pazarlık edilemiyecek 
hirk~ç mc ele \'ardır. Bunlardan 
birisi de bilakavdüşart Roma im
paratorluğuna geçecek olan Tu -
nustur .• 

Dfü;man İtalya hölle söylüyor: 
Fakat hür Fransa bu mütareke

yi ve onu imza)ıyanları tanımıyor. 
Fransa ile düşmanları ara ında 
muharebe devam ediyor.• 

ÇADIN İLTİHAKI MISIRDA 
İYİ TESİR BmAKTI 

Kahire 30 (AA.) - Tchat eya
letının büvük Britanvanın ~• -
nında harbe devam edeeeiiine mü
tedair kararı, orta şarkta derin bir 
tesir yapmıştır. Bu cesurane ka
rarın sair Fransız müstemleke -
!erine de sirayet edebileceği tah
aırin edilımekted:ir. 

Halihazırda SüvC'-.; kanalında 
antrenmanlarını vaomakta olan 
Fransız kıtaatı üzerinde de <ıu ka
nr derin bir tesir uyandırmıştır. 
iMcı:k-"ı .kıla:at orta sarkta bulunan 
hUr F'.-ansa kıtalaruıın nüvesini 
teskil etancl<tedir. 

Lon<lra 30 (A..A.l - Düşmruı 
tayyarelerinin dün sabah Malta 
üzerine yap\ıkları hücum bir saat 
devam etmiştir. Avcı tavvarele -
rinin refakatindeki bronbardıman 
tayyarelerı bombalar atrnıslardır. 
Avcılarım•z düsmanı püskiirlmüs
lerdir. As!:eri ht'deflerde hasar ol
nıamıstır. Telefat yokutr. Hususi 
meskenlerde bazı hasar olmuştur. 

Rumen saltanat 
meclisi toplar. dı 

Londra 30 (A.A.) - S:ıl'anat 
meclisi dün Bük.reste toplananıs. 
müzakereler aksama kadar devam 
!tmistir. To-ıılantının \"vana kon
fera.1sıle alak~dar oldci:•ı bevan 
,Uıl.,.-ekted: 

Fransada hüku
met buhranı 

beliriyor 
.::enevre 30 (A.A.)- D. N. B. 

Fransada bir kaç haftadanberi be
liren hükfımet buhranı, reis veki
li Lavalin gaybubeti dolayısile 
48 saattir fevkalade had bir dev. 
reye girmiştir. Hiikiımet içerisin
de mevkii iktidara ~eçmek için 
mücadele olduğu muhtemel gö -
rünmektedir. Bilhası.a, askeri me
hafilin reis vekili Lavalin ~oliti-
11.ısını tenkit etliği a.nhşılınokl::
dır. 

--
Bir dile kolay 
bir Türke kolay 

( 1 inci sa.hlfeclcn devam ) 

Oh, zafer bizim koynumuz
da!. 

Bugün zafer bayramını kut
larken, Dumlupınar sırtların
da koştuğumuz kadar terliyiz, 
o kadar yiireğimiz kabına •'
ğamaz halde, gözlerim.iz o ka
dar çok uzaklarda, kabzalar 
o günkü gibi gunsıkı avuçla
rımızda. 
İcinıizin özü rahat ve mes'ut; 

bayrağının gülyüzü daha kan 
kırını:ıa; ayağımızın tuzu Dum
lupınar sırllarudaki kadar u
jinrln. 

Biıtün gütıler, 30 ağustosu 
kıskanıyorsa elbette haklıdır. 

30 ağustos ..• Anlatılması ne 
uzun ve ne zor. Bir dile kolay, 
bir Türke kolay. 

REŞAT FEYZİ 

KA.<;İ'f RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 
30 ağustos cumil günu akşamı 

Silacııyc Şenyol alle lah.;-csinde 
cKeı.ublııln Gu:;esl» \'oJ\'il 3 p<rde 

lsoN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 
(Bu vazının metinleri Ana.. 
dolu ·Ajansı bültenlerınden 
alınmıstır.) 

Telhis eden: l\IUA.'L11ER ALATUR 

Mihver de\·lctleri HariciJe Na
nrlan ile Romany:ı ve Macaris
tan Hariciye N a:ı.ırları arasında 
dün Vivanada başlıyan k1lnferan
sın ilk <elsesi bir bu~uk mal kadu 
sürmüştür. 

Bu ilk celsede gör~ülen mese -
leler hakkında yeui tafsilat gel -
memişse de, Rumenlerin nüfus 
mübadelesinde noktai n<!zarlarını 
muhafaza etmekte oldukları anla
şılmaktadır. 

Bükres<e hiıkim olan kanaat 
müzakerelerin sür'atle ncticele -
neccf:i merkezindedir. Bükreşleki 
Alman ınehafilinde milıwr dev
letlerinin kat'iyyen hakem vazi -
fesi görmek niyetinde olmadıkları 
sövlenınektedir. Bununla beraber, 
mihver devletleri Rumenler ve 
Macarlar arasındaki anla~a • 
mazlığın yeni bir leahhura mey
dan bı:raknıadan l;~llcılilmcsi ar
zusundadırlar. 

Gala tada f cci 
bir cinayat 

Galatada dün akşam kanlı bir 
cinavet istenmiştir: Galatada Ka
rahas sokai(ında oturan deniz a
ınelesinden İsmail oğlu Zarif ayni 
yerde 8 numarada mukim Ali oğlu 
310 do.ıfomlu İh•anla kngn et -
ıniştir. İhsan Zarife küfür edince 
Zari( tabancasını çekmiş, fakat sL 
!ahın ateş almadığını ıörünce, ka
masını çıkararak arkadaşını başın
dan, kaba etlerinden tehlikeli su
rette vurmuştur. Ağır yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldırılııı~tır. 

Ölüm halinde yara
lanlln arabacı 

Üskücİarda l.~bağlar mahalle -
sinde Saliınpaşa yoku•unda ;; nu
marada mukim at"abacı lf.ayri ara
bası ile Kandilliden Beylerbeyine 
gelirken hayvanlar ürküp araba 
devrilmiş ve zavallı araba<ı teh
keli surette yaralanarak Haydar
paşa hastanesine kaldırılmı~tır. 

Yol kesen beş müte
caviz yakalandı 

Edirnekapıda Mısırtarlasında O

turmı avukat l\lehınet Halit Dun
dar evvelki gece ailesi ile birlikle 
Alikalipaşa ciurır.dan geçerken 
5 sarh~ mütecavizin hüemnuna 
maruz kalmııılardır. 

Mütetavizlcr imdada koşan ma
halle bekci•İ Hiiseyin ile Mehmet 

- . 
Sirkecide tramvay durak yerinde 

satılık lokanta eşyası 
Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 

hakimliğinden : 
Sirkecide Beşir Keme! eczan<'Sİ 1 

kargı sırasında tramvay durak ye
rinde 7 No. da (Mcric oteli altı) lo
kantacılıJda iştigal etmekte iken 
i:lümü üzerine terekesine mahke
memizce el korıımuş olan Zekeriy
va Peka.ka ait ve mezkür mahalde 
mC\'cut bulunan lokantacılıl!a mü-I 
teallik rsvanın muhammen kıy -

meli 324 lira 15 kurusa satıL'Tla -
sına karar verilmis olduğundan biof 
rind arttırmasının 10/9/940 ta -
rılııne müsadif salı "Ünü saat 14 
den 16 va kadar ±kinci arttırma • 
s.ının ise '.!G/9/940 tarihine mü
sadif oer;;embe l!iinü saat 14 den 
16 va kadar mahalen iera kılına
cah ilan olunur. 939/156 tereke. 

Cayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden; 

\·a;;,ilin 22303 hesap No. sile Sandıı;unızdan aldığı (700) liraya ka.r11 bi
rincı derecede ipotek ettikten sonra hazine namına tashih k.lydına hilk.Wn ıa-

1 d.r olan (işbu bük.tim emniyet Sandıiımn hukukuna mı.:ıeuır değildir) vaüe
sinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip Uzttine 3202 No. iu kanu.
nun -!6 cı maddesinin matufu 40 cı mad'1ebine göre satılması iabeden Fatibde 
Harac;çı Muhittin mahallest.ıin Sırıkçılar - Şi!ahanc sokağında eski 1, 3, 5, T 
yer. 5. 7 No. lu dukkanı oWı klgir evin tamamı bi.r buçuk ay ınUddetle aç.ılı: 

aıttırnuya konm~tur. 

1 
Sah' tapu !!iiCil kaydına göre yapdmaklad.ır. ArtUrmaya girmek L;tiyea. 

(237) lira pey akresi verecektir. Müll lıankabnmızd.ın bll"l.ILn temlnat mek
ı1 tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vcrı;Uerle bcledıyc resimleri ve vakıf 

ica:-esi ve taviz bedeli ve t.elli\liye rU$V IPa borçluya aittir .. Arttırma şartnamesi 
t 3/9/40 tarihinden itibaren tetkik etmek 1stiyl"nlcrc sandık hukuk illeri snvi• 

sinde ac;ık buh:ndurulacaktır. Tapu sicil kayJz \·c sair lüzum!;.ı izahatla şart.na .. 
Bertin l{azettleri, başlıynn mü

zakerelerden bahsederlerken, . Av
rupanın barut hçısı> denilen bu 
mınlakanın bundan sonra sulh ve 
saliiha ka\'Hsacağını, bu nıınlak:ı
yı h<r türliı harici, dahili kundak
çılık teşebbüslerine karşı ıtarauti 
etmek elzem olduğunu yazmaktı. 
dır. 

ı Haliıl!i yaralamı~lardır. Keçeciler
de Piriı>aşada 44 numarada otu -
ran Mehmet Ali ve 4 arkadaşın -
dan ibaret olnn 5 mütecaviz yaka
lanıp bu sabah miiddeiumuıniliğe 
verilmi~lenfir. Macar Başvekili de müsJhit sı

fatile Viyanada bulunmaktaı!ır. 
Romanya milli bankası müdiuü 
de Alınan Ekonomi N azm doktor 
Fwık ile görüşmek iizere Viyana- ı 
ya gelmiştir. 

1 
mede ve tak.ip dosyasında vardır. Arttırmaya &irmlş olanlar. b nla:ı tetk' ede
rek satılığa cık.arılan e:ayritnenkul hakk nda her şeyi öğrenıniş all \·e ıt.ıbar 

olunur. Birincl arttırma 16/10/940 tari :ııne müsadif Çarsamba gfinu c._. alcığ

lunda kfiin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye k-:ıdar yapılacaktı.r !'.tuvakkat ı;hal• 

yapı.lııbilruesi için tekl1 edilecek bedeJjn terci.han alınınası icabc."den ı;:ayrimcr.kul 

mUkeHef:yeUerile Sandık alacağını tamamen aeçn1 iş alınası ş::ıı1tu·. Ak!: ~ 'ir
dc son arttıranın t:ıahhUdü baki kaltnak şartile 1/11/940 tarihine mü~dif cuma 

1 gUnü ayni mahalde ve ayni SJatt.e son .r.rttırması yapılat.":llkllr Bu antırm~da 

g~yrimenkul en .;-ok art~ırarıın ü~tünde bırakllacaktır. Haklan t.apıf slcılle-nle 5abit: 

olr:uyan alakad::ı['1ar ve irtifak hakkı sa~ pl<"rınin bu haklar .... 'lı ,.c hu u..:.!le faiz 

Müzakereler devam etmektedir, 
Kra io,•adaki Bulgar - Rumen 

müzakerelerine :relince, esasta nn .. 
!aşma basıl olmakla beraber bazı 
teknik ve mali meselelerd~ iHi-
15.f çıkınıştır. Dobricenin llulgac
lar tar.'.lfnıdan işg:ali tarihi nır.~
lc•İ de bazı güçlükler doğurmak
tadır. 

HACP VAZİYETİ 
İnailiz ha.va k"rvetleri Kiyel 

bahriye tezgahlarıoıa yaptıkları bir 
hücumda 250 metreden bombalar 
atmı>lardır. Mendirek bomba çem
beri içinde kalını$, tczglih1n ınnh
tellf noktalarında inCilaklar ol -
muştur. 

Non·eç sahillerine de a!nnlar ya
pılnı-- bir karakol gambotunda 
"angın çık~rılnııştır. Sahil açık -
larında 12 bin tonluk bir iaşe ge_ 
misine iki tam isabet kayılolun -
muntu.r. 

Alınanların Londra mıntakası

na hücumları da devam etmiş, 
şehrin dış mahallelerine ınütcad
ıiit yangın bombaları alılmıştı.r. 

İngiliz Başvekili Çördl cenubu 
şarki sahil mıntakasını ziyaret et
miş, Duvr üzerinde muannidane 
cereyan eden hava muharebeleri
ne şahit olmuştur. Bir saatten az 
bir müddet zarfında Başvekilin 
gözii öniinde yedi Alman ta) yaresi 
düşürülmüştür. 

Dün Almnnlar~n 28 tayyaresi 
tahrip edilmiş, lnr,ilizler de 14 
tqyare kaybetmişlerdir. 

Al\fERiKANIN MÜDAFAASI 
Amerikan ayan meclisinin 20 ile 

31 yaş arasındaki gençlerin mec
buri hizmete alınmaları hakkın
daki kanunun 31 reye karşı 38 rey
le kabul edildiği anlaşılmıslır. Bu 
hadise Birleşik Amerika tarihin
de ilk defa olarak kaydedilmek -
tedir. 

l\lilli müdafaa bakımından lü -
zum görüldili!:ü takdirde sınai nıü
esseselerin hülı:Üınetin kontrolü -
ne geçebileceği hakkındaki liiyi • 
hanın da kabul edildiğini diin yaz
mıstık. 

Birinci kanun lıiyihasına göre, 
beş. sene zarfında 3,400,000 kişi 
askere çağırılmış olacaktır. Mu -
hafız ihliyatlarla milli muhafız
lar da bu mevcuda il.ive edilirse, 
Amerikanın 945 senesinde 4 nıil
yonluk bir ordusu olacaktır. 

Amerika - Kanada muhtelit mü
dafaa komisyonu azaları da sa _ 
hillerdeld üsleri tetkik etmekte -
dlıler. Komisyon henüz m~et 
ve ileri kararlar vermiş olmamak·· 
la beraber. komisyondaki Amerika 
heyeti reisi La Guardia ilk içti
mada alınan neticelerin cok mem
nuniyete şayan olduğunu söyle -
miıı;tir. 

FRANSADA KRALLIB: 
CEREYANI 

Fransadaki kraliyet taraftarla
rı, kraliyet babası sayılan Dük dö 
Gij'in vefatından sonra, Fransa 
tahtına namzet bulunan Kont Dö 
Pari'nin etrafında toplanmağa 
müttefiken karar vennislerdir. 

Kont Dö Pari henüz namzetli _ 
ğini koymamıştır ve şimdilik böy
le bir tezahiirden sarfınazar ede
ceği de bildirilmektedir. 

Kraliyet taraftarlarının gazetesi 
olan Aksiyon Fransez Kont Dö 
Parinin ölen babası haklruıd:ı bir 
çok methiyeler yazdıktan sonra 
•öyle demektedir: •Kral öldw, ya
şasıu !..r.ıl!.• 

Bu sabahki 
. 

merasım 

( 1 lnel !11 ... hlfeden devam) 

Taşkı~la istikametinden yerlerine 
dağılmışlardır. 

Saat L2 de de Sarayburnu par
kmdaıı 21 pare lop atılnuşlır. 
DUMLt:i'I~ARDAKİ MERASİ:\I 

Af:,.onkarahisar 30 (Husmi) -
Türk vafanınin kurtulu~unu, hür 
Tür ki) enin kurulu-şunu ten1in e. 
den büyük zaferin 18 inci yıldö
nümii ınünascbctile bu sabah sa
at 11 de Dun1lup1narda coşkun n1c
rasin1 yapılmıştır. l1crasinıc işti
rak eden kıt'alar ve vilit\ etler mu
rahhasları sabahtan akın akııı me
rasim yerine gitnıeğe başlamı~ _ 
!ardır. 

il \.'e ınilsarife dair iddialarını \ in tarihinden tibaren 20 gün i«,.~de evrakı müı
lıite!erilc berabc: daıre~ize. b.i,ldirmeleri l.lzıı.Jır. Du suretle hakla.rı.'lı b'k.ırroe
nıış olanlarla ha.~1arı. tapu .s.ıcı.ı.lerile sabı• olrnıyanlar salı, bcdelinm p:ryla$111a
sın<.lan hariç kaiırlar. On.ha fazla nıalüınut almak. istiyen\erfn 933/"\5 d·~ .. ya No. 

1 s.ic :.rıdı,..mız hu:<uk 

1 

~' r~ servisine müracaat ctınc.lr.!'i lu.zumu ~n olunur . .. 
DİJı: KAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkuhi ipotek gö!ıttermrk ist.ym
tere muham.minleriml7.in koymUf olduğu kıymetin ~· 4.0 ın1 tcra\fu etroe-mek 
üzere ihale bedelinin yarı~tna kad:ar borç \"t!rtnek su~He kol.:ıy:ık g · er-
mektedir. (8033) 

1 İSTANBUL BELEDİYESi İLANLARI 1 
Sahibinin ismi Nemli zade Cemal 

Dört seUi bahçesile 11 eski ve 97 yeni kapı nuıuarab. k;Jt.t 

Takdir olunan ~el: 23000 lira 

Sarıyer Belediyesi sube müdürlüğünden: 

Villyet idare h('yetince istirnlakinde umum! menfaat old••ğuna k3rar vert• 

len Büyü.kdere Piyasa caddesinde 11 eski ve 97 yeni kili.~l nuınaralı köşke t~ 

tarihli kararname hükümlerine tevfikan teşkil ohın:ın lakdiri tnymcl komi>yo
nunca mahallen yapılan tetkikat neticesinde harit::ı.sında da gösterı.len dört setli 

l\ferasim yeri en uzak köyler -
den .,.elen halkla, kadın, erkek 
köyli:lerlmizle daha geceden dol
muştur. !11eras>mdc; bu tarihi gü
nü yasamış olaul::r tarafından za
fere ulaştıran sava hakkında iza
hat verilmk ordu, genelik ve 
halk namına nutuklar söylenilip 
ibi:ieye her viliyet ve teşekkül bahçesile mezkılr gayrimenkule halihazır alını satını icapla['ına göre müştemila.-

adile ordu namına çelenkler ko- We beraber kaimen z:ıooo lira luTmet takdır edılmiJ ve 1295 tarihli istimW. 

nulmustur. kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan istimlak. olunacak mü.Ut.ün resmi ve 
ANKARADAKİ MERAS~ .. sahibinin ismi ve takdir ohınan bedel üzerlerlnden muharrer olduju halde cm.. 

Ankara 30 (Telefonla)- Bııyük !ilkin bı.:lundu[;u dairei beledi:re konatı kapısına 8 gün müddetle astınlmış 
banamımız münasebetile bu sa.. 1 · l'-"'· - - . . .. . . . "" 
lı h 8 d 11

• al F . Ç k k ıs u•~ olunacak mulkun bır mahalli munıwbine dahi varakai mahsus yapış-
a e ·.areş e\"Zt a · ma 

tebrikleri kabul etmiş ve saat 10 tırılnuş olmakla bu bapta it.iraz.ı ol:ınl:ı. nn daireye müracaaUan ilan olunur. 
da Hipodromda muhteşem mera- .7974> 
sim yapılmıııtır. 

Sahte Prens 
( 1 inci sahiltden dt'vam ) 

üzerine Eviinlü Halit yakalan -
mıstır. 

Çırıl cıolak soymuş! 
Yapılan tahkikatta daha vimıi 

gün evvel hapishaneden cı.kan E
yüplü Halidin Hafize ile tanısıı:> 
gece vakti Bü vükdere volunda be
r:ııberee sarhoş bir vaziyette ot.o-' 
mobil ile gezerler!ı:en cırıl çıp 1 alı: 
sovcfuiiu anlasıhnıstır. 

Yeni odun Hatları 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandiğı Müdürlüğünden: 
Bay Ligor ve Bayan Ettalya Hızır oğlunun 19082 he• ıp NJ. &ile !tandıgırnız-

d.:ın aldığı (2600) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesınde borcunu 
\·ermediginden hakkında yapılan takip üZrine 320:? No. lu kanunun 46 ıncı 

maddesinin matufu 40 cı maddesine göre !>atılması icabeden Burgaz adahında 

eski Bilyükpiyasa yeni Gezinti ve Yenice aralığı sokağnıda eski ı yeni 1,3 No. 

taj 1, 3, 8 kapı, 2 ada, 8 parsel No. lu Ye 6 ada 5 parseldeki sarnıtta.n borular 
vasıtasile su aJ01ak hakkı olan bir No. lusu kAgir diğerlerinin htr ko:ı:lı kllgir di
ğer katları ahşap kA.jir çamaşırhiı olan bahçeli iki evin tamamı bir buçuk ay 
mtiddeUe açık arttırmaya konmuştur. 

Satıı tapu sicil kaydına göre Y•Pilmaktadır. Arthrmoya cirmt'k i•tiyen (793) 

lira pey akçesi verece.ktir. Milll bankalarımızdan birin.in temına\ mektubu da 

kabul olunur. Birikmiş bütıln vergilerle belediye re:;imleri ve vakıf icaresi ve 

taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittır. Arttırma şartnamesi 3/9/940 ta-

ribinden itibaren tetkik etmek :lstiyenlere sandık hukuk islerj servisinde açık bu-

lundurul3caktı.r. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve iskip 
dosyasında vardır. Arlbrmaya ıirmiı olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı-

karılan eayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiı ad ve itibar olı..ınur. Birlncl 

Odun fiıtları diin mürakabe ko. 
misyonu tarafından yeniden tes
hil olunmuş ve bu sefer do.dere 
göre fiat konulmuştur. Yer..i resmi 
fiatlar her semtte şunlardıı, Halis 
Rumeli meşesi eve teslim çekisi 
435, vas meşe 400, Anadolu kuru 
meşe 400, gürı:en 380 kuruş. arttırma 16/10/!lfO tarihine müsadil çar$llmba günü Caploğlunda kain Sandığı.. 

':;:;;:::~;:;;;;::;;;;~~ 1 mtt.da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içiıı 
'~ !5 OH :f ,] 1 teklif edilecek bedelin tercihan alınması icahedeo gayrimenkul mükellefiyetlerile ·L'lE-1 ;ı: O]~ ~ !-..Y Sandık alaoağı'." tamameo geçmiş olması şarttır. Aksi takdirci~ son arttıranın 

Girit adası ve İtalya 
(2 inci sahifeden devam• 

l:izım ı:ıeliyordu. Fakat Venizelos 
isyanı lngilizlerce tasvip edilmek 
şöyle dursun, bilik.is bir zaman 
İngilterede o kadar teveccüh gör
müş olan sabık Yunan başvekili 
Londra matbuatında muahıue e
dilmiştir. Vcnizelos ul:radığı mn
vaffakiyetsiıliktcn sonra çok ya. 
şamadı. Öldüğü zaman •Taymis• 
ondan bahsederken teessüf ediyor
du. l\1ühim bir devlet adamı ola
rak kendini tanıtmış ve Yunanis
tan& pek çek menafi temin etmiş 
olan Venizelosun nihayet •Korsan 
kral• vaziyetine düşerek ölmesine 
hayflanıyordn. 

Venize!os Ynnanistanda cwn -
huriyeti kurmak davasında idi. 
Fakat o vekayiin tafsilatını tek
rua burada zaten lüzum yok. Ba
his Girit üzerinde idi. Hnllsa GL 
rit kendini hiç unuıturmıyacalı: 
bir talihi olan mcmleketlerdendir. 

laahhildü baki kalmak ~rtile 1/11/940 tar.hine müsadil cuma günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en cok 

arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan &Itı.kadar .. 

ıar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanru ve hususile faiz ve masarife dair 

lddialannl 11:.0 tarihinden itbaren 20 iiln içinde e\·rakı mO!bi\Cle.rile beraber da

iremize bildirmeleri lhımdı.r. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan 
tapu sicillerile sabit olııuyanlar satı, bedelın.in paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla ma!Clmat almak istiyenlerin 938/87 dosya No. sile Sandıi!uruz hultulı: 

işleri servisine müracaat etmeleri lürumu illn olunur. 

* * DiıtıtA.T 

Emniyet sandılı, ııandıktao alınan gayrimenkulO ipotek göstermek ı.teym• 

lere muhamminlHimizin koymuş olduju kıymetin yüzde 40 nı tecavüz etmem~ 
Ilı.ere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek ıuretilc kolayWc ıöstem1ekle-

dir. (8033) 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - Hava birlikleri için kapalı zarfla aluıacak 243000 kilo ekmeı< mwıaka

ııası 4/9/940 günü ıaat 15 e bıralulnuıtır. 
2 - İsleklllerio bundan evvelki llAolarda yazılı şeraite göre teklif mektuı>-

larile ihaleden bir saat evvel mezkO.r günde Y~llköy Hava mıntıka depo 

~mirliğindcki Hava satın alma komlo;yo nuna müracaatları. (7889) 
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F O R S O L 
F O S F A B S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmın ,.-ıtY&rlaeülan tuellyerek çopltır. Tatlı iıtatJ te:m.i11 eder. Vücude devamlı ıençlik, din~lik verir. Sir.irleri tanlan· . s F A mu.a. ualıt buhranları, aykmuduiu ıiderir. Muannit iııkıbu.larda, banak tembellitüıde, Tifo, Gri,.. Zatürricye, Sıtma nekahetlerinde, Belgevşekliği ve ademi iktidard& v• 

• lcOe almakta .-yanı hayTet faydalar temin eder. 

FOS FARS O L'ün: diğer bütiiıı kuvvet fUl"UPiarı.Ddan üstiillliiitl DEVAMJ..I BİR SURETI'E KAN, KUVVET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bil< 
----- ---------------------:,---r..irini der.bal ııösternıeaidir. ' 

KAN, KUVVET, IŞTIHA Şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir Her eczanede bulunur. 

ı~:~~~:::::::· .::J TEPEBAŞI BELE~lvEBAHÇESi"111 
Sümer Bank Bursa M E R İ N O S 
Fabrikasının Düz-İpekli-Çalaplı 

KROŞE YÜNLERİ meye konmuitur. Tahmin bedeli 75,000 bir saat evvel Sıvasta As. Sa. Al. ko- • Alaturka kısmında 
lira ilk teminatı 5000 liradır. Eksilt - m.isyonuna vermeleri lSzımdır. 
ruesı 4/ 9/ 940 çarşamba sunu saat 10 
da Siirlde askeri satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi ko -
mısyonda törülı.ir. İsteklilerin kanu -
n1 vesıkalarile tek.lıt mektuplanru iha-

~113> <
1585

> Şişli Hava Kurumu Müsameresi Perakende Olarak Çilesi 55 Kuruşa 

S O M E R B A N K Y erlimallar Pazarları 
le saatinden bu· 
vermeleri. 

saat evvel komisyona 
(675) (7402) 

* .Aşatıda yazılı kOmürler 5/ 9/940 
pen;eınbe gti.nü hizalarında yazılı sa

aUerde kapalı zarfla eksillmeleri EJA

zıida asker! satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameleri Ankara ve 
İstanbul Lv. 3mirliği satın alma ko
m isyonunda görü.lur. İ steklilerin ka -
nunJ vesikalarile teklil mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (674) (7401) 

;; 
c 
u 

;;: 
,. a ı:: 

.:;;; o • 
:i ~· ı! 

Rekompoze taş 

• ., ·- - . ... B ......... 
·- 4) ,. ·-...1 ı- c ...ı 

kömürü 700 16,940 2541 14 
2541 !5 Taş kömürü 700 16,940 

.... 
24/8/940 tarihinde kapalı zarf 

ile üıale edilecek 825 ton yulaf 
ilanı mefsuh tur. 825 ton yulaf 
mevzuatsız komisyonda mevcut 
<artnaımesine ııöre kapalı zarf ile 
satın alınacaktır. Mhaırunen be
deli 53,625 Jira muvakkat te -
minatı 4021.88 liradır. 5 eyliıl 940 
perşembe günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Taliplerin zarflarını 

ihaleden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. Talip olan
ların kanunun emrettii!i vesika
ları hfunil bulunmaları. 

(709) (7545) 
.... 

150 ton Süper çimento açık e~lt -
me suretile münakasaya konmuştur. 

ihalesi 6/9/940 cuma günü saat 15 de 

İzmirde Lv. Amirliği satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be

deli 4500 lira ilk teminatı 338 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülü.r. İstek
lilerin kanun! vesikalarile komisyona 
gelmeleri. 725 - 7597 

.... 
(125) ton bulgur kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli (15,0001 ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradır. İhale 6 eylill 940 
cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartname her gün komisyonda görü
lür. isteklilerin belli gün ve saatte 
kapalı zarflarını kanunun tarilatı da-

175,000 kilo un kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalHi ll/G/940 
çarşamba JİlDÜ saat 17 de İspartada 
askeri satın alma komisyonwıda ya -
pılacakt.Jr. Tahmin bedeli 22,750 lira 

ilk teminatı 1706 lira 25 kuruştur. is-
tcklilerin kanuni vesikalarile teklit 
mektuplaruiı ihale saatın~en bir saat 
evvel komisyona vermelerı. Şarbıame

si komisyonda görülur. (C47) (7345) 
.... 

9000 ton buğday kapalı zarfla eksilt
mesine talip ı;ık.madıjından tekrar ek
siltmesi 2/ 9/ 940 pazartesi günü saat 
17 de Ed.irnede sanayi kışl<l!Sında askeri 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 157,500 lira ilk te
minatı 9125 liradır. Evsa! ve 1;artna
mesi komisyonda a:örülür. İsteklile -
rin kanun! vesikalarile teklil mektup
lannı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (669) (7396) 

.... 
Çorluda iki anbar ile bir sari dairesi 

yaptırılacaktır. Anbarların heı- birine 
ait keşif bedeli 2555 lira 80 kuruş, şarj 
dairesine ait keşi! bedeli 1396 lira 5 
kuruştur. Keşif şartname ve projeleri 
Ko. da mevcuttur. İst iyenler her gün 
görebilirler. Pazarlıkları 18/9/ 940 çar
şamba günü saat 16,30 da yapılacak
tır. İlk teminaUarile ve diğer kanun! 
vesikalarile birlikte Çorluda askerlik 
mıntaka K. satın 3lma Ko. na mura-
caaUarı. (865) (8019) 

.... 
Açık eksiltme ile Çerkesköy ve Mu

ratlıda iki !ırın yaptırılacaktır. Her 
birine ait keşif ve şartname ve proje
leri Ko. da mevcuttur. İstiyenler her 
gün okuyabilirler. Çerkesköyünde ya
pılacak fırının pazarlığı 18/ 9/940 car
&amba günü saat 15 de ve diğerinin 

saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin Hk 
teminatları ve diğer kanuni vesaikle
rile birlikte Çorluda askerlik mıntaka 
K. satın alma Ko. na 

(668) 

.... 
müracaatları. 

(8020) 

200 ton arpa kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 16,000 
lira ve ilk teminatı 1200 liradır. Eksilt
mesi 18/9/940 çarşamba günü saat 11 
de Erzincan askeri satın alına Ko. da 
yapılacakbr. Evsaf ve şartnamesi ko
lordunun te.kmH garni.zonlarında var
dır. Teklit mektupları eksiltme saatin
den bir saat evvel Ko. da bulunduru -
lacaktır. (863) (8017) 

-~t08 Zafer Bayramı r;~::~!;tile Şenli~!er 

Büyükdere: BEY AZ PARK'ta 
M o N 1 R N u RE D D 1 N ve arkada~ları 

18 Muhtelif VARYETE porogramı 
Masalarınızı evvelden tutabilirsiniz. Telefon: 32 - 43a•• 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Merkezimiz ve mülhakat müstahdemini için 160 çift nümunesi veç-

bile foün açık eksiltme ile yaptın.ıaca.ktır. Beher ç.i!ünin tahmin bedeli c800> 

kuruştan tutarı .1280> liradır. 

2 - Bu eksi1tmcye ait ıartnameler merkezimiz 

parasız alınır. 

leva7.lm memurluğundan 

3 - Eksilbne 3 eylı'.11 940 salı günü saat H de Galatada Karamu.tafapa-

ıa sokağında merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası c96> Ijradır. 

SAFİYE ve arkadaşları 
M~üss~sesi şubelerinde satdmakta.dır. , 

KOMİKLER imtihanı 
Kroşe ve TrJkotaj yünlerini sa&an tüccar ve esnafın tespit olunan topU'I 

fia.1.lar-ı öğrenmek Ü7.tre müe:ssescmhı İstanbul şubesine müracaa.tlaTI· 

Büyük SAZ HEYETİ, M.İÇE PENÇEF, Canbaz trupu, OTO KETİAKROBARLARI, 
. FİYE, MİŞEL revüsü, MİLLİ ZEYBEK ovunları. 

Calı Kuşu LOT 
İstanbul hava mıntaka depo amirliğindeıı: 

İSMAIL DÜMBÜLLÜ, ŞEVKİ ve AHMET GÜLER kumpanyaları tarafından 
1 - Hava birlikleri için kapalı zarfla alınacak 32400 kilo sığır eti mürı&IC'" 

KOMJKLER iMTiHAN OLUYOR .'ası 4/9/0~0 gü_nü _saat 15,30 a bırakılmıştır.. . .. . ~ 
.. 2 - l :; teklılerın bundan evvel yapılan ıl3nlardaki şera ıtc gore teklıf J11 

Kahkahalı o~· un, mehtap ve fişekeğlencelcrı••.ııı•mm•••••••llliiilıuplarile ihai.e saat inden b ir saat evvel mezkür günde Yeşi lköy hava mını:P 
~~~~~~~~--~~~~~......:.~:.__~_:._~~_:_..::..~ 

Valdebağı prevantoryum 
sanatoryum Müdürlüğü 

ve 

Cin•i 

Zeytinyağı 

Sabun 
Soda 

açık eksiltme ilanı 
Miktarı 

2000 Kg. 
4000 • 
4000 > 

Tahmia 
bedeli 
Kuruı S. 

65 
35 
7 

Tutarı 
Lira Kr. 
1300 
1400 
280 

2980 

ilk temınal 
akçe•i 
!.ira Kr • 

223 5" 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI depo 5mirliitind«ki hava satmalma komisyonuna miiracaatl;;n. (7888) _./ 

.Transform atörler gibi clektirk .~A T'l'~ J~'A" NJ 
endüksiyon cihazları ve bunların .;,, "-1 L 
imaline mahs us usul ve makine• İ 
hakkındaki ihtira için iktısat ve- Jsküdar cra Memurluğundan: 
k.alciinden istihsal edilmiş olan Hüseyin Naim taralından Vakı.f Paralar idaresinden 23062 ikraz numnra:S: 
30 temmuz 1937 tarih ve 2391 No. lı borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterihniş olup bOrC , 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu- 1 wıt ödenmemesinden dolayı satılmasına kara.r verilen ve tamamına ehlivuku ., 
'kule bu kere başkasına devir ve !ından (8400) lira kıymet takdir edilmiş olan Kadıköyünde Cnferağa mahntıe<', 
yahut icadı Türk.iyede mevkii fiile !J .., 
Jroymak için icara dahi verilebile- nin eski Yoğurtçu yeni Şila sokağında eski 36 mükerrer yeni 18 kapı No. ;,.. 
ceği teklif edilmekte olmakla bu tarafı Roma sefiri merhum KAzım ~ahd umu Nal.iz hane ve bahçesi, sol taraf_ı. d ti 
hususa fazla malUmat edinmek tor Süreyya paşa hastanesi ve bahcesı, arka ta.rafı Firerler mektebi bahçesi orı dJ 

rafı tarikitım ile mahdut bahçeli nimkigir hanenin evsaf ve mesahas1 aşal1 

istiyenlerin Galatada, Aslan ha-
5 nci kat 1 - 3 No. lara mü- yazılıdır: .;ıı 

Duvarları demir parmaklıklı demir kapıdan girilen bahçe ortasındaki e\ Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarırusak 

35000 Adet 
9000 Kg. 

4000 • 
250 • 

l eo 
9 

525 
810 
300 
50 

racaat eylemeleri i!an olunur. ı<' 
1----------------·lüç basamaklı mermer merdiven ve ah~ap camlı kapıdan binaya girildikte d' 

mini mermer döşeU bir antre üzerine üç oda (bu oda1ar1n ikisinin ortasıJl bit 
kapı vardır) kapısı bahçeye açılan ve zemini karasiman döşeli tek kurnalı il 
hamam ve bir halA1 bir aralık bir merdiven altı vardır. Buradan bodrum ll3 

inilir. 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Makarna 
Şehrıye 

Un 
İrmik 
Nişasta 

Pırüıç unu 

Pirinç (Tosya) 
Zcyün 
Kuru tasulya 
(Dermason) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Nohut 
Kuru bamya 
(Amasya çıçek) 
Kuru barbUf'lv:ı 
tasulya<:· 

5000 • 
18000 • 
17000 • 

10000 • 
2000 • 

4000 • 
300 • 

4'000 • 
250 • 
25(J • 
250 > 

10000 • 
1000 • 

1500 > 
250 > 
ıoo • 
500 • 

100 • 

300 • 

7 50 
20 

6 
J 
4 51) 

~o 

40 

?5 

3S 
:.5 

30 
ıo 

15 
15 

ltO 

16 

Odun <00 Çeki 420 

Ekıiltme 
(Zeytinyağı V. S.) 

Saat D. 
(Yumurta V. S.) 

Saat D. 

14 30 
Kuru erzok 

s .. ı D. 
16 JO 

Odun 
Sut O. 

16 30 

14 ~o 

1G80 

300 
540 
765 

1605 

3600 
800 

44()0 

1000 
75 

680 
42 50 
55 
57 50 

1910 00 

350t 
25t 

450 
50 
15 
75 

100 

48 
4488 
3360 

saatleri 
Ilayvan yemleri 

Saat D. 
Jj tJ 

126 38 

!"? 38 

330 00 

143 

d36 80 
252 

(Şeker) (Unlu mevat) 
Saat D. 

15 30 
Saat D. 

15 5J 

EksHtme 5/ IX/ 1940 perşembe günü yüksek mektepler muha~cbcciliği bina-
sında toplanacak Olan koınisyonda yapılar-aktı r 1 

istekliler eksiltmeye konan yiyecek ve yakacaklann şartnamelerini görmek 
üzere müessese müdürlüğüne müracaat edebilirler. Istcklilerin 5/lX/ 1940 
perşembe günil yi.i.ksek mektepleı muhasebeciliği veznesine yatıracakları ilk te
minata ait makbuz, yeni sene ticaret odası vesikası ve bonservislerile birlikte 
mezkür muhasebecilik binasında toplanacak satın alına komisyonuna müracaat 
etmeleri il5.n olunur. (7662) 

f~_ın~h_ts. __ r_ıa_r~_u_.~11_Ud~ü-r_l_ü~t-.ü_n_d_•_n:_·__, 
Cııısi Milttcn 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

"le 7,5 
leminatı 
Lira Kr. 

l:.k sıltmeaiıı 
ıckli suti 

Fıçı tahtası 80 M3 4500 00 337 50 açık ek. 114 

Bodrum kat: Zemini kırmızı çini döşeli beş bölmeden ibaret olup penc~ 
teri demir parmaklıklıdll"'. Bu katla harap bir de mutfak vardır. Buradan bır tB 
ile bahı;cye çıkılır. sır' 

İkinci kat: Ahşap korkuluklu ah:sap merdivenle ikinci kata çıkılır. Bu Jd 
camekfınla ayrılmış olup bir sofa üzerinde dört oda, bir halfıdır. Bir de abş'I 
balkon vardır. 9' 

Çatı katı: Ahşap merdivenle çıkılır bir sola üzerinde üç oda bir sandık od 
bir ha1ft, etrafı ahşap korkuluklu harilp bir ba1kondur. Bir de sahniş vardı.!· 

Bahçe: Bahı;ede bir ayva, bir badem, bir erik, üç dut, bir alyandos, bi! er 
guvan, yedi çam ve saire eşcar vardır. f 

Binanın bodrum ve zemin katı k!ıgir birinci ve ikinci katları ahşaP~ ~ 
Pencereler tahta panjorludur. Ön tarafta çıkma balkonlar kapalı ve camck3tl 

1 
.. 

dır. İçinde elektrik, terkos ve havagazi tesisatı mevcuttur. Bahçenin ih.ııta dıl 
varlarından bir tarafı deHkli tek tuğla bir taralı ta5 duvar, cephesi istinat dıl'" 
varı üzerine dökme demir parmaklıklıtlır. 

Mesahası: Heyeti umumiyesi 792 metre murabbaı olup 121,5 metre muf111Y 
baı üzerine bina inşa edilmiştir. , 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık art' 
tırmaya konmustur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma prtnamesi 30/8/940 tarihinden itib3 .. 

ren 938/435 numara ile Üsküdar icra dairesinin muayen numarasında )lt~ 
---.- - . kesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla uıa1Cl.r11' 

DEVREDiLECEK iHTİRA BERATI almak lsliyenler, işbu şartnameye ve 938/435 dosya No. sile memuriyetiJtlj$f 
cUzvi mahsuller muamele ve ıs müracaat etmelid1r. 

2 - Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetiD"" 
de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi · edilecektir· 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala.kadarların ve irtilak hakkJ sa."" 

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve .. masrafa dait 

latma usulü ve buna ait ıslahat. 
hakkındaki ihtira için İktısat Ve
kaletinden alınnı~ olan 25/8/938 
tarih ve 2590 No. lı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
ba s kasına devir ve ~ahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak i- olan iddialarını işbu nan tarihinden itibaren yirmi &ün içinde evrakı müsbite .. 
rin icara dahi verilebileceği teklif ıerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları t.aptJ 
edilmekte olmakla bu hususa fazla sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. 
malı'.\mat edinmek istiyenlerin Ga
latada Aslan han 5 nci kat ı _ 3 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesini o
kumuş ve lüzumlu malümatı almıs :ve bunları tamamen kabul etmiş ad "" 

No. lara müracaat eylemeleri iliın itibar olunurlar. 

olunur. 5 - Gayrimenkul ~0/9/1940 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 16 Y' 

Istanbul Komutanlağı 
kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa bağrı1dıktan sonra eD 

Sat...U... K:emioyoau İUalan 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttJrma bedeli muhammen kıymetin yüı .. 

de yetmiş beşini bulmaz veya satış isliyenin alacağına rüçhanı olan dilet' 

alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala"" 
M. M. Vekaleti ihtiyacı içh 4/9/940 Jc.İ 

·· ·· t 10 d lıkl 68 caklarının mecmuundan fazlaya çıkınazsa en çok arttıranm taahhüdü ba ....ol gunu saa a pazar a adet or· .~ .. 
du tipi araba satın alıocaktır. Muham .. kalmak üzere arttırma 15 gün dnhıı. temdit edilerek 15/10/1940 tarihinde sah 

men bedeli lCC-80 Hradır. İsteklilerin nü saat 14 den 16 ya kadar "Üsküdar icra memurluğu odasında a~ 
şartnameyi görmek için her gün ve ma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakhlarııı t> 

pazarlığa iştirak için de belli gün ve gayrimenkul ile temin edilmiş ~lacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ınrül' 
saatte yüzde on beş teminaUarHe bir ... en çok arttırana ihale edilir. Böyle Cır bedel elde edilmezse ihale yapılmnı
likte Fındıklıda komutanlık: 5'tlın alma Ve satıı talebi dilaer • 
komisyonuna gelmeleri. c7822> 8 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen rnülı"" 

5 - Bu iŞe eirecek.lerin 1940 senesittcaret odası vesikalarını göstermeleri Nihaytsiz şerit 4.875 adet cmüleah hldi namına> pazarlıkla 15 
4 let içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel eJl 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 2 yüksek tekli!te bulunan kimse anebniş olduğu bedelle almıya razı olursa on8 • 

eylQJ 040 günü saat 11 de pazarlık1a razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmıya çJk•."" 
300 adet tevhit semeri satın alına - rılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındakJ fark ve geçen günler jÇiD 

,arttır. c7368> 

Bandırma Belediyesinden : 
12 Atmosfer tazyike mütehammil dışı telli beş kat bezli içi 35 dışı 55 mm. 

kurtunda rekorla ve rekor JAstiklerile beraber olmak üzere beher metresi 820 
kuruş muhammen bedelli Bandırma be lecliyesi için elli elektrik ve su idaresi 
için de yüz ki mecmuu yüz elli metre l~tik hortum alınacaktır. 

Fenni ve mail şartname bedelsiz olarak belediye muhasebesinden verilir. 
ihale açık eksiltme usulile yaptlacaktır. 

Eksiltme 8/9/940 cuma a:ün..ı saat 15 de belediye encümeninde yapılacak
tır . Eksiltmeye girecekler 92 lira 25 kuru~ muvakkat teminatı belediyeye yatıra
caklardır. 

Keyfiyet isteklilerce bilinmek üzere i1An olunur. (7729) 

1 
Devlet Denizycilları işletme Umum ı 

Müdürlüğü İlanları ---Zafer bayramı münasebetiyle: 
30 ağustos cuma ve 31 ağustos cumartesi günleri Adalar - Anadolu - Ya

ıova hattında pazar tarifesi tatbik olwıacaktır. 
30 ağustos cuma ve 31 ağustos cumartesi glin1eri köprüden saat 24..15 de 

ıekmi1 adalara bir vapur k:aldınlacaktır. (7929) 

Sahlp ve ncşicyatı idanı eden Başmuhuriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıi:l yer: SON TELGRAF Matbaan 
" 

Formaldehit 300 Kg. 360 00 27 00 açık ek. 15,30 
1 - Şartname ve nihayetsiz şerit nümuncsi mucibince yukarıda cins vt 

mikdarı yazılı c.3> kalem malzeme hizalarında gösterHcn usu1lerle satın alına .. 
eaktır. 

caktır. Muhammen bedeli 9600 liradır. .__, 
yu··zde 5 den hesap olunacak faiz ve diller zararlar aynca hükme hacet )Ulo" .. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde 

on ı...-- teminaUarı ile birlikte Fındık- maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
D - Muhammen bedellerj • muvakkat teminaUarı, eksiltme şekil ve saaUeri vı;;ı;ı yit'" 

lıda komutanlık satın alma komisyo- 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcını, 
hlzalannda yazılıdır. dut• 

nuna gelmeleri. c7770> mi senelik vakıf taviz bedelinin ve ihale karar pullarını vermiye mecbur .1 lll - Eksilbne 9/IX/940 pazartesi günü Kabnta§ta levazım ve mübayaal __ -...::.;..-...;.;.;..;.;.; __ .;..;..~----- ell> 
Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellAlıye resminden mütev 

şubesindeki alım komisyonunda yapılaeaktır. MÜ Hı" M •ı LAN ııe-Belediye rüsumu ve müteraklın Vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma 
IV - Şartname ve kereste eb'at listesi sözü geçen ~beden parasız abna

delinden tenzil olunur. 
bilir. Bayan Fatma Fuat Gücüye-

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ner'in eseri olan: İşbu gayrimenkul yukanda 
. 14<' 

gösterilen tarihte Üsküdar ıcra 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde sB'"" güvenme paralarile birlikte mezkü. komisyona mfuacaaUarı. c7687> murluğu odasında ı,,bu ilAn ve 

..... ..... 1 Kolay Yemek Kitabı tılacağı ilM olunur. 
I - Şartname ve müfredat listeleri mucibine c6> kalem dekovil vagoneti l 

ve mahemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
11 - Muhaımnen bedeli sif cl390> lira muvakkat teminat1 cl04,25> liradır. 
Ill - Eksiltme 10/IX/940 salı gür.ti saat 14 de Kabata~ta levazım ve mü- ' 

bayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 1 
JV - Şartname sözü geçen şubede görülebilir. 
V - Eksiltmeye girecekler eksiltme giınünden beş gün evve1 şartnamesinin 

7. in~ ~addesin_de .. yazılı vesaiki tuz ~en şubesi m.üdü~lüğüne vermeleri ve tek- [ 
liflennın kabulunu mutazammın vesika almaları, tayın olunan gün ve saatte 
o/n 7,5 güvenme paralarile birlikte mez 1( Ür knmiı:;yona müracaatları. c7628> 

Yedinci defa olarak basılmak
tadır. 15 Eylülde çıkacakbr. 
Mutfak masraflarınızı zerrece 
israf etmemek, yemeklerinizi, 
tatlı ve pastalarınızı ağız tadl 
ile yemek için hu kitabı, şim
diden kitapçı ve gazetecinize 
ısmarlayınız. 

ZAYİ 

25 numaralı tecrübe plô.kası zayi 
olunmuştur. Yenisi alınacağından es
kisinin hükmü olmadığı ila nolunur. 

Oto kon 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cAzeotropik taktir ile alkoollar

dan suyu cıkarrnak usul ve ame
liyesi. hakkındaki ihtira icin İktı
sat Vekaletinden istihsal edilmiş 
olan 23 ağustos 1932 tarih ve 1477 
No. lı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve 
yahut icadı Türkivede mevkii fiile 
koymak ;çin icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla hu 
hu~·usa fazla malfunat edinmek is
tiyenlerin Gala tada Aslan han 5 nci 
lkat ı - 3 mımaralara müracaat ey- 1 
lemeleri ilan olunur, 

(7991) --

DELİ GÖNÜL -·. ıı 
17658 1NCECİTEN BİR JVV" 

YA<iAR. 

NFt;DET ENGIN'irı 
Okuduğu ilk pl'f; • rıı 
satışa çıktıııı lsll~ 
bu şaheser P fi' 

d •• ıı• peraken e - ı~,,.. 
atı 140 JcurııŞ ~işti" 
ğunu sayın ~ı,,. ' 

·ı . . bıllJV .... , "ata rı crımıze . •ıt~ 
~ mekle bahtıYP..:.,.C 
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