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Cümhuriyet neslinin 
fikir ve san'at organı 

YENi YOL 

B . . d . d ''' ır ınsanın ürüst, tenı ız u-
şünce sahibi olmasına, her düşiin
cesini hak ve insaf icaplarına is
tinat ettirmesine bir mani yoktur. 
Ölüm bile insanı bu yoldan çe-
viremez. Mark Orel 

CŞ~rh! ;l ncl sahliembdcl _J Başmuharriri: 

EBÜZZIYA zade VELiD l Bugün çıktı MÜSTAKİL YEVMi GAZETE 
Telefon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasvirie.fkir İstanbul 
_________________ J 

30 Ağustos Zaferi 
ır • 
1 Bugünkü 

Beden te!.biyesi kanunu meriyete girdi 

Büyük Bayramı 
Bugün Kutluyoruz 

~~::::::::================== 

Halkın 

Hakkına 

Hürmet! 

li İkmeti idarenin en yüksek 

b" mertebesi, halkın hakkına 
~llrıct etmeyi bilmektir. Hakka 
ltrdınct, hatta itaat edilen yer
"- c halk huzur ve refah, sürur 
"'-ı nCJ_'e içindedir. Ferdin şahsi 
'1tnı Ulaıyeti, selamet ve emniyet 

0 f da bulunduğu andan itibaren 
~ crt mutlak çalıtır, gayret eder, 
~Lt~ kendini yükseltir, sonra da 
ti • a.tıle mensup hulunduiu heye-

ıçtırnaiyeye müfit olur. 
'd Pttedeniyeti bin bir t ekilde tarif 
o:ler, onun en kısa tarifi ise 
~)hem hakkına htinnet etmek -
~ • İbarettir. Medeniyet hiçbir 
~•kit buhar, makine, vapur, top 
.:..c tayyare dciildir. Hatti bu ih.... " . ..._ e ıcatlann, bu masnuat ve 
lll ~ulitın ıünahk&r kadınların 

>'tırneıru çocukları gibi, yolunu 
:::.rnıı bir medeniyetin bulaı.ı, 
..._ ulitandan baıka bir ıey ol -
tb dıiı, bugün ıahidi bulunduğu
~~ kanlı hidiıat ile daha iyi an
tı.;' maktadır. Medeniyetin gayesi 
~eyden evvel umumi ahlakın 
~ &elmeai, seciyenin kuvvetlen -
~ • ~e bir cemiyet efradı arasın
~- geçinme itiyadınan yerlq -
1ııı;a,_~ır. Bu laaaletleri ibraz ede
~ olan milletler, e vveli re . 
~ "• •adetin yolunu bulmut 
~ • ?"dan sonra da hertürlü 
.:li ~da terakki ve tekamülü ken
~ endine elde eder ve onu hiç 
~Vakit suiistimal eylemez. Bu
ı...; .. en necip ve yüksek misalini 
l'\l \lnkü beferiyet il emine, Av
~llrıın ti uçlaranda, bereketsiz 
~ii ~~la_r Üzerine sığınmif olan 
() Ç'ü~ Fin1andiya milleti gösterdi. 
ı. '-'ıllet herıeyden ziyade faıile
'ter~~ v. ~~sn'!8hl~ka . ehemmiyet 
~aı ıçındır, in, bır felaket ıü
~ e, hasmının yüzde biri kadar 
~ailiba malik olmadıiı halde 
' 'ne, onu hayrette bırakacak 
d~t.e ferefli menkıbeler kay-

t; 'Ye muvaffak oldu. 
~ llllandiyalılar bu yüksek me
Lo"; ~eri ancak medeniyetin ha -
~l a k ~ ~anasanı avramlf ve onun 
,.~un~ riayeti b~lmit ~lmak sa· 
~de ıhraz etmlflerdır. Yeryü-
~··e .~emo~raıi • denilen idare 
İ)j '-'nu?• bvıçre ıle beraber, en 
J:'İlıl latbık edildiii yer §Üphesiz 
~k1diyadır. Oralarda halkın 
"•~· ~na riayet, fertler İçin bir 
ıtf!'y' ~badet halini almııtır. Müte
di~~n ve İman sahibi b ir millet, 
de ın ~hkim!na nasıl riayet e • 
~ Fınlandıyada da, fertlerin 
der ııa, masuniyetine hürmet o 
~cede kuvvetli bir raddeye 

rıllnlftır. 
~ liaJkın hakkına hürmetin baı
tia1 !-"!arandan biri, belki birin
~~e, hükumetin kanundan 
ıt. ~sıdır. Keyfi idareler altın
>etı>'etıırniı olan milletler, ekseri•,d • kanundan yalnız millet ef
'ın_ korkması lizımgeleceği 
~ hndedirler. Halbuki biru 
~ ~I diitüniilecek olursa fertle
~ ~undan korkmatı meyzu. 
~ bile olmamak lizımıelir. 
~ )•nın her yerinde, her mil -
i.t~ fert kanuna, ister tav'an, 
'cltt lcerben behemehal hürmet 
~· Hürmet etmezse hükumet 
~~tlltrnaaile, polisile, İcap ettiği 
~. le fevkalade mahkemelerile 
)~ •lepçelerile onun yakasına 
~ ".~r "e onu kanunun karıısında 
d0ı_~krniye mecbur eder. Ondan 
,11>'ıdU', ki fert, kanundan kork
tict ı,~ı, korkmamalı mı s uali vi.-
~ e değildir. 

Tarihte misli görülmemiş zafer günlerimiı.in 
yine tarihe şan veren akislerinden : 

Zaferi elele vererek kazanmıı olanlaramız 
yan yana, zafer meyclanıncla ••• 

30 Ağuıtoı, Türkün tarihe kaydettiği en büyük 
nferin yıldönümüdür. 

Bugünkü hür ve müstakil Türkiyenin temeli 18 
yıl enet bugün arslan Mehmetciklerin al kanlarile ya
rattıkları bu muazzam zaferle kurulmuıtur. 

- 30 Ağustos -
" Milli '111Ücadeleciler ruhunu 
bütün ta:ıeliğile mu ha faza 

ediyoruz. ,. 

O ak~am, güne i son defa gördule r, aaah .. 

Yarın, onlar k.in olmıyncaktı sabahı 

t. INÖNO 

O akşam, batıyı gözbeb elderinde toplayıp bakanlar , 

Yarın, ka nla r, nl kanlar, a lev kanla r 

içinde veda ed ip yirmi yaşın dünyasına, 

Dalacaklardı bir cennet rüyasına!.. 

• O gece. ay uç gii nhiktü n ncak. 

O gece, gökyüzü yer Ül'•tii ıı c ge rilmiş bir sancalc ı 

O ııece, doiiuracaktı yarını. 

O gece, kurtaracaktı Türk diyarını! 

O gece, süngüler ııiıdi knranlı~ın kınına, 

Ve sokuldu adım adım düşmanın yakınına !.. 

• O ıabah , gök uyanmad a n yer uyandı: 

ilk ışıklar yanıp söndü, sö nü p yandı, 

Ön s iperde .. 
Sıra daila r aydınlandı perde perde; 

Ve bir ağ ızdan snvurdu çelik d evler: 

Buram bu ram dumanlar. b ura m buram alcvlerf .. 

• O sabah , Kocntepeıı in üstti nde b ir koca ta,, 

O sabah, o t aşın üstün de üç ark adaş. 

üçünün d e kemikle rine yapı~mış e t i, 

G özbeb eklerind e dört y ıl ın mihnet i, 

G özb eb eklerinde dört yılın karaltısı .. 

O sab ah ..• Saatin altıs ı !.. • Koıanlar, düşenlt"r, hıçkıranlar. 
Bir alev demeti şimdi Tilkikıranlar. 

Şimdi bir a teş bayramı içinde K a leciksiv risi ..• 

G ülerek can ·veriyor on sekizinde b irisi! 

O rdu düşmüş kaçanların peşine, 

S üvariler basıp geçiyo r düşmanı n leşine !. . 

• Yine O"nun izindeyiz, O 'nun l 

Yine bakın göıbebeklerine on ~cki7. mily onunr 

Yine çifte düşmanı yenen başımızdadır! 

Yine kalbimİ7. o günkü hızdadırl 
Damarlarımızda Dumlupınar akıyor. yine! 
Gözbeb eklerimizden K ocatepe bakıyor yinet.. 

Yuaaf Ziya Ortaç 

• 

·------------- - -·-·- - • .,, - • - ... . ı.ı .. - ... - • - .... --...... ______ ~ 

onunla beraber gönül huzurunu, 
ıuur topluluğunu, feyzi, bereketi, 
irfanı, umranı, refahı ve süruru 
getirmit olur. 

Alman işgali altmdaki 
memleketlere ancak mal 

mukabilinde ihracat 
yapılabilecek 

Ankara, 29 (Jlusıısi) - Çckos)o. 
vak) a ilc aıamız,Jakl ticaret ııııınhe· 
dc~i rneı,.iyetten k:ılılırıltlıktıın son
ra bu nıemll•kctc ınal gtindcıccek o
lanlnr alacaklı vaziyette lrnlııc.ıkln-

Gençlik teşekkülleri bugün 16 • 
merasım _ ....... _ 

Bugün, 30 ııt,"llstos :z.n!crinin 
18 inci yıldönilmilnil kutlıyarak 
~anlı ordusunu bı:ğrına bas:ın 
rül'k mlllcti, en büyük bayram· 
ıaıından birini :ı.·apıyol'. 

Bu milnascbcUe l°' tün datrc
lcı', muessescler kapanmış, her 
taraf donanmı'jtır. 

Saat tam 12 de Sarayburnun
dan 21 pare top atıldıktan son
ra Taksim tneydanmda merasim 
lıaşlıyacaktır. 

l\lcrnsinıc iştirak edecek kıta
lam lıavn filolarınll2' clıı iştirak 
edecektir. 

:'ıl uayeııeden son ı·a Cü nıhuri· 
yet iıbidesintn önünde kıdemsiz 
bir subay tarafından 30 ağustos 
zafer bayramı hakkında bir nu
tuk verilecek ve müteakiben ko
mutan dıı bir hitabede buluna· 
caktır. 

Bundan sonıa boru ile verile
cek (Hazırol!), (Dikkat) i~arc
tile, iibideye çelenk konacaktır. 
Bu cıınada muzikanııı tnlacağı 
İstikliıl marşı hep bit· ıığı:z.dıııı 
cöylcn<.>cektlr. 

lll eıasimın sonunda lutnlnr 
konıutnnın önunden r,cçit ıesmi 
ytıp:ıcaklardır. 

Bugün büt'Aıı Hnlkevlerincle 
toplantılar yapıl:ırak büyUk bay
ram kutlaııacnk, radyoda da hu
gilniiıı az:ımctfııi anlatan hltııbc
lcr. kıınfcran!;\nr wrileccktfr. 

Öğleden evvel de j~41 nbul Ko· 
mutanı ordu adına tcbı·ikii.tı lrn
bul edecektir. 

Ankaradaki meraaim 
Ankara, 29 (A.A.) - Zafer 

b:ıyramının 18 ınci yıldönfimü 
münasebctfüı yarın saat 8 <le 
Genclkurma:r 11aşkanı larc~al 
Fevzi Çul:mak. tebrikiilı lmbul 
edecek ,.e saat 10 da Hipodroın
da merasim y pılacnk ve lıu ıne· ı 
rıısimi bit- YCS i g~lt tnkip ede· 
ccktiı· . --

kazada birden açılıyor 

12 - 20 yaş arasında 5998 mükellef bugünden 
itibaren faaliyete geçiyor 

lngilizl~r büyük 
Bir taarruz 

Hazırlıyorlar 

Beden tcrblycai mükellefiyeti kn·t <)vlcrindckilcr de Adliye Vekiıletinin 
nunu bugünden itilınrcn mcr'iyete bu sahadaki faaliyctile alakıılnndı -
gPçc.-cck ve f tuııbul viliiyeti dahllin- rılılıklııı·ı iı;in yeni tcşkllfıtın dı~ında 
ılı•ki on 11ltı kazada ıt<:ııtlik teşekkül- buluımıııktadırlnr. 1ırtımbul vililyeti
lcı·i merasimle :ıçılıu:sktır. nin beledi~·" hudutları dahiUndc ka

ncdcn t.cı biye İ J.:anuııunun \'ekil- nunun milkclleflyet (l'l'ÇeV~ İçinde 
ler Heyetine verdiği snlühiyetle bu 5998 kişi tc çil edilmiştir. l stanhul 
sene vilii~·etimizin bdediye hududt- gibi nüfusu 800 bine yaklaşan blr 
l;ırı dahillndckl kaza!nl'll1da Jt). 20 ııchirde mük<.>llcf ııfııb(tınin bu dcro---·-·-- ı ynşlnrındaki mükellefler, belediye ce düşük olması, tahsil çnğında bu-

/ g '[i d.ı JG da hududu haricindeki kaznlard:ı da 15· lunaıı ı:-~ntlLl·:n geni'} Olçüdc mele-n ı ere e ana 20 ynşlamıdııkl milkcllefler fnaliyc- 1eplc1de buluntnaS'lndaı: ileri gelme1'· 
k " k i' l tc davet edileceklerdir. Bu yaşlarda tedir. as erı ı a arı bulunup mektebe dewını eden talc - ı ıtnnlıul knznlamıdald spor teşek-

teşkil olunuyor beler mııariC teşklliltana dahil bulun- küllerinin isimleri ı:unlardır: 
dukları için, hükum('tc ait müessese FATlH KAZASI - - Bin üç mükrl

Ottawıı, 29 (A.A.) - Matbuat 
konferansında Müdafaa Nazırı Rals
toıı, aşağİdaki beyanatta bulunmuş-

vc fııbriknlarda çalışanlnr, ait olduk- lef vardır. Vefa, Topkopı, Davutpa
lan Vekaletin bede:t terbiyesi tcşki· ş:ı ve Fcncryılmaz 1.lilplert gençlik 
Jiıtınıı mensup oldukları cihetle, ceza ( Dev•m ı H yfa 3, ıDtun 4 de) 

- - -·- -·- -----· ·---.... ___ .. ...... ~ .. ... -.. ·- _,. - -. -
Basvekil eebrimiz J 1 tu:·İkind Karında fırkası tali ı_n ve 

9 tcı·blycııini ikmal <•der etmez, 1 n.ril· Oduna yeni narh kondu Deldl• .. t•krar terc·dc lıir I<nıııı<l ıı kıt'ıti askrriyeı;I 
wtj l(j teşkil edih ccktir. Hıı kıttı faal Ka· 

ııaıl ıı kuvvetleri ha~kumandum Gc • 

Yalovlya l·ını· nerul l\l:ıughton'uıı kumandası altın· 
d• buluııacııktn. Ranun için de !uzla 

..,~~· c-_ l uımaruı hacet kalınuınıı;:tır,• 
B"'ş"eıu1 ıi)o. wt· n<=u 4>öi~\ :i.Ill R 1 b" • · ilk . a ston, ırmcıtc~rının ı yarısın· 

enelki gün Yalovadıın şchı1mlze (,"Cl d AU t'l h ı· d b' ü ·· -

Kuru odunun çekisi 435, yaı 400 ve 
gürgen 380 kuruıtan satılacak 

· t• G · "' k ti· t 1 · d a an ı • sa ı ııı en ı r tU ncu 
mış ıı. eceyı , o a ıynn o e ın e • d f k 1 h 1 dil 

1 B k·ı d- öT.led l\.ana a ır asının < a ta ş t e ccc-gcç ren aı,ve ı un 6 en eonnı - .. 1• 1 ·.,c 
t.ckrar Ynlovaya gitmiştir. grnı ı ave ey cmı., ır. 

Ralston, şunlım ilüve etmiştir: 
cBizim c~phcmlz ?.lan~ denb.inde

dır. Ilurada adıımMz dahi kalacak 
ols:ık, oraya göndcrebıldiğimiz kadar 

iO,.v•m• •ayf• 3, sütun S teı 

FJY A'T MORA KABE :KO::;!SYONU DÜN AKŞAM üzımt 
TOPLANMIŞ VE ODUN PİYA'l'LAIUN I CİNSLERİNE GÖilE 
TETKiK V~ 'J'ESBIT ETMİ.ŞTİR. 

INGILIZLER 
askeri mıntıka

ları tiddetle 
BOMBALADI 

nu GÜi":DEN İTİBAREN r~N İYi CiNS KURU RUMELİ 
MEŞESİ ÇJ<;KİSİ 435, YAŞ RUMELİ JırnŞESt 400, KURU A· 
NADOLU MEŞESİ 400 VE YAŞ ANADOLU lllESE YE GÜR
GF:Nİ 380 Kt;HUSTAN SATILACAKTIR. 

Alman tayyareleri 
Londra üzerinde 
7 saat uçtular 

- - - -

~Otjd 

( l)evamı ııa1ıife 3 11iitu11 3 de) 

AMERiKA 
Mecburi askerliği 

kabul etti 

Amerika - Iro.nada 
Müşterek müdafaa 
tedbirleri ilerliyor 
Vaslngtoıı, 29 <A.A.>- Yirmi ile o. 

tu:ı: bir yıış nrnsınd:ı bulunan bütün A· 
1 mulk.a ,·atandaşlarllc ayni yaşta olan 
b!itiln Amerikan tAblıyetlııe &:irmek ar-

Lon<lra, 29 (A.A.) - Bu r:ccekl 
alar m işareti yedi t:ant on dakika 
sürmüştür. Loııdrad:ı şimdiye k:ı.dar 
verilmiş olan alamı işaretlerinin en 
uzununu teşkil etmektedir. Londra 
civarının ınillcnddit bôlgclcrinc yük
sek infilii.klı bomba'ııı· düşıııtıştür. 

l>iKer t.ımıftı\n İn~iltercııin şimali 
şnrkisindc bir şehıı Jc, hir imdııd 
postru;ı ilzerinc dört Lıoıııha ılü~miiş· 
Lüı·. J<:vıer hasara uirııınış:;a ıla 11ğır 
yııııılı yuklıır. Yirw ayrıl ınııılakaıırı 

, 1 zusunu izhar etmiş klmselerı, sulh ha· 
.--~-----_. linde askeri hizmete mecbur lalan ve 

H i I< y A $ : km Birleşik Amerika tarihinde ille defa o
larak kaydolunan bir kanun llyihası, 
31 reye karşı 38 reyle Senatö tarafın
dan kabul c<lllmiştir Mezkur lüylha, 

O 2S S"O 'IS" /DO 

lıir sahil şchriıı<lt• :,•iıkst•k iııfiliıklı '" 
ııltı honıba iki kilise) i tahıip etnıi~. )Ülfreı ve '1udape1teden gel Hı h ot eı ıere göre Tranıilvan >, 
birçok evled hasara uğratmış vı• lıirl 'h ·ı ·rı d b l 1. ı 
çok Jükkimlarııı kepenklı.'rini pıırÇ.a. ' tı a ın an •oma a.aı çarpııma ara •anne o.an 
lamı~tır. Bir kişi ölmüş, nıüteadıliL Rumen • Macar hududunu ıosterir haı ita 
kimseler yaralanmış ı;e bunların mc· 
ynnıııda ağır y8lalılnr dn kaydedil
miştir. 

Kiel bombalandı 

Londra, 2!1 (A.A.) -· Ha\'ıı :!\eza. 
reti f atıhbar:ıt Servisinin bildirdigi. 
ne gött'. salı ak";amı İngiliz hnvu 
kuv'·~tlcl'inc mensup t:ıyyarl'lcrin 
Kici lw.hıiyc tczgfıhlarırıa yaplıklnı •ı 
hUcumda. şiılıletli bir baraj nleşlne 
ve pil<ıüarın gözlerini kamaııtıı1uı 
projcktiirlerı:ı rağmen, 250 metreden 
bombalar atılıın~tır. 

lngilizlerin muvaff akıyeti 
Knlıirc, 29 (A.A.) - 2G ağnstost.n 

rnotöriıe bir İngiliı müfl'('zcsl, A • 
dıırde 'deki ltal>·an hudut kaı ukolu-

(T>cramt sııhife 3, siitıın ı ele) 

Senenin en 
güzel romanı 

Aşk .•• 

Viyana konferansı Hudut hadiseleri 

Rumen - Macar 
HUDUDUNDA 
ÇARPIŞMALAR 

"ALMANYA 
Balkanlarda 
sulh istiyor,, Rumenlerin tayyare 

Kon/ er ansa bunun meydanı bombalandı 
için lüzum görülmüş Macarl _____ t 

___ ar aarru-
Mihver cliplomatıaı:ının zun Rumanyadan 
çantalarında plan ld. w. • .dd• 
olmadığı taarih ge ıgını 1 ıa 

ediliyor ediyorlar 
\ 1.>.a.ıı.ı 2ll <A.A.> - Bu sabah Al • Bükreş, 2!l (A.A.J - Rcutcı· ajan-

mıııı Jı:ırıcıye :.ıazırı, İtalyan Hııricıye sandan: Rumen Umumi karargahı · 
Nazırı Kont Cıanoyu 2ıvnret ederek bi t ı,ıı-i d - ı d ·ı ckt 
kcndisile bir mucldet gorOşmUstiır nm r c g n e şoy.c em m C· 

M:ıcaL. ll"rı· · N K ,,_ ·k rlır: 1ılacnr tayyuı·clerı, son gflnler· • • " cıve azırı ont ....sa y- . · ·· 
nln riyaııcti ııllınd:ı bulunan Mııcar Jıc. ı de .bııçok defalar Ruı!1en arnzlsı u-

Heyecan ••• 
Macera ••• 

ycti, Mııcar B.ışveklli Tclcki ılc bir. zeıınden uçn1nk •uı'Ctılc tnarruzdn 
lıktc \'ıy:ına:;n vlı ıl olnmstur. ı bulunmu~lardıı·. J·uınanyanın ynp-
Kcınt Csaky. En pcrı:ıl otclirıdc Kont mıı.ı olduı;ıı pıotcı;toya rağınım akın

ı Cıano ile \'llrı Hıbbcntropıı mül:ıkı ol- 1 lıırn Brnsov, Soıııuneııl ,.e \'itzul ii-
mıı tur z, rirıd<' ılcv.ı.nı cılilmış ve Rumanya 
n.ım· r ejctı. aat 13 de gdın o - aleyhinde tccnvüzlcıi muhtevi bir ta-

lup. ı > l tı Rumen Hariclvc Na- ı.ıın ı lsnlelcr atılmıştır. Bu gibi hfı. 

gelecek haftanın bıışlançıcında mümes
siller meclisince milzııkerc edilecektir. 

Brezilya Başkumand&nı 
Amerikada 

Rio • de • Janelro, 29 (A.A.) - D 
N. B.: Amerika Blrl~k Devletleri or
dusu bıışkumandanının daveti üzerine 
Brczil)'ll Genel Kurmay Baıknru Gene: 
ral Gocs Montcrie, öııümüzdeltl hafta 
tayyare ile Amerika Birleşik Devlet
lerine hareket ~eccktlr. 
Alman istihbarat bürosu şefi 

mahkemeye verildi 
Nc\·york, 29 CA..A.) - Tahkikat 'ko

mitesi deniz aşırı Alman isti!lbarat ser
visinin bUtiln defter ve vesaiklnlıı tet
kikini emretmiştir. 

Mczkt1r servislıı Nevyork ~besi mü
dı1rü doktor Manfred Zapp da mahke
meye celbedilmiştlr. 

Wallace, Hitleri takbih etti 
Dormoines (Birleşik Amerika), 29 

(A.A.) - Reutcr ııjıınsındnn: 
Riyascticümhur muavinliğine demok 

raUar namımı namzeUiğinln konulma
sını kabul eden bir nutkunda Wallace 
müteaddit defa Jliilcrl, naı!lcri ve to
taliz:ml t:ıkbilı etmiştir. 

Askeri 
Terfiler 
- -Jan darma menaupla

rına ait terfi liateai 
Relaicümhurun taadi
kına iktiran etmiıtir. 

'-ıt eaelenin asıl m ühim ciheti, 
~erıd~n noktası b izza t hükumetin 
di ~ 1 ~aptığı kanundan yine ken
tfet 

0~ tnaaı, onun ahkamına iba
~tt e ercesine sadık kalması ve 
tıi tı~i,.P•ha ile olursa olsun kendi 
ltir;d ç ır kanunun, hiçbir vakit f ev 
~ ~ addetmem esid ir. H üku . 
..,.._ uunu Yap b 'ld'... •· h "k" -~ ol a ı 111 gun u um-

Kanundan korkmak, bir hükü
met için aciz ve cebanet eseri de
ğil, bilakis kuvvet ve celi.det de
lilidir. Çünkü kanundan korka n· 
lar ve onun hükmüne r iayet ede
rek herkese fazilet misali göste -
renler, dünya da başka h im seden, 
başka hiçbir feyden korkmazlar. 
Bu hakikatle ri idrak ile hükmüne 
İtaat edenlerdir, k i basire t ve di
rayet ile mümtaz olmak şerefini 
hakkile kazanmıf addolunurlar • 

ı ından ~~ckoslovakyuyn ihıncnL mfı- Pek yakında 

snadesi ancak oradan mal gelirse ve- İiİİiiİİİİİiiİİiiİiİİiİiiİİİi 
:rilccektir. :Uu kal'ar Alman i~gali al-

nrı fanı u bulunın ktaclır. di clcrin tckcrrurüııc mimi olmak i· 
Mihve rciler lakayt kalamazlar çin muktezi tedbirler alınmıştır. Ilu-

nn ra ın r. for:ııl mı bır t..ombur
clnn n ta ~ arcsi l u ayın 27 "ndc 

Terfi edenlerin iaim
leri 3 ncü aabifemizcle ~ ~ memlekete, İnsanların 

nimeti olan hürriyeti ve 

Ebüzziya .Zade 
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H8kim ve Müddeiumumiler 
arasında terfi ve 

tayinlerin tam listesi 

Gemi halatı Tevkifhanede cinayet Hayvan sergisi 
Dün Veliefendide 

Bir mevkuf mangal mer••iml• açıldı 
Pıyasada ceıru halatı bulunmamıya demirile arkadaşını o··ıdu··rdu·· ısl~~~:~k!!:ı~:n~~zı~~~~;ın (~~~~l~a~~ 

başlamıştır. Buhran gittikçe şiddetlen- \<ln sergisi> dün oğleden sonra Velıe-
mektedir. Birçok vapı.&rlar. eskı halat· fendi ı;ayll'mda açılmıştır. 

Buhran haıladı, uki 
halatlar eklenerek 

kullanı ıyor 

lart eklJyenk kullôınmıya mecbur ol- K .
1 

t k•fh . tstıklal m:ı~ım mliteakıp, ııu&iyl a-
~tadırlar. &ti 8V 1 anede kontrollerın ev- çan Balurköy Kaymakam~ R.Wr öı.-

A k ( H 
• • . . u - if Ç .·.ı K . ..ı ... ı.. Dığer tarattım. tekne sacı buhranı ld h b I d .,. trak. Sayla\'lar. Şehır ::\1ec1isi ıluıu. 

.. n arn U!tlll) - H~kinı ve --u~ .a ... a. onya a!lıJe hwı.~ dmi:ıdliğimiz için gıttiltçe tehlikeli bir ve en a er a ın ıgını cerh alet- cııı.ctecıler vesair davetliler. te~hır e-
muddeıumumiler ara:ındakı terfi. haki~l!~ne Bergama h~kuk hiikl~r vazi.)·et ya.ratmaldadır. Tamir oluna .1 • t _ • dılcrı at. clu\'e, boğa ve. mckleri ıoz. -
tayın ve n.akıll.cı-c: aıt kara.rnaml' fsma_ıl _ F.rı;u,·en, Bolvııdın .ceza hu - mıyaıı birçok eskı teknelerin sefer~- lerınden bol bUIUftdUğURU SOyledl den geçlrr1işlcr ve sahıplCrınden. yetiş· 
yüksek t:ısdıkn ıktuıı.n etmi~tır. Hıı kunlığıne ten1yi~ mahkemesı eski ra- rine nihayl't verflmıyc mecburiyet ha- tirme u'ulleri h:ıltkında Jzaruııt alm.1:$-
kararnaıneye göre, Aciliye bıışmü!et- portörii ı.ühtü Uzm:ın,. Bolu ıı.ğırccza sı1 olma:ıınd:m korkulmaktadır. Evvelki gün tevkifhanede mahpus- kat asıl sinirime dokunan Şökrünfin lardır. . . 
t~l~nden Bedri K6'ker ve Rahmi reislfgine temyiz mahkemesi rapar- Hfçbfr ecnebı memldcet, gemi sacı lar arasında kumar yüzünden bir ci- rudığı haraçtı. Artık bunu kaldırmı- Sergıdckı ınek, boga ,.c duvclerın 
Anadol, Bur a h kimi Calip Kan - tôl"Ü Mustafa Pekinu, Tunttli ce-ı:a satmıya yanaımaıııalttadır. nayct i~lenmlş. bir mevkuf d4,"'er bir yn karar Tcrmi$im- Kemertıurı:az serıfsindckilerden cbh:ı 
yalçın, İstanbul ticaret mahkemesi hakimliğine Ü küdar mödclelumumf - mevkufu öldürmuştfir. Bu cinay<:t Vakadan bir gece evvel Şükrü ''"I· zayıf ve gostcr1$slz olması naz:ırı dık· 

M 
"'d l ilk k k d kifı.- - . . "' katı celb<'tmış ~de h:ıvvan ~ahıplerı 

ı·eislerinden l\lunir Akyürek T'e FaZ11 si ~urı Temizer, ikinci sınıf adliye ag ur O an me tep te şimdiye n ar tev ıwnede vuku- tagıma geldi. Elındekı zarları sallı- bunu Bakırk1ly ara:zlsinİn Kemerbur-
Yürükoğlu, İstanbul bırinci ağırceza, mCifctti~liğine terfian üçüncll sınıf maallimJeri haklarına a gclcn bütün yaralama ve öldürme ynrak: cVar mısın?> dedi. Reddet- gaza' nauran daha lttırıık ·olusuna aı.. 
mahkemesi ref i Refik Omay, lz:mir adliye m6fettlşi Şevk: Tuna.. L hidiselerinde olduğu gibi, hcnüz. içe- tim. Sabahleyin de ısrar etti. Niha· f'etmitlcrdır. At ve kısrakl:ır. Kemer-
ağırceza mahkemesi reısi Süreyya! , a8VUfUyorlar riye nasıl girebildli."1 sır olan man- yet oynaılık, kaybettim. Fakat ıın - burg:uciakılerın fevlnnd<.' bulunmuş -
Orhon terfian temyiz azalıkfanaa 60 LİRA İLE TA' lN EDİLENLER Yenı barem kanununun tatbika _ eni ayağınılan sivriltilmiş demir pnr mm olmadığından vermedim. clliç tur. 
ta~in ohınmaktadıılar. Kararname- Bilecik hukuk hıikimll.ğıne Erzin- tından evvel teftiş görerek terfileri ç:ılanndan bidsile lşrenmlştir. olııı:ızsa bir :;igara parası .•• > dedi. Bu anıda. serginin ır.ıycsl hakkında 
nin di er terfi. tayin ve mıkilleri can eskı sulh hakimi Ha;;.ı:n Fehmi ıcap ettiği raporlarla blldlrilen ılk- Katı1; sirkatten mevkuf bulunan Bunu da vermesince kızdı. Elıni be- verılen ızah:ıttı gore. Pılevneden ge -
ihtiva eden kısmını aynen bildıri~·o- Eğınen, Ödemış nslrye ce%8 hiJ..,mli· mektep mııallimleri barem kanunu_ s.nlnkalı :\Iehmet oğlu Receptir. !ine attı. Kamasını çekecekti. Ben tlrilm <Bozırtt> boğalar koyluye d:ığı
nım: ğıne Adliye Vekfı.letı ceza ve tevkıf nun tatbiklle beraber bu terfiden is- Maktul de Şükrü ismindeki mevkuf- daha evvel davranarak üzerine atıl- tılıyor. ko?'lü de bunlardan birçok dol· 
no LİRA İLE TAYIN EDILENLEP. evlen umum mfidilr muavlnı ve be- tifade e"·li-memi•ler ve ualnız ·, 0 • tuı-. dım. Dcmlr parçasını vücudüne snp· ler :retıŞtırel"l'k \•ııa~ete satr)'(lr. Bu " ff ~ .,~ " ,,. hk'k t ~dd ı , yavruloıı, scrgıde ır.şhır edlldıkten ~on· 

şlncı şube mCiduril Muza er !unç, tomatlkman 1 derece terfi edebilmiş· Cinayet ta ·ı a ı mu e umumi - lamıya bnşla~ını: l akRt kaç defa ra, aygır depolarına sevkcdılıp buyu. 
İstanbul :ıslıye ctza bikimJlğıne 

İzmir asliye ceza hakimi Kemalettin 
Akaüt, lzmır hukuk hakimliğine ter
fian Uşak hukuk hikimı Ali Okay, 
dordfincü derece Afyou ağırceza rc.
islığfne terfian o yer ağırceza reisi 
Yahya Sezaı Ban~. dorduncü derece 
Üsküdar hukuk lıiltimhğınc terlı:ın 
o yer hukuk bakimi lurad Hulıisı 
Turkmen, dorduncu derece Uskudar 
cczn hakimliğine terfıan o ~ ceza 
hakimi Iehmd Ali Akyol, istanbul 
a!!liye hukuk hikimlığlne terfian 
Konya asliye hukuk hiklmı Sıibll' 
Erdıl, K(rtehlr ağuceza ttic:Jiğine 
terfian Manisa .ağırceza reisi Rıı • 
sim Uz, Sinop nğırceza reisliğine 
E kişehir ağtrceıa reisi Etcm Er • 
tem, dörduncü dercrc Kocaeli hii -
klmlığlno terfian o ~er hakimi Nail 
Töre, dördüncü derece Edirne hii -
kimliğine tcı fian o yer hikiıni R.us
tem Nly zl Kayalaı-. İstanbul Tica
ret mahkemesi rciıdıgine f stanbul 
nıdiye hukuk hiklmi Zeki Fere.!. iz.
mir nf,~rcez.:ı mahkemesi reisliğine 
Zongtıldnk ağırceza mahkemesı reisi 
Ekmel Kavur. 

80 LİRA İLE TAYİN EDiLENLER 

latanbuJ ticaret mahkemesı reisli
ğine İstanbul kada tro bakımı Ke -
mal Bcğacıoğlu. Jstıınbul af;ıreeu 
reısliğine terfian lstnnbul asliye ee
:r.:a bikiml Bürhnnettin Öğen, Tokat 
ceza hiıklmliğine temyiz mahkemeJi 
eski rnportöderlnden Fuıl Özoral, 
Zonguldak c:cu hıiklmliğine terfi:ın 
lı:ışmüddeiumumi m~vini Lütfi Tan 
beşinci derece Büı:baniye hikimliğı
rıo ter!fa11 o yer Jıaklml Ragıp Ten
lik, A nluırn cc:zn mnhkcmcsi rel::liği
ııe Diyarbakır ceza hiikinıi Sabri 
Yolda,, Elazığ ceza h:~khnllğine te-r
fiıı.n btanbul asliye ceza hikimı 
Cemil Tüzemen, Eskirşehlr ağırceuı 
rei liğine terfian Sinop nğlrcezn re· 
isi İbrahim Önder, beşineı derece 
Bursa hukuk hllkfmlığlne terfian o 
yer hukuk hakimi Liıtfi Köker, be
einci der ce Katamnn muddciumumi
IJkjne terfian o yer mfiddeiumumlsı 
Ali Rna Gihıay, bcı:inci dcrecc Ko
zan ağlrceza rdsllğfne terfinn o yer 
nğırcez:ı rcisi Asım So~·sal, beşinci 
derece Gilriin hikimhğine terfinn o 
yer hakimi Hulusi Güngfü, beşinci 
derece Şcbfnknrnhiwr müddeiumu -
mlliğine terfian o yer müddelumu -
misi Kadri Kayaalp, Zonguldak a -
l:ırcezn mahkemesi rcisli~ine Anka· 
r hakimi Rıfat Alııbay, bmir asliye 
eeza hakimliğine tcı fıan başmüddel
umumi rnuavlul Halit Evren. 

Kozan aznlığııuı tnc;:ol ceza hakimi !erdi. Halbuki bunlıınn ııhst kıdem- likçe cürmümeşhut knnWluna gore vunlu runıu bılmıyorum.> tuluyor. tekrar koyluye verllıyormu~ 
Tevfik Çelikel. Bolu kad:ıstro hikim- lerinln de gii1onünde tutularak 1 yürütüldüğünden nkşama ıloğru lıi- Reıs bir do ya kıığıdına sarılmış, kı. böylece ı Bozırkl ın ıslah edılıp u. 
lığine Tokat kadaııtro hakimi Hüs- derece değil, iki derece? terfileri icap tiı ilmiş ve katll geç .,·akit İkinci A· uç tarafı !!lvri, sap tarafı kınn:ıp ile retılınesı mumkün olııbılıyor. 
nli Turel. A~karn hfikımliğinc To- edıyordu. Sayısı 120 yt bulan bu mu- ğır Cezn nıahkcmr·sınde muhakeme sıkım ı.rarılnıış, kanlı bir iılet çıluır- Sergı gczlldıkten ve ıctıp eden tl!tkı-
~~t ceza hükımı Tahsın, İstanbul allimlerln bu uretle mağdur olduk- olunmuştur. dı. Maznuna göste•dl: kat yapıldıktan sonra derece alan hay-
U.,küdar ~uddenımumiliğtne l~an - lıın an~ılmış ve maaşlannın 1 de- Tevklfhnne idaresi hakkında da >- Bununla mı vurdun! vao sahıpterıne mukfı!atlar teV"Zi edil-
bul sulh biikıml.lglnden lnet Ak;aJ. rece d:ıba artttnlma!ı için vehrimız bir haylı ifşaatta bulunan kntil, c- Evet. Bundan ıçerıde yu:ı.lerce mısur 
i>O L1RA İLE TAYIN EDiLENLER maarif mfidurlü{,'il tarafından bir mnhkenıedeki ifadesınde cınaycUnl vardır. -------------'--'-

teklif lıııtni ha%1rlanarak Ankara· şöyle anlatmıştır: c- Peki gnrdıyanlar aramıyorlar Hariçten lise bitirme 
l\1udumu ceza hiklmliğıne Bayrıı- ya tasdike göndenımiştir. c- Tevkifhanede !:er kovuşta ku· mı? • t"h • l 

mi,. mCiddeıumumW Cemalettin Pek- mar o~onanmaktadır. Bu kumar zar c- Nerede? Ay.la bir defa bns • 
1
.m 

1 anına gıren er ve 
.. Liste tasdikten geıtr gelmez bun- " u '-1 ft k l l 

can, Konya müddemmumi muavınlı- lann maaşlan yeniden bir derece oymıudur. Grup oynnken, birisi ka· km yaparlar. Bunu da biz dah:ı ev- lö •ene iDi a a an ar 
gıne Ankara sulh tıakımı Fchmı Tüı. daha yük!eltilecektir. pıda gardiyanı göz.ler. Geldığini gö- vel ~:ıber alı_r. kamalarımızı, zarları Maarıf Vek~letı. tıaru:;ten lıse bltır _ 
man. Konya lcnı hiilmniığinc Konya rilrse başını k:ışır ve biz de anlar, vesarr şeylerı gizlerız.> me imtihanlarına girecekler tuıkkınd3. 
sulh hakimi Vecdı Öi!men. lnegöl Yeni gümü pa~alar uırı, paraları saklarız. OtU'Z yaşlannda. y•rtık pırtık kı- Mtıarıf' Mudürlultlerıne ~u tamımı ~on-
ceza haklmllğıne Hozat mud<lclumu- D h cd b 

1 1 
ü ü 

1
. Bu iildürdüğum $ükru beş ki&ile yafetll katilin istıcvabından sonra dc.rtnıit.r 

. \' 1 S \' h k k h. k . arp an c ası an yen g m ş ı • '-· k 1 klfh ed eti 1 k ınıııı <'Y.s ezer, nn n u u. a ıın- ralar Zafer bayramı münasebetile bıı· ım...şmış, umar oynı~'an arı harnca tcv an en g rı en vn anın ışa. J - Vck.llı;fm emrıle dışarıd::ın Jr.;;e 
".l:"lne Ünye hukuk _baki~! Necatı g1.1ndcn itibaren tedavUlc. çıkarıl:ıcak· kes:ıniye başlamıştı. Her ııyund:ın hıcli mevkuflarla. tevkifhane baş- bıtirme ımtıhanlarına hcrhangı bır lı
\ avuz, Gevaş sulh hrıkımlıgıne nu- tır Yeııı liraların bır tarafında Milli mnno alıyordu. Ben !!39 senesi mııyı- gardiyanı dınlenildi. sede ıırmıye başlıyanhırdan mu-.ıııffak 
cnk sulh hakimi B."lhrl Öl.-te!ll, Akşc. Şet tnöaü'nün bır büstü vardır. Şektl !IJndanberi mevkuf bulunuyor ve Neticede mahkeme, tevkifhane dok olamıyarak butunlemıye kalıp ve bu.
hir ulh hiiklmllğinc %ara ınildılciu- ıtıbarilc eski l!ralarırı aynıdır. Yalnız mQl•dancılıktan ber hn!ta kaııındı· torunu çağırarak dınlcmlye kıırıır tunlcme ımtıhanl:ırını ılk defa ımtıh:ı· 
mumlsı Cehdl Kırçıl, Urfa müddeiu- 1940 tarıhinf ta~ımaktadır. ğım ikı, uç lirayı kumar.n veriyor - vudlğindcn muhakeme başka bir gü- na gı[dıklerı okuldan. başka bır okul· 

mil
.l'.· Ed" '1 D 50 "5 k l k gumUş 10 5 ve ı d B b 1 t F b '-ld da \ierenlcnn ımtıh;m m:ubtı~rı bu-mu ır;ıne ırnc ı• . ııi mo:ıvını · '" uruş u • · · um. unun aat.a11 ° mUG um.. 'a. ne tnı"' 1• tunkme ırr.tıh:ınına ~udllderi okull;lr· 

Hakkı Mnd kb:ış. Dlyorlıalur müd - k.uruşluk ıılkcl par.ılartn basılmasnıa '"'_,_....,,,...,_,,._,.,.,.,.,..,,.,,.. .. ,",,_'.""'"'""""'""' ... '-""'_ .. _,,."""""' dan ılk ddıı ırntıhanların yapılclığı o· 
deiumumill~ı:ıe Urfa müddeiumumi.- da de:r.ım edıfmektcdlr. . T• t v k•ı• • · k•kı •, kul:ı gonderılecektir. 
si Mahir Ülk~~ml,. ~hisni hfıklmli- ha~~~!~~= ;.~l~lc~. ~~l~~~~:ıkltop~:~~ ıcare e ) ının tet ) erı 2 - Bu suretle kcndısıne dığer okul· 
ıırıne Pertek hi.lnmı _'iuııuC ~ıya U ·ımak i~in l,etkiklcr yaptırmaktadır. laTdan ımtıhıın mazbataları gostcrıl -
ğurlu. Hayrabolu h:ıkımhğıne tem- -------------------------·------ fmış olan okul ıdarcsı. ımtıhana ıııı m~ 
yiz rapor~ö~lerin~en ~im _Blselm:ın. D biliye Vekili • T ğl k olan ~hsa :ıit imtıhan ma:ı.b3t:ılannı 
Pertek hakımliğınc Mıhalıççık eski 1 . d hı" i 1 D h"ll Nazmı opçuo u yeni e mek çeşni i loplıyarak orta oğretım umum mudur-
hik!mi ~mln .Dcğlrmer_ıci, Rc$:ıdiye ve:.~ırF:~ Öw~':. z~ir~~çe~Qn a~ir~: hakkında 1•zabat aldı lugune gonderecektır. Bu maıbatalarn 
hlikımllğıne Mıdynt eskı hiklnn Ah- h~t •tm•k üz- Floeyada bulunan gore ımtlharııı giren şahıs bıtırme ım-

0 ~ .. ~.. tıhanını kazanmış durumda ise mazbıı· 
dülhallm Anbarlı. kardl'Şfnin yanma gitmi5tlr. ıaıı:rla bLclıkte askerhğe ;ııl vcs\kaltı-
ıo LİRA ILE TA YfN' EDİLENLER () Aylardanberl gümrüklerde bekliyen 2S bin rın clıploma kabı ı:e put paralarının 

· ' • vey baba•ını yaraladı l k b • k d::ı orta oğrcıım umum m dörHığiıne 
Ueak ~uku_k haktml.iğine Gürun Dün saat ıe,.30 da Galatada Kurubaş ÇUVA a vennı ÇI arılmaaına çalışıbyor gönderılınesı lazımdır 

hukuk_ bakımı_ Rıf?t. Kork~t. ~oııya Bostan içi sokağında 1 numaralı evde Ticaret Vekili Nazmi Topçuotlu dün l kahvelerin malıyet fiyatını doların bu 3 - Bu ~ur etle betı:.e veren liseler· 
sulh hnklmlığıne Konyn muddeıullıU- oturan deniı. amcleslnden ı~mall oğlu tığleden evvel Toprak Mahsulleri Ofi· günkü fıyatı üzerinden hesııp etmek dışarıdan belge alanların kuııyelerlni 
mi mu:ıvinl Abml?t Efeoğlu. Saray- Zarif, ayni sokakta 8 numar.ı.lı evde sinde mesgul olmuş, buğday satrşları. doğru gorlılmemektcclir ncık adreslerııe btrlıkte 1706 sayılı ka
köy hli.kimhğıne Ankanı gulh hiki- oturan Uvey babası İhsanın, lı.üfretme- ıehrimizdeki stok miktarlarl. aert bl.ıA· Takas şırketının dolar hyatım bır ~unun muzeyycl uçunc:fı m.ıddcH mu
mi Salih Bngin, U~l'lk ctoza hakim- sınc sınirlenl'rek tab3ncasına sarılmış. day fiyatlarındaki gayritabii yuksek· nısbet üzerinde ganıntt etm •ı hnkkın· cfbınce derhal askerlik ~ubelcrine bil· 

k 1-' h d recekler ve a•l<crlık şubesıne verdık· 
lığlne Di}·nrbakır ıniid<lciumuıni mu· fakat kurşunun patJamadıQını görünce Jık ve yeni ekme çcşn"' akkında a- da tetkikler yapılmaktııdır 
avini lbrahinı Kcpckrıo••lu, Marns uzerinde t:ışıdığı kama fle hücum ede· lı'ikadarlardan izahat almıştır. ı·h b k ı- lerr lı&tenın bir orne(lını de orta öğre· ' " · k lh .r. 

1 
d d .. _ racat a• ontro une tıın umum ınudurtın•ne göııderecekler-

solh lıfildlnliğ"inc llolvadin ceza hü· re , !:ını !:iti kaşı üstünden ve ot Vekil, öğ e en sonra a taıws ilmi- • "' t ·ıd· dır ı;~ 
fm

. G ı· T ı • h~ -·'h kalçasından yaral:ımıştır tcd şirketinde tetkikler yapmıştır. Bu mezon1ye verı ı k ı a ıp o unny, • vşe ır ,..., · .ı - Bıtırme ımtihanlarını kazanmış 

h
.k. ıı·· Ak 

1 
• lh • . Yaralı Bey,..ı;lu hıı~ttıhaneslne kal arada dolar fiyatının tlksc edilcm . Ticaret Vekııleti 1•.tanbul ıhrıırat a ım gıne şe ıır •m hakıml ' ueo • - ~ olanlara \"l'rılmek üzere Vekıllıkce tan-

. , . • . dırılmış ve suçlu da kama ve tllbanca- mesinden dolayı aylardanberl gUmrük· başkontroloru Hafdcı Ne-zıhiye. VekA· 
Kemal Dırik.' Zıle hukuk hakımlığıne_ si1A yakalanmı"tır. _,. et r· tla . 1 'Zlm edılecek bıtırme belgesı lmtıhanı ~ ,. tc bekliyen ve mwıY ıya n mute· et tarafından hır müddet mezuniyet 
Çumra eskı mfiddelı.tmumlsı Azını Et h . I k m:ıdiyen yükselen 25 bin cuval kahve verilmıştır. Hakkı Nezıhinin Anltar.ıda ılk ~ap;ın okula gönderilecek ve lsta-
Altan, Refahiye hiikımlfğfne l\Ifhan- meş en açı aca ışl de mcv:z:ubahs olmuştur. GOmı ük - b[r vazlfey<.' tayin edılecetı de sdylen· tıst.k bakımından talebe o okulda ım· 
beyli eski müddeiumumisi Nedim Ötedenberi şehrimiz.in dertlerinden ten ~klldlktcn aylarca nı':ı tloL,r ll- mektcdir. tıbaJuı glrmış ve belge all1l1$ s::ıyıt:ıcak· 
Yelçok, Salranboln müddeiıımumili· brrfsi de et meselcsldır. Belcdıye bu - zerinden bedelleri ödenecek olan bu Diller taraftan. kontrolarluk teıkilıl- tır 
ğlno Oltu mfiddeıumumİSl Ziya Ya- nun için lktısat 1'.füdürluğu vasıtnsilc mallann buailnkfi satış Clyatıarı tesbit Unda. yapılan bir tahkıkat <lolayıs!le 5 - Li•eden mezun oldukları yıl ı· 
kut, Ilodrum h!iklmliğfne Gürün tetkikata başlamıştır .. Cok yakın bır -dilcmemelttedir. Ciınkü bedelleri ay- Kıvamettin isminde bir memur l:ı diğer çınde olı;unlıJı}ıı gırmıyerek sonradan 
müddeiumumi muavini Fazlı Onnt 

1 
zamanda şehrin ıkl uç yerinde .et !arca sonra ödenecetınden ve o zam:ın bazı kimselere de tahkH.at nc;tıcesine Vekıllıı?irı müsaııdesile herhangi bir 

Çal ceza hiıkimilğine Nallıhan haki~ meşheri- açacak: ve bu rureUe halkın ioların ne kJymette olacağı tabıaille kadar işten el çektırlldiği t:öylenmek. 
1g\::: ad~t~!ıe~:U~~ııı:ı ~:;:~ııgı:~mını~ 

ihtiyaçltırını kar~ılamıya ,.alışacaktır 1ımdıden tahmin edılemiyece{!ındcn tedir. "' ,, mi Mes'ut Seyhun. dokuzuncu dere- '" " · addedllmlyerl'k ıstatıstık umum mu -
ce Edime sulh hakimliğine terfian durluj!üne gönderılecek ıstatıstık cet-
0 yer sulh hakimi Abdülkadır To - vellerınde bu imtı11<inlanı lnlebe Slfa· 

puzlu. ""'""'"'"'"""'' Ü o B E R L E R """"""""'"'"" tile girdıklerı gösterılecektir. HtUM•Wf•tıun•tut1uııuıu"• K ç K H A ........... •mu ... ..,........, f 
35 LİRA lLE TAYIN EDİLENLER """"'""''"'"'"' """""""""""" ki sene ayni sınıfta kalanlar .................. ----------------------------------------------------------Ayaş müd<leıumumi munvtnllğine Maarif Vekaleti. üstüste iki sarıc aynı 
Bürh:ınlye eskı m!ıddciumumi mua- lkb•at haberleri: Poliste ı üteferrik ı mnrta kalanlar hakkında Mn:ırıf Mu -
vlnl Hüseyin Balkancı, Akhisnr ha _ · d rlüğUr.c şu tamimi gonderml5Ur: 
kim muavinliğine Kırklareli sorgu + iHRACAT - Dün mühim milt + YAl\'Gl.V - Bakırkoyde Os - * AFiFE - Sııhncye çıkan ilk ·Üstilste iki yıl resmi bır okulun 
h!ıkinıi Mehmet Esnt Çoğa. Beyp:ı- tarda ihracat olmuştur. Bilhassa Al- nıtıniye Fabrikalar caddesinde Se- ;ur~ kadı'"~·ABflfke rahatsıı; bulundu- ayni sınıfında başarı gosteremedlkle -

1stanbul kndnstro hlkimllğine Tenı zarı mUddeiumumi mu:ıvinllğine manya, Jsviçre ve Leı.oııyııya trenle Iim oğlu Şemsinin, Kuınil isminde bi gun ~n} m ~ a ırkuy akıl hast:ıha- rlndcn dolayı kendilerine bırer belge 
yiz mahkemesi rnl>Ot"törlerinden Hu· DeYJ"ek miıddelumumi muavlnı· ~ıeh- ü A "k d bcğ rine kira'-·a verdi~ 3ü numaralı pa- ııesın e ır. ayan Afifeye lıelediye verilerek ilgıleri kesılen ve ders yılı " t tun, merı ııya - ora a pek •e- ı &• ta.rnfındon yardımda bulunul k 6011Unda re mi bir okulda imtıhan gl'· 
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lüst Turan, İııt:ınbul asliye cezn hli- met Türkmcnoğullnrı, Safranbolu nllen _ caz zlli, barsak, Yunnnis.lnna muk ayıklama kulübesinde Mustafa tır. aca • çlrmek ş:ırtile hususi okulların ayni 
kimlifine Kocaeli a~liye f:eza h:ıkimi hakim muavinllğıncı G rede sorgu yumurta, Bulı;anstan ve Rumanya- kızı Hayriye. Jdbrltle eignrıısını ya- + NAFİA VEKİLİ G 1 . sınınarına kabul edılen talebelerden 
CcUılettfn Tok!oy, Kocaeli asliye ce- !.akimi Emin G!in:ıy, Knr:ıpınor karken tavanda sarkık durnn top Fuat Cebeso dün enc~n Alı ders yılı sonunda maarif müdurl kle· 
zn h5kfmll ine Adliye Vekifett ceza rnüdıtciumumi munvinliğıne Akşehir ya zeytin, Yugoslnvyaya kuşyemi halindeki pamuklıır tutuşmuş ve bu dürli4ğüne g:le k ~lıah Nafıa mü- rlnin göstereceği resmi bir okulda ge
işlerl umum müdür başmuıı.vini Sey müddeiumumi munvini Ömer Könü, gönderilmiştir. Yunan vapurlarının suretle başlıyan yangında Kamile Kaz D "k \~c .' mumi :'thifettlş ctrdiklcrl imtihanda başarı gösterenle· 
fettin Uğur, Denizli hukuk hakim- (',emi,gezek sorr:u hakimliğine Çar- seferlere haşlaması Amel'i.ka ıle de ım 1

:
1 

' nlı VP. Belediye Reisi rin tasdiknamelttınin. bu taJebelerın 
liğine Ma-raş hukuTc hfikfmi Osm!ln "amba eski mOddelumumisl F:nver ticari temaslara b.ııılanmasını temin ait _G uın pamukla 80 çuval hnr~ ;e !Doktor ~ut!1 Kırdarla birlikte yol- imt~hana gırdlkleri resmi okullarca 
Nuri Akpmar, E~ı.rrum hukuk hu- F.rr;in, Darende hiı.kim nıunvlnllğim! etmışbt·. kulube tnmamen )arımı~ur. 11 a d~r nıcse esı hakkında göruşıııüılcr- aynı sınıfta .bır yıl dah:ı okumak üze-
klmTiğinc Rcvh!tnlye eski cezn haki· H h.k. · · kit · . . mnhall1ne yetişen ıtfaiye yangının I ır. re glrclıklcrı hususi okullarca t. nz.ım 
ınt Hü"atr.ctUn B~nyli, Erıncııak hu a a ıı ım munvını A Kop, + l.VIJISARLA.R ı'El\ILI Raif civara sirayetini imlemiştir. Yanıın * ~EZAI.ANDJRILASLAR - cdile~e[:ı ba~ı maorıf ve hususi okul 

Ha sa hiıkim muavlnli~ino Darcnıle K:ıradenız diın sabah KabaLaştnki k !"be 
11 

ki . ' 'nlı de- Belecllye kontrollerinc d~v 1•1 müdurluklerınden sorulmaktııdır. 
l:uk hfiT l ;-,·ne Yıılovn p<:ki milel '1-Lldm muavini Na!m Neyim A tnsü, ıı ıı e pamu ar sıgor. mektec.lır n· 1 f " am ec ı - Yapılacak muamele aşağıda goste 
dclumumiıü hzet l:f'l!1"in, Ödemiş il Göynlik sorgu hakimlıi';lne Nevşchir Levazım unııılıği bin:ırn:da. oğlt"ye ğllıllr. 1400 liralık zarara srhebl~·ct lu, Kaılıkö ır, ıa. t~ ~ıırf.ınd~ Deyoğ- rılmıştır: . 
;:~rceu rclsliğine Ödemi~ hüklmı !lulh hakimi Nİİ.2fm Akyilz. kadar meşgul olmuşlur. \ ckıl 10 gün veren suçlu yaknluıımış ve tıılıkıku· taluıl 1 y, Emııılıııu, Uskudar mın 1 - Sözil geçen talebelerin 3 Oncu 
.., __ ,_,.. .. .._,..,,.._,.,,,,_,,..,,_,,....,mnıııımwınnıı•m"'"""" ....... ,."m"""'""'"""- k:ıdar daha ıehrlmizde kalacaktır. ta bnşlanmı~t1r. 1 1 arını) a lOl kilo ekmek ve 22 ki· yıl sonunda resmi okullarda ge(ırdık· + ERO/,\'ClLER - Dün Sultan- "ft ;.r r~:;:f~ ınusadeıe e<lilmiştir. Di- leri imtihıııılıırın netıcelerı bu okul -

.... , .. ~k~~;·i~~·i<~·~·ş·~}~~r· .. 

.......................................... ": .... 
ahmct Kiit'ıp Sinan vokuımndn ıs Maarı e : ria t t ~n belediye nizamlarına la~a. talebelerin hem üstfrste lkı yıl 
numarada otu n ıınlııkalı 'eroin sn- E ye c nııyen, Turingpalaıı, Sümer ayııi sınıflarda kaldıkları resmi okul -

ra . + AÇJLACAK :l.fHKTEP!,ER - mperyal ve F'lorşn otellerile Loza~ !ara ,hem de 3 üncıi yılı ayni sınıflarda 
tıcılarından Topal llasanın evındc Bo smıe yeniden muhtelif yerlerde pnstah~nesl ve lzınir lokantası ın geçirmek üzcrl' girdikleri hususi okul

Sirkeci istasyonu polislerinden Seyfi. yapılan aramada yasU'-'"1 arasında (Kız Sanat) ve (İnşaat Usta) okul- muhtelıf para ceznl:ırı ve 11 . ti 
1 

!ara bildirilecek, bu iş'ar üzerine icap 

Şoförü döven pois 
mahkilm oldu 

sırası değilken müşteri alan Mehmet 10 ve tetkıkat neticesinde aynl s?- ları açılacaktrr. + ŞEHİR RA.Vnosu ~ ~;~h~- eden tahsil vesikaları. va.ziyet hakkın· 
Adli;,·e teşkilatıuu~ ait rakamlar, adınd:ı bir &atöru Juınkola götilrurken ~akt~ 117:uı;;ın~lı1 ev~e oturnn.t!~i İstanbuldakl In,aat Usta okuluna ~~z:e~tl~rdekvereceği konserlere bu ~~s:?ı":ul~~~~~~z~en!~cc~:Ue, 

ı'n'•ınııf halinde olmakl~ beraber:. bil- dövmrı. ş. bu yüzden Asliy. e üçüncü Ce- evsın n e ze nt e asana aı ı dn kadrosu •-kv"ıye ( dılerck fazla r n aca ·tnki hnlk pliJ'mdn b:ıcr 2 H ü fi 1 d t • ""'9 M büyuk pal.'"'Ct eroin :r.:uhur etmiştir. • "" · • '. lıy.acaktır .,- - uç ne yı sonun a resm okul-

Adliyemiz 

yuk ve geniş toprnkiarımız için d:ı- za mahkeme ine ~er~lmıştl. • . talebe alınacaktır. Bur da da yenı , · da bntlhana girecek talebelerden res-
ha •fimuilü bir ka.._oya ı"htlyıır .ms. DOn mubakemesı bitirilen polis Sey- Topal Hruıan bu eıoınlen satmak b' ı· t U k l ,_ a•~- * liRTEN TOHUMU Huhu mi doktor rnporile sabit olan bir bas .. ur .. .,- Ü U b ela d ..,_ ır nşaa sta o u u açıuıc ~w.... bat birliği 1 k - • -
teriyor. Rakamlara bakınız: 

927 
de ti, suçu sabit görülerek l ay 5 gün ha- zere zunçnrşı aşın san ı.u,ı Sanat enstitüsü olmlyan viliiyet- , n n eten tohumu fiyatlıı- talığı dol:.ıyısile imtihana giremlyeeek-

Müstnkfi Ağrrcezn Mahkemesi l\fü - pl.s, 20 Iinı para cezasına mahküm e- Aliden aldığın1 söylemiş, bunun ü. leıde de l\.ıı. Sannt Enstitüsü ve Ak- r~"ı:s;} Cikse~ tesbit etmesi pi~aıınyı lcrin, im2ihanlara baş~rımada? nlha-
ıettep Afflrceza ~'Iahkame·ı·, 'Asl'ıye dilmiştir. zerine aranan Allrıin evinde de ka - şam S at k il k ulacaktır 2Y" eltmiştır. Tesbit <'ılilen fiyat yet bir gun evvel okul ıdarelerı vasıta-

e;• ,. ,. M • •an o u arı ıır • • ·.> kuruştur. Bunun be ku. f Bile maarif müdürlliklerine müracaat 
Ceza .Mahkemesi, Aılıye Hukuk Mah Ancak, m:ıhkcme, polis Seyfinln rısı ikbal tnrııfından imha edilmek + ORTA TEDR/S;tT l\Iüdürü aynlacaktır. Diğer t şft ıu~u •0~n etnıılerf sa•ıile. imtihanların eylül dev 
komesi, Ticaret M:ıhk:emesi, Sulh bundan sonra, herhangi bir vatandaşı i~tcnilcn 60 gram eroin bulunduğun- Hayri Arılıç ve müfettiş-141T ınıtihan-ı fiyatlar 17 kuru ur~ on pıyatbn n resine bırakılması caizdlr. İmtihan ta
Aiahkemesi, Sulh Hukuk ve Sulh Cc- ddvmiyeceğlne kanaat getirdiğınden, dan suçluların hcp!!i yakalnnaıuk lar mımasebctile rııcktııplcri tı>ftişe catta t:ıcirlcn• ki~a ~1 ~mıştı~. k rn- J,matrıameııııın bu dersler için bütün
~. Hukuk hğkimliğ!, Ceza hgkimli- cezasını tecil etm:ıştfr. haklarında tahkikata başlanmıştır. lmşlannşlardır. kir kalacaktır. 0 a,ına uru'ı ~~:;.ı:u~~madıi\ı tıakkındaki hükmu mah. 

ı:l, Çift hiiktınler ınahkcmesi, l\1Qn-
1'crit hAklmli mnhkemeler, İcra R.e
Wiği, İcra Reis muııvinllğl, 111üddci
nmumt, üddciomumi muavfnliğl, 
So~ hakimli ti olıırak 1505 mahke
memiz ve adlt te,,ldliıt makamımız 
vardı. Bu miktar bugiln 1621 dir. 
Arada 19 mnhkemelik bir fark var

Büyük casu• romanı Tefrika No: 15 

dır. Halbuld, bugün, oylc köylerimizi ~_ .... ._.,.,------.,ıı.;;;--;,.;;;.;...;;.;,;i 

turyada ı;lz:in 
rastlamadım. 

-'bl güıel bir kız:ı v h h 
5• k - a .. va ... Büyük bir fıı"l!at lesidir. 

- Atıışcmillterliğini: bir 
fazla sürmemiş demek.

lUiralny şen bir kahkaha 
ıli: 

günden 1 açırmışım... Bizim mesleğin lcnp- - Tııbii ... Sizin mbi şık ve kibar 
an •.. Varşovadan uzakta ~·ası""- k ı · .,. 'l\ ., • ,,_ as ·er erın idaresinde bulunan bir 

1 r~z... I lemlcketlmiıe kırk yılda bir kaleyi almak kimin haddine ••• 
sa IVL'l- sı~ln gibi bir dilber geliyor, haberi-

mız bnc olmuyor... Miralay memnun gülümsedi, beni 
- Fazla iltifat ediyorsunuz mira- biraz daha kucağına çekti: 

lay .• teşekkür ederim .. vazifeniz u • - Yalnız, işte orayıı knpamp kal-

Garip bir 

Kalabahk 

Karşısında 

Geçenlerde bir iıimiz düitii 
de akıam üzeri Çarııkapısınd• 
bir dolaıtık ve ilk defa lfÖrdüğÜ· 
müz bir m.nzara karıısıncla kal· 
dık. . 

Mühimce bir kalabalık, bir 
dükkinın etrafında toplanmış .,.e 
esmen dar sayılabaecek olan- so· 
kağın ortalarına kadar yayılmııtı. 

Meralda baktım. Meğer burası 
ayak üstii içki Teren bir meyha· 
neyınif. Ve ha kalabalık, t.eıgi· 
hın boşahnasmı beldiyonnuı ! 

Ömrümde böyle btr manzara 
görmediğim için bu hali bir müd· 
det temaıa eflian. 

Küçük bir tezgihın önünde 
kaynaıan kalabalık bir ıneddiİ 
enir ıeçırıyor, cib lcabanyof'• 
gih çekiliyordu. Sabırları tüke -
nenler iti~ip kakı,ıyor Te sıra1' 
kapmak için uğraııyorlardı. 

tkj,. adım daha ilerledikten son· 
ra ayni manzaranın tekerrürü ile 
karşıla,tım. 

Yine bir ıürü adam, ikinci bir 
meyhanenin önüne birikmiı, sır• 
bekleşiyor ve it. İp lı:akıııyorlardı. 

içki içmek için bu derece te • 
halük. gösterilmesi, sokak orta -
sında içki içilmesi, hakikaten çir· 
kin bir manzara! 

Bir kere, hiçbir kimsenin soka· 
ğı bu şekilde işgale hakkı yoktur• 
Hele içki içmek için, bir kalabalı· 
ğm s-of<ağı yarı yarıya doldurma· 
sı, müstekreh manzaraların en 
miistekrehi sayı!abiJir. 

İçici İçmek İstiyene karıŞmayı&• 
Kendi bileceoii iıtir. Fakat souiın 
ortasında İçerek kötü bir örnei 
teşkil etmek kimsenin bakkt de• 
ğndir. Bile bile bünyelerini çürÜ· 
ten birtakım insanların, su içer 
gibi içki içerek çirkin ve müptezel 
bw hareket değil, fakaf ammenin 
saygısı ile karplanması lazımgelir 
brr iş yapryormıq gibi kendilerini 
teıhir etmeleri, Türk vicdanının 
kabul etmiyeceği, bilakis Türk 
vicdanının tilcıineceği bir manıa· 
radıT. 

Bu hal, yalnız Çarşıkapıya da 
münhasır değil, Srrked ıarının 
karşısında da bu çeşit yerler gö:ıe 
çarpıyor, fakat muhit müsait olrn• 
dığı için bu çeyİt yerlerin önünde 
bir kalabalığa tesadüf olunmuyor. 

Bu çe11it müesseselere müsaade 
etmek, içki İçmeyi ko1aylaştırma1' 
manasındadır. 

Halbuki içl.dye karp takip olu· 
nacak hath hareket, onu içmeyi 
güçlqtirmek, içki içmek itiyadını 

yıffatmak Ye nihayet içki itiya
dının kökünü kınnaktır. 

Bu hath harekete muhalif bir 
yol tutmak, milletin bünyesini 
maddeten ve manen çürütmiye 
vardım etmekten bl'lŞka bir mana 
ifade etmez. 

Bizlerde ise, böyle bir şey kas· 
dedecek hic;biı- teıekkül yoktur. 

O halde bu biçim meyhımele -
'n türemesine imkan venne"'ek 

ve bunb.rı te2elden kapattrrnııık 
gerektir. 

Akşamleyin bu tufeyli yerlerin 
ba:pnda toplan nlar, bir an evvel 
evlerine giderlerse bu merrlleket 
için daha hayırlı olur. 

• • 

AÇIK MUHABERE: 

MAHMUT SADIK - Alakanı.Jll 
teşekkür ederiz. Arzonuz yerine gt· 
tirllccektir. 

l1oatcınct, ıııiilıcndls l. S. : 
Arzunuz ayni nıev·zu.daki cliğeı· dl· 

!eklerle biıieştlrilerrk yaz1lmıştır . 

{ımımcınmnnl"'",_''"'"''"_,.""''1 

ri Vecizelerin Şerhi t 
~ ...... _....atttftUMttttlllitılMMlW." ...... lfffflr 

Bir in•anın dürü•t, t.
mi% Jüfiincc .alıi1'i ol· 
maıına, h•r cliifÜrtce•irti 
hak V• in•al icaplarına 
iıtinat ettirmc•ine bir 
mcini yoktur. ÔUım bile 
in•anı brı yoldan ç•vi
rem•z. 

MARK OREL 
Bu '·ecizenln sahibi olun Ro

ma imp:ıratoru onu şu şekilde 
;şerhediyor: 

vardır ki, en ~·ak1n mahkemeye, hiç ! • f • ... .-.ı;1--& .. 
olmazsa altnııe kilometre uzakta-dır. Nakleden : C M MiM 

Buna mukabil hAklm ııayısında ol
dukçn bir inkişaf vardır: 936 de 

- Hayır, matmazel.. Emin olun 
ki clddi ve samimi EöyJUyorum. Mem 
lekctinizdc bilhassa Vlyanada fiç se
ne knldım. Her taraf:nı Jmnş karış 
blliriın ... Faknt nıulınkkak ki sizi an 
ılmı.cak bir insana l ne rastlamlldlr<l. 
Bir dans lUtfetmez misiniz! 

zaktn mı? dıkça dünya llc alakam~ keslliyoı: 
Miralay g(jğ.>iinü kabartnrak ce- Maiyetinizde tnbii birçok znblt-

vap verdi: ~er va.rdır. Harp yok, bir ~y yok, 

cBlr ndnm, sr:.f Te berrak bir 
ptnarın yanında durup ona Ji. 
net okuyncnk oluna. o pmann 
sulnn yine anf \"e berrak akmlya 
devnm eder. Bu adam bu temiz 
ve güzel suya limct okumakla 
iktifa ctmiyerek onu çamurlıı 
telvisc knlklııırs:ı, suyun saffet 
ve bcrrnklığı bu çamura da ga
lebe çalar. DOriist ve temiz d!l
ı.ınncell bir kllfa dn, saf ve ber
rak sularla çağlayan bir pmnr
dan farksızdır Te hiçbir ıey onu 
bu yoldan çeviı'enıez. İnsanın 
hür, ınütevazı, b'.ayırhah n Ald-
yfşsiz: olması kafidir. Bu vnzi· 
yette olan bir insan eziyete de 
uğrasa, lnnetle de karşılansa, 
hnttU ölümle de tehdit olunsa, 
dürüstlüğünden ve temizliğinden 
bir şey kaybetme. Çünkü onun 
kafası içinde ça iayan düşünce 
pınarı, saffet ve bcrrakiyetini 
nıuhıüaza eder.> 

1789 olan hfıkim l!ayl!ı. 938 de 2026 
ya yüksolmittir. İcra memuru sayısı 
143 den 348 c çıkmı~tır. Faknt bu 
sonuncu rııkam, pek m~bet değil _ 
dlr: Vatandnşın alncnğını, verP.Ceği. 
ni, noı·nuıl kanallarla başaramadığını 
anlatır, 

Iliraz da temyiz mnhkemeıd hak
kında rttkam vercUm: Temyiz mah
kemesine, 927 senesinde 58830 evrak 
trclmlı, bunlardan 67314 ü karara 
baklıınmıft.ı. 939 senesinde ise 90.158 
vrak g miı, 72.113 ü karara bağlan 

nıı t1r. 

W ıılareyı onlnra bırakıp nlçla. sık sık 
- estcrplatte kumandanıyım! buraya gclemiuorsunuz? 
Anlnmamış gibl yüı.üne baktım: ~ 

Kendimi miralayın kollarına bıra- Nerl'de ba Westerplattc? - Nasıl olur, tahkimatı arttırıycr 
kırkcn yan gözle binbaşıya hnktını. Miralny yine şcn blr knhknhn sn- ruz. Ben başlarında bulunmazsam 
Zavallı ad:ınıcağız peııceııindcn avı Jıverdi: işler yürümez. 
kaçmış hayvana dönmllştü. KE'lldisiııe _ Hakkınız var sı·- Biraz dahn miralayın boynunll 83• 
gfü: kırp:ırnk gtilümsedim. · lb" .. nıalmazel... rıJdım: 

Binbaşı nezaketle kadehini kaldı· zllıcn g ı guzel bir kızın Westerplnttc 
ne al~ka:!!ı \tar. . - Af buyurun mfrnlayım ama, 

rnr.ı.k mukabele .etti. 1 Miralayın hakkı vardı. Benim gi- sözlerinize inanmıyorum. Kimbilir 
J\Iırıılnyın genış ı;öğsüne kcııdınıi bl genç biı· kızın \\'c;;tcrplattc kale-' orada ne güzel kızlar vnnhr da. on-

bu11ktım: HI.r Slow'un tatlı iıhengi- sile ne nliikası olabllırdi! l !arı bırakıp nyrılnmıyorsunuz. Yok-
ne ~rııdımlıı alı~erdik. 1 l\llrnlu~· devam ettı: sa sizin gibi gcnç. yakışıklı biT ku-

1\I ırahıy tatlı. b.ır SC' le sordu: Westerplatte. I>untzlg'dc müs _ mandanın bir kalede tahkimat bnha-
Meml k tımızc idi •in z çok tahkenı Leh kalesidir. D nyanın nesilc kapanıp kalm~sını akıl kabul 

k v.. t hl 



G(lra.r-"'ar ............... . 
~y Vıv ............... . 

~:::::: AKISLERi J 

~liatemlekul 
~z müatemlek•· 
~elaemmiyet~ 
~an, rna i lübiyetin.i müte
,.._ lbanya ve taal%a ile müla
._.._aJı~~si üzerine Fransız 
t.ir~elerinin vaziyeti mühim 
f.'.._."-sele teıkil ebnİf tİ. BilJıas.a 
~ iZ nıiiatcmlekelerinin İngiliz 
~enılekelerinin yanıbaıında 
~ nıalan, ıerek coğrafi, I'• • 
~er_i ~ımdan biribirlerinin 
tiıa ---~eri olmalan, vaziye
~IUIJÜyetiDi bisbütüa arttı-

"'-':_~la Filistin ve Maverai Ş.. 
~-oy-.; Fra111111 Hattıü.tün 
f.'..___ tnılelı:esi Mısır ile Sudanın ; 
llİıı -ız Soma!isi tnpa Somaliai-

.\lrlbGte~rnim birer parçasıdır. 't..._ dttaıze gelince, C ezayir ve 
~ ~ lt!H:ak birkaç üssü 
~-n lngiliz donanmasınm is-

pt ihını t q kil e tmektedir. 
~•rıs.nın h ezimeti üzerine tn
f'ıf "'lıe e, ~aziyetin Ta h a m e tini tah
lli '1tırı ~ua!emlekelerinin sela meti
~~!" ıçin Franaaz mü.temle -
ıı...,. ırı P e ta in hük\ımetini tanı
~ llauka•emette kend isin e 
-...._ etrnelerini temine çalıı -

TARİHTE 

364ncügün 

AVRUP ADA-AF'RiKADA 

Bedu terbiyesi kaıı-
11 •iYele lirdi 

(1 ,~, .. hif·d·n devam) Uç 26 Agu"' stos teşekkftlilııe ayrılmuıiarer. El!İNÖ.. 

=~ke~~~~~rr~ s~.:ı~.' ı::!!~ 
bu141por, Alemdar klüpleri ırecıçllk JD 
tefekkülüne ayrılnuflardır. XADl-

1 "lb tebUJ:.I •-mz. tebliği KÖY KAZASI - İki yüz otu~ mü- • • 
•• -.• !5 kell~f ~ardrr. Yeıı~rbah(e •e Billl _ BÜYÜK TAARRUZ 

Londra, 29 (A.A.) - Hava ve Ana - Kahire, 29 <A. A.> - fngili7: Havıı ldüplerı aynlmıetardır. ADALAR 
vatan Emniyet Nezaretll'ri teblil edi- lnı\•vetleri ku~ndaıılığı tebliğ ıodiyor: KAZASI - Yftz on yedi mükellef 
1or: İngiliz hava kuvvetleri, Libya çölün- vardrr. Adaspor klüb\l ayrılmıttır. 

.Evvelki gtte, Büyiik Britanya üze - de ·Koufıa. ~balar grupu üzerinde EYÜP KAZAst - D<Srt yılı seksen 
rine d~man tarafından yapılan hava keşif uçu§l:ırı yapnıı~lardır. Bu kuv • hef mükellef vardır. Eyilp klilbil ay. 
taarruzları saat 20 de başlamış •e !e • yetin, Dcrne limanındaki gemileri mu nlmı$tır. SARIYER KAZASI -
cfrden biraz evwline kadar de,•am et- \·affakıyetle bombalamışardır. Bir ta- Ü~ yüz üç milkellef vardır. Sarıyer
miştfr. Düşman tayyarelerinin bUyük kım bombaların t:ımamlle isabet etmiş ıle yeni bir kl!Jp açılmıştır. BEŞf K
bir kısmı. İıl&illere ııe ·Galles• mem- oldu~ gorühnü•ttlr. Btr ıemlnin ba - TAŞ KAZASI _ ~7 milke1lef var
leketl cenubunun btrçok mıntakaları $ından kıçına kadar yanmakta oldulu dır. Beşiktaş ve .A mavutköy 1diiplert 
llzerinde munferit surette veya "ruplar müşnhede edilmiştir. lngillz tayyarded fi Ü 

28 Aiustos 1922 
Ya.ıan : Samih Na/i.ı TANSU 

:..:_;.___~~~~---~~~~ 

Ba,kumandan ba saf•rİ föyle anlcıtmıflı J 

Bu harekat Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumaDda 

beyetiain yGksek kabiliyetlerini tarihte hir daha teabit 
eden muazzam bir eseridi r. 

Bu eser Türk milleti nin, Türk h ü rr iyet v e istikla linin 

llyemut abidesidir. 
Bu e.e ri meydana ı:etiren n ecib T ü rk m illetinin bir 

e.ladı ve o milletin ordusunda Başkumandan olduğumdan 
ilclebed mcıud y e bahtiyarım. 

halinde harckllt icra etmişlerdir. D~- Derneyi terkettlkleri zaman başka bir ayrılmışlardır. uSK DAR KAZA
maııın münferldeıt lıarekAt icra etmek- gemide de yangın eıkmış bulunuyor- $J - 277 mükellef vnrdır. Anadolu 
te otan tayyareleri fasılalı olarak Lon- du. Bütun tayyarelerimiz hareket üs- klübü ayrılmıştır. BEYOCLU KA • 
dra üzerinde tıçmuşlardır. Birtakım !erine avdet etmişlerdir. ZASI - 1~24 mtıkel?ı.!f vardır. Galıı
tayyarcler .Rande· üzerine. bombalar Kınldenizde ·Mocra• adnsma karşı tasaray, Beyoğluspor, Şişli ve Tak
atmışlardır. Bazı evler, diıkkfınlar ve bir ha\•a seferi yapılmıştır. Birtakım sim Genç~_er klfibü ayrılmışlardır. 
bir ldllse de dahil olmak ilzere blrta- binalara iftbetll endahtlar yapıhnıJ BAKIRKOY KAZASI - 565 mü -
kını mebani hasara uğramıştır. Domba- olduğu görülmüştür. keller vardır. Bakırköy f dmanyurdu 
lıır yuz.ünden yangınlar çıkmışsa da Blenheım tayyarelerlııden mürekkep avıılmıştır. BEYKOZ KAZASI -
çabuk ıı<indurillmüşwr. Bazı kimscle- bir grup, Harrar'a hücum. btrtalnm o- B

0

eykoz ve Anadoluhisarı 1dmanyur
rin öldüğü ve yaralandığı haber veril- tomoblllerin bulunmakta olduğu s:ıhayı du klüpleri nynlmı,lardır. Dilnya tarihiıı,Je asırların seyri,, Ptk geç mukabeleye başladılar. O 
mektedir. ,.e kışlalıırı bombardıman etmiştir. Bunlardan başka bcledirc hudut- bir milletin hayatıııdu bu derece bıi- guıı akşama kad:ıı· gokler gürledı, 

Cenubu garbide bir şehirde birtakım Muhtelit büyük motorize kol .oes· ları haricinde kalan Silivı1, Şllc, Ya- yük neticelcı· doğuı ıuuş zaferi ııe t.aiları kum, toprakh.ırı toz halıne 
meskenlerin ve sınai müesseselerin ha- sie• de Mıcuma manız kalmıştır. B!r ka~·lletmi• ve ne de şahit oln1uttdr. soktu. 

lo•ll ve Çatalca kazalarında da ter- , v sara uğraması ylizünden susuzluk baş- kol jle birtakım binalara bombnlar ıı- Bu bir tek z:ıfcr satırı değil, kahra- 27 ag·ustos sabahı ıııevzilerindcn 
t 1 1• o"ı · ı d 1 • b tk· tibnt ikmal cdilmi~tir. gos enn ş ır. u ve yara ı ''ar ır. tı mış ve ısa etler \'aki olmuştur. ı .. manlık <l"st•ırıının bh- rok sahifcle- f ı ']' k · d -=· ı b" · l' ki hirle ,_ Bugün her kaunın en müsait sn- ~ - .. ır ıyan ur pıya esi, allarına atlı-.,..rma ı gar ı ve sıma ı gar se • yangın çı .. mıştır. rldı'r. U<•uı·lu bı'ı· a••u«.to~ ~abahın·'a "' .. k " · · 

1
., k i 1 h d --"k 11 fl ı ki "' " ~ " u yan ı uı Su\·arısı u .. ı !arı vazl eyi rindcn bazıları \!zerine bomb:ılor atı - Landa, 29 <A.A.> _İngiliz ha,·a kuv· asın a mu e e e.ı· top anaca ar, 

1 1 
h 

1 
• k 

mış. bırtakım evll.'rle di"er l.ınzı me. ba""°k merasim! •·apı1~ak ve kay- başlıyan Türkün emsa s z anı etıı mil emmelen yaptılar. 6 ~·etleri kumandanlığının tebliği: J·- J """ ı b' ı· d -·ı A J luva 
bani hasara uğramıştır. Bu şehirlerin Garbi çölde Ku!ra mıntaknsınd<ı, fn- makamlar birer nutuk vereceklerdir. ya nız ır < u~ınanı .l..'gı • nac 0 : Afyon ônundcki tepelerde kanlı 
k6ffesfnde olenlcr V<" ynra1ananlnr var- giliz hava kuvvetleri keşif uçuşları ••••· · ··•••11

• ••••• • •••• •• •••••••••••• " • ••••••• göz koyınuş bütün b1r Avrupayı, 15· •süngü harpleri cereyan ederken 

1 

dıı'. Maamafıh ölenlerin miktarı fozlo yapmışlardır. Derne lımanında fngi - vı·yaıa koıferaısı tlımarcı ve istilacı zıhniyetle • ~na- Fnhrcttln ve İzzettin Paşaların 1ru: 
değıldır. llz bomb:ırdıman tayyareleri, gemilere dolunun harimi lmıetine - ebediyen m:ındasındnkl kuvvetler ıimalden ve 

~ Memleketin dığer muhtelıf yerlerin- karşı muvaffakıyetli hucumlar yapmıs- gömmüş ve bugün yüz bini geçen centıııtan" düşmanı kuşntmıya baı;la-
!lde . 1 d e C aulle'ün lnıilte- den şimdiye kadar alınmış olan rapor. !ardır. Dır vapur üzerine t:ım isabet (Birinci ıahtfedew d•cam) bu zihni~·etin mümc "_ili bir ordunun dılar. O gece Türk Fungusü yan~ak. 
~ lııuzaheret ıörmesinin b at- lar, dtışman tararıııdan yangın tıkarıcı kaydedilmiş \'e geminin baş \ e pupa- Romndaki siyası mahafil, Viyana gö- ölüleri üzerinde istiklaline nasıl hür- ta olan güzel Afyona dahil oluyordu. 
J;' lef.ehi pek dafınık o lan ve yüksek ınfılilklı bomb:ıl:ır atılmış ında yangınlar çıkmışıır. Tayy:ırele- ruşmeJerf mtinasebetile, harp dolayı ile met edi1ec~'i:ini göstcr~ş ve bu im- ı Yalnız o gün bulun kıtalar kendı-l.~~ .! k I • • __ ..a.. yalnız bu bombaların cltser1slnln kır - rlmiz avdet ettigj zaman diğer bir ~e- A\ nıpaya aıt birtakım mes"uliyctleri d 1 k l zafeıle ~ık "'t' ~ltenale e er11un rnuaa- lara düşerek hasara sebebiyet veı"me- deruhte etmis olan Almanya ile ftal _ t.ihon an <'n para ; 11•• • •• 

1
- lerJne verilen emri muvaffnkiyetlc 

~ b ar merkez tqkil ed ebil- miş olduğunu bildırmektedrr. Bunun- ~ı!~z yhaa~:'s~:.::d~~·d~u!~~ış;a:..~~;.e • yanın. Macar • Rumen münasebatına mış Türk_ n:ıillctfntn ,.bıdc>ÜJ'il~sel : başarmıııken Çeklltepa üzerine taar-
ır. la beraber. baz.ı bombalar. k:ıs:ıbalilra Şap denizinde Mokrn nda>Jnn knrşı ka-rşı alfıkasrzlılc eöstttemlyt"e~klerlnl yor. Bu ıı.bıdcnfn frmf T K y~ ruz eden 57 nd :iırka fnik düşman 

llida • duşerek bin.alan hasara ut:r:ıtmış, ufak yapılan bir hücumda tam J abctlcr 'e vazlyetln düşmanlu tarafından is· dlr. Oçuncü yazımıı bu hu1ilk zafeıe kuvvt?tleri kar~ıınnt!a ınütl!tfladıyen 
Ilı C ~~tte Sunye Ba,kmnancla- tefek yangınlar çıkarmış ve birkaç ki- k:ıydedılmiş ve binalar hasara uğratıl·' ıısmar cdllme-siııe ~kayıt ve menfi bır aittir. uğra:maktaydı. Vııktt öğleden sonra 
~· •ttel H a user , Fransız So- şınln ölmesıne vcyrı y:ırıılaııınasına se- mıştır. hattı haıeket ittihaz edemiyecelclerlnı ••• idı. Başkumandan bu tE>penfn hil5. 
,. klllnandw G. Centil- bcp olmuştur. • .. • İtalyan şarki Afrilm~nda Btenhf!hn ~yan etmektediTler. • 26 ai"ıustos l!l22 cuma sabahı Ko- mukııvrmet ~tm~ini hoş görmemiş-
~~ "e Çin Hindi Ba,kuma n- Alman tebligı tıpınde tayyarelerden muteşekkıl bır Mih•er, ça'-uk aal•t•a cateprnin !lel'l!ıinılekı dağlar~a kıp· : ti. • 
~tir lay- ebnitler, Tun~ Ce . filotilla Harrara hucum cdeıek moıörı· istiyormut kızıl bir ufuk, dakilrnlar geçtıkçc ay- ı _ Sorunuz, bu fıı·lta niçin ge( 
t, ~ Faa lu.v,,etıeri llunYındanı Berhn. ~ ıA A.> - Alman orduları ze murreze tahşıdatı ve bir kı~la uze- Budapeşte. 29 <A.A.> - Yan resmi dınlanan bir ıökyih:ü, geceyi uyku- kaldı?. 

,,°luea d başkumandanlıl:ının tcblığı: rine bombalar lltılmıştır. bır membadan bildirıldiğine göre. Ma- suz bu tepe üıeı inde geçirmiş üç bü-ı Bu suali fırka kumandanı duyma-
~et af-__ e mütereddit bir ...... Dün. günduz. hava muharebe fılola- ltalyan tebliği car siynst mahfıller1. Macar - Rumen yük adamı teşhise hizmet .~lyor. ılı. o sanki ilahi bir hitaba uğramı• 
f'-·· .. -•llllflı. rı. ı;-oll: müessir surette. Tlmcs mansa- me~lesinde vukuageleo dönümde ve Bu üç büyük insandan b_ırı baş!n: j ..,.fbi bizzat kendi lcendi8ine bu aaali ~ lll»• t -'-k bında Eastc'hurch ve Southcnd tayya. ltaI•·ada bir rnafıal. 29 <AA) - f. Vıyano göruşmelerlnde. mıhver dev· · h bi k ı k - d hakı "' ~ ~- •uuc e- re meydanlarına -ve lııaıltercnın cenup Lalya~ ordulan umumt karargAhının tetlerlnln Macar • Rumen araz.I meı;e. da sıya r a :>a • uzerın c. kendi elile ve kendi tabancasile sor-
~ •hernmi•eti sahılınde Bognerrcgls lımanına hClcum 83 numarnlı teblığf: leler.inin hallini çabukJaşlırmak kat'I bir askı•r ethıscsi, k<·lmdel ~ir sıga~~·ı du. Fnkat merhum l\Iiralay Reşad, 

.:;--:=:= .1 c~lerdir. Hava tıloJarımız tskenderFye - Mısır azminF göstermektedir. Roma rrıahfıl - ~nünde nçılan ve aran ıgı parça - çok attle etmi$ti. Fırk:ısmt boş ye-
ı...._~1anlar, Trablusıarp "e Ha- Dun gece. hava muharebe filoları deniz i.ıs&inü bombardıman etmışler leriııln ~yanatına nazaran Almanya yan guneşc bakıyor. re ökıüı. bırakmıştı. Çünkü bq, on 
~ - mi kel • Llverpool. Cardiff. Brtstol. Mıdcllcsbo- ve gayrı musait ha .. ·a şartlarına rağ - ve İtalya, Tuna havzasında ırulhün ida- Mavi gözl"ı iııoo bu dopn taze gü- dakikahk kısa bir zaman sonra i'ır-
i-~ ınaate e en araunda rough. Chatmıın ve Th:ımeshaven lı • ıncn Porwit ile İsmaillye arasında mest için Transilvanya mescleslnın neşten daha kudretli bir ışık yanı· kasının öncüleı·I Çeklltepenin üzerine ~ ..•. Fransız Hathüstüva ve manlarını ve Shetfıeld. Norwıch ve Co- Suveyi kanalı iuermde uçmuşlar. ka- doğrudan doğruya bir anlaşmıya var- yor. Bir emr1, bir kumandası, şimdi şerefli Türk bayrağını dikiyordu. 
~ ~':..:t~emlekeleri de Pe- ventry'de esleha fabrikalarını şıddetlı nalın ı;imal mansabına ve Elkaotara masını daıma arzu etmişlerdir. Buda- ölüm ı:ıükütu ltınıie uyuyan bu da~·ı' Her iki hidiseyi göttn ve öfrenen 
ı..__-:.._ 111 ...__ • e iltihak etselerdi, surette bombardıman etmişlerdir. pasajına bombalar atmı.ılardır. Malıim peştt>de. Rumen bilkümetinln Viyana- lan, bu ovaları. lıu yaylalan ~ır Baekumandıı"ın gözleri nemlendi. 
;::.tllit •Yll9Jr Sud - t I k • Tayyarelerimiz. İngıllz lımanlıırına oldu~u vcçhıle kanal yolıle MJSırı Fi d3 lı:abul olunur tekliflerde bulunacağı hıımleıie cehenneme boğacak, yOzbı~· TOrk ~,·ıa· tları, Tüı·k kahramaııları, 
·" d ı. •m mas em e eSI maynlar dökmiye devı.m etmişlerdır. Jıstine rapteden demir yolu bu pasaJ - ümit edilmektedir. - " 
~ Yısile Mısırın kendisi de Mulıtelıf noktalarda hava muharebe- dan gf•t"mt>ktcdir. ihtilaf iki taraf arasında !erce lnsıını süngü ~elde ovadan dag- 1 Başkumandanlarının değH muahaze. 

~· ; .--
Tirldyede 

piyangonun 
tarihçesi 

Plyaascın1111 ne sanan icat ve zu
nr etait oW9fa tarihin vakayi 
kaydetırıemjf samanlara teaadüf et
ıte geretıtir. 

Romalılar, ( Satürnal) (1) dedik -
leri yortu günlerine hilrmeten btlet
leri hukümet tıırafından verilen ve 
meccanen tc\'zi edilen Lir piyango 
keşide ederlerdi \'e her bilet mutla
ka bir şey kazanırdı. Roma impara
torlaruıdan zulmö •P. l'lleCnunane ah· 
nl •e harekitlle meıhar olan (Ne • 
ron) ahalinin menfaatine olmak ü 
zere umumi plyangulaı· ihdas eyle· 
ınifd. 

İrılparator (Helyogabal) dahi bW 
piJ•neo icat t'YlemtıU. Bu pi1anp 
nun yansı kiırlı, diğer yarısı ise 
faydasız ve bazı kere de mazlr fl!J'• 
ler kazanırdı. 
MeıeJi bir bilete altı nefer köle 

isabet eylediği halde dlter bir bile
tin hissesıne de altı fare isabet e • 
deı dı. Sonraları piyııngo pek zh·ade 
taammüm etnıış, h11zı sçıkıracter. 
ınC'ktC'p, hıısto hane \'t•yn "air umu
ru hayriye nııınına halktan bh'Ç()lt 
paralar dolandırdıkl:ırı anlaşı1dığm· 
dan hüküınetlcr ı>i:;ııngo teıisatında 
ve müsaade luısıncla pek rlyade 
muşkulat go11tcrmcğe mecbur kalmış 
!ardır .• 

Birinci (Frasua) Fransa hazine -
sıne ehemmiyeti\ bir menfaat temin 
etmek şartUe bir şirkeU- piyango im
tiyazı veı mlşti. Lakin o asırda halk, 
şimdiki gibi h1rs ve tamaa tabi, ve 
zahmctsi:ı servet kr.zanılaca,"!na ka
ni olmadıklarından bıletlerin en çok 
kısmı satılamamış, kulmış, piyango 
mütcahhıtleri halkın başına geçir
mek ıstediklcri kuliihı kendi başları
na geçirmişlerdir. 

Gitgide Avrupanın, Asyanın ve 
Amerikanın her ~rafın& sirayet ve 
taammüm eylemiştir. 

Piyangonun şark:ı, Osmanlı diyar
lanna ııc vakit ve ııe suretle girdiği 
tc.bit edfü•mcdi. 

Zannedildiğine giire İstanbulda ve 
Türkivenln diker yerlerinde :piyan
lco m~fhumu, Mısır ve Rumeli ti· 
ınendifer tahvı,ltile anlaşlimıya Dat
lamıştır. 

l\leşrut1y'Ctin ilinmdan blr müddet 
evvel İzmirdc pek ziyade mazhan 
rağbet olan bir pfl"ango senelerce 
devam eyledi. Cilmhurlyeti idare n• 
nından sonra Hava Kurumu menfa
atine olarak uzun miiddettenberl ı .. 
tanbulda •e son birkaç aydanbert 
Ankarada keşide edihnekte olan 
(Milli Piyango) halkımızın hemen 
kaffesini alakadar etmekte ve pek 
ço'k kimseleri sevinı'llmw.kt.edir. 

~•d 1··ı·· düıman tayyaresı ve 12 Alnıan tayy;ı. dolphe go!U C'rvarında 1nKJlızlerm Po- b.aUedileeek saçan bır canavar halıne ııokacak, hammiil edemfyecek bir fedakirhğa 
,... lra"'91nda kalacakb. lerı olmtmıır. Bu muhaıebl'lcrclc 38 Şarki Afrikada Dubat c:etclerl. Ra- lara ko~turacak. yuzle~ce topu ateşi sine, sorgusuna hile uğrnmıya ta-

~· ı.._C:: u rnıntakası Fransanın resi duşm[iştür. lıgnıc kalesını ışgal etmlşlerdır. Lfvurna. 29 <A.A > - T~legrafe ga- ba)·rııklar. bayırdan bayıra ınçrıya- heı· zaman hazırdır. [1] Sotürn) Zühal vıldızıdw' Ro· 
te...:i".~ ....... dan en mühim m üs- """'" """'"'"'"·- - ·-H•--tM•l--•• ı -il Rll 1111 ""'"'"'-'"' z.elcsi. Vıyanada bulunan dlrektörO rak kOŞacak, tepclf'l·<le dalgalanacıık K l tt" s . r n h n malıların oııun şerefine icra ~ledik-
~ir. Zira A lrdenizden Ansaldo"dan ·ad:ılet daıresi sahasında ,,. her bir bayrağın dalgalanması 1· ' kem~ c ın. damıil Maşa ~er ·ı~mu lm'İ lıayram uiinü ki iter ıme erl6-
C\ı_ ~ deııize K ld • d A 1 A k A t fı • l • t • bır dıpkınınt Pıldfsnt. unvanı artında çın binlerce in,an bazan bir dakıka· S<'V ·u h ııresk!nt e y hrudyen i uki. ı f ta- liiıı 17, 18, 19 1ıneıı gintkriclir. Bu -~- ' ızı enız e n t • • s erı er l ıs esı alınış olduğu bir makalede bilhassa ela !lıtüstc yığılarıık oldukları yerde nrruz a:e a l cep c en n ş~ c: ) l ~ ~una kad. azanaın muaz· ~oyle demektedir' knlacak Bir lck cmlr, bütün bu •Ü·ıdcrken ı;uvari k~llnrımız.m c;evırme~ı !TÜnlcrt. (Satiirnal der er. 
ltiı et~Ua~eınlekenin merkezin i teı Balkanlarda mlbün mahfuz l<aldı~ı- zcl talıınti danııadağın edecek .. en mükemmel bıı- tanda devam edı- =-=====--==İİİİİİİİİİİİİİİİİ 
llıi;..; .. ~teclir. lıte b u mühim 1 --· na i3hit olmak -üıbil menfa:ıtıerı rca. Bu. B:ışkumandı.ın Gazi Mustafa yordu. 
tt.....~lell C d G 1 .1 . - '- bından olan mihver de"•letleri. tam za- k k b" Karıpyakalılar orduya -..... İt f) e • e au l'e ı tih- A11kara, 29 <AA) - Jandarma men- Rıza Taraman. M:ıhmur Kızıltu~ CA!- manında Vıyanada yapılmış olan mU· Kemaldir Onun yanında onun kıı- 29 ağustosta, dü!:man or unç ır 
~ \llunuyor. suplarına a.it terfı lıstesi Re~cumhu- UıletUn Koksal, Dursun Cagaby. tsmaıl ş:ıvt're ve mfizakerelenn muvatfakı • dar )"Orgun. düşünceli, fakat ayni he- kı kaça girdığlnln farkına vamnftl. hir tayyar e Jıediye 
~ "'aldc Fransızlann b ul'.ad an run tasdıkıne ıktiran eylemıştır. Bu Güney, l''aruk Oksay. Mustafa Artah. yctlc hıtama ermesini arzu etmekte • yecam. ayni kudı eti damarlarında 1'apılacak bir tek iş kalmıştı. Bu 
ti .. ..,... rlc • , 

1 
terli llstesıne nazaran Fcvzı Aydırı. Al- Ömer Gezgın. Hasan Vuruş, Hıiseyin dırltt. duyan bir asker vardır. Arkadnşlle Turk lu kaçı tamamen kapanmadan ett0er 

~ w _rn.:'" ~ Fach1od a tya .k,.a- baylıktan Tuğ_~crıcralliie terfi etmiş· SaracoJlu, Nccatr Karabulut, A. Hıl- lkı Harıciye Nazırının valızlerinde haşladığı büyük bir davanın bu en her n.-. pahasına oluı-sa olsun bun - İzmir, 
29 

(A.A.) _ Karşıyakada 
~ -~ uuıunma an ngı iZ- tir. . mi Günenç, Rnsım Civanbay. H. Avnı Mncıırlstanla Rumanyanın mOstakbel m6hım daklkasıncb onun yanında ol- dan kurtulmak. hte Dumlupın_ar o- bir Hava Kuruma şu~I teşekkfll ~ ...... - _- ıirmeleıine ramak l Yarbaylıktan, Albaylığa terfi eden- Bülbül, Kemal Atış. Sami Özalp, ltfeh- hudutlarını gösteren haritalar yoktur. maktan, onunla tamamen anl~şmış,vnsındn 30 a~stos s~I~ g!lnii duşma-tetmiştir. KarşıyakulıJar ordnya bir 
-,_. ~ Şin.di iae Fransızlar, lert şunlarödır: K met Amman, M. Reşrt Kızıltan. Cahlt Bu hudut hatları. bugünkü tarıhf u- bulunmaktan. aynı kararı mikunet- nın cenup .kuv.vc.Uerınrn hemen ta - cKn-ıyaka> ta••Yar<!sl hediye etmek 

~lb_.,_, ~d l . . . . Nail zgi.ıven, Ziya ırookan. Coskun, Halit Karakull..ıkçu, Ferıt Ü· mıında itidallerine sahip olduklarını • ı { ~ k k 1 ez .,. u 
- ...... a ngılDlenn ce - Binbatılıktan Yarbaylığa Terfi Iıuz, Hakkı Yılmaz, Nadir Say, M. Alı 1~ I" d k le vernıiş olmanın gönliine veıdığı mamıııın gır ş ıgı ço an ı Ye m - için faaltyete geçmiılerdlr. 

)~ rıı h f --~ • • ·· giıstermelerı ... zımgelcn a cıka ar 1 1 frrahlıl•ı duymaktan zevk almakta - buhmıe muharebe bu suretle vücut ~le • rnu a aza 't'~esan U · edenler Acuner. M. Reşat Adnlı. ıoır:ıkll tesbıt edilmek gerektır. ., f "'!"'!!~...,"""!!"--~-...,-~~~~~!!!!!!!!! 

'-titıe alıyorlar. Salıh Tunçer. Kadri Gtlcdun, Niy. a- Dördüncii Srnıf Askeri Heloimlikten dır. Bu. Garp cephesi kumandanı S· buldu. Sabahtan giıne~ batana kadar. 
'-- nn hepsini me%.arll\nna gömdü. b. , _ . • zl Öca. Tnhsln Üıılüer, A . Hıza Gür - 3 üncü Sınıfa Terfi Edenler R n Mac r met Pıışudır. Yt'r yer. gurup ıcurup, kıta ... ta ve 

~1'~tı' 1 vazıyet lta)yanlann, soy, Y. Kenarı Sokınt•n, Necmettin Sa- M. Hulılsı Alı.ıan. M. Hılmi Sırık:ı. ume • 8 4\çün::iı biiyük odanı, onlardan bi- s:otus giiğü e Jcvnm eden bu son de- Bu em~lslz gUnün hlıısedilmiyecek 
••- Sud L.. 1 E UDUNDA u ı ~ b i ı B kııdar çabuk bitm sine esef eden Baı -- anımn eenu._ .,ar- vaş. A . Kemal Ofuztuzun, Kndr rcl. 3 üncü Sınıf Muamole Memurll>§un· HUD rnz dahıı lıoylu, birnz ılahıı ~eni:;ı o- ıccc çetin ıncyı an muııarc es n aş- k d ~ 

~~I~ 1~hldarı taarruzu C ad A. Tevfik. Uygur. M. Kemalettin Tı.ız- dan 2 inci Sınıfa Terfi Eden: muzlu bir askerdir. Yılhırdanberi kumandan ve iki ıırl,adaşı ııdım a - mnan an şoyle nnlatıl•or: 
ld._- Yolıle 5 d b. d d kaya, Ş:ıdı Korkut, Mıthat Altmbulak. M. Adnan Erginsoy. ÇARPIŞMALAR girişılen bir gayenin bu tarihi sa- dıın, ı;on dPrl!e_e yakından takip etti. - O GÜN DÜNY, ADA BÜYÜK. 
~ etın l u. an ~ar. ın la 

8"ıı_ 8 
H. Hıkmet Yıldırım, M. İzzet Dural, 4 üncü Sınıf Hesap Memurluğundan lıahındn senelerce üzerinde emek ve· Her an yenı emıı-ler, yeni tedbir- iBİR İ~HİDAM \ A Ki_ OLUYOR 

ı ~-e erme manı o ca tar. Nazmi Songnr. 3 Uncu Sınıfa Terfi Edenler (Hırınct sahifeden 4-wıa) rUmiş kahraman ve şerefli bir ordu- leıe ihtiyaç hlsscdilıli. Fakat İzmir VE <?UNEŞ ENZARI A~EMDEN hli•J• Onyüzbaırlıktan Binbetılria terfi Kazım Özener. E. Hakkı S.yık, Sc!Cneni kasabası W:ennde tıçmuctur. ka tı BU F'ECİ "IANZARA .... 'I ORTl\lEu .._ J k ... ü D k Ah B ı Al v nun bü'-"ük kuruculaımdan emul iz yolu düşmana tamamen panmış · • ., • .ı .. ız er a s erı edenler l\J mtaz en taş, met en ıay, 1 Bunun ii:wrine bir ı.:umen avcı tay- " İÇİN GT.-nup ET'IEKTE İSTİ 
hıı. Necmettın Yalcmlrnyo, Hılmi Gürel. Dınçer, Sabri BaJlmrt. ve ılehnkar ınimarlarınclırn, dcterli Öğleden sonra bu kı kaç bir menge- 1 ~:• " ., -

~lla\ık } •d A. Şevkt Atay, DOn GOr. H. Tahstn 6 ırıcı Sınıf Hesap Memı.ırluiiundan YA'J'CSi karşı çıknruk l\lacar tayyare· bir komutnn, ideal bir askerdir O ne gibi .ı.tittfkçe knpııııdı, daraldı. Ve CAL • E1 LİYOR, CECE SİYAH 
d 8 an f i • Guvent. Heınzi Tapkır. Salıh Erce, Ze- 5 inci Sınıfa Terfi Edenler sini ynralanmış ptlot!Je l\lncar ara· da hayatında ~n çok _ı::evdiği ve ta- Aııadoluya gc.'iz kol muş bir zih_?i~cti ET~E,KLE~İ~E .. BU . K.ANLI HARP eue b bal d ki Sa\·~er. Enver Bayar. Sl'fık Kıyasi, Necmettin Örer. Süleyman Altınka- ı:i .. iııe dünmiye iclıar etmiştir. Yine mamen anlaştığı bu lkı arkadaşa tam temsil ctmcnrn kotlcunç ve fecı akı- ME1 DAN iN I ORTÜ'\ ORDU 

Om a 1 Sapkat Tuneay. S:ıUihcıttın AP:er, İbra- yn. bu aym 28 in~ br.1.akım mnhnsa - b 1 ' 1 •-1· y · Eb-"' Ş C A - k bu f 
N ,..__ N l G · Mr gonül b:ığlılı~ile ıner uttur. ~tllr .karşılaştı.: , ıışıynn. ar """". ım me ı..-..ıi e tatur , za er tJc c1 1 • hım Su~ur. ıı.d.r V7.Cr. ;nm o - 7 inci Sınıf Hesap Memurluğundan mat hıırekatı görülnııiştür. Bir Mn- Ö - t-"' l etti y münasebctiile arkada·ıannı, kahra-~ ncl .ahifeden devam) d U ı •1 ı ~~ ·--' Bu. Tu-rk ordulaı1nın Erkiinıhar- oldu. !enler yıgııı.ar qnı • •· 9' )l •tıı nensu, A. Ham 1 'a • " .ız ıar uı~. 6 ıncı Sınıfa Terfi Edenler cıır hı;n aresi. mitral) cizl•! utcş açmış b mı lcu ba l 

p,,., nıuvaffaVivetlı" bir nkın · s ka NAzırrı Koy~b~ 1 " y~ il "'"'k • K 1. il ı bıye Rels"ı Kavaklı Fevzi Pa"adır. 1 ralıların başucuna. C) az ze n tize-: man nıandan v.ı su ~· annı, em-ti -.ııt.ır • ,, Siyamı un· r. " p .... • .-.ı " nrun ..,.. anıt, um Kandcınir, s- \'e Satnlmare tR"'"arıı meydanına .. •· i J d 11
de •- • karakol ıııcvkiı" al-ler i uı M·"'nlr Karıım:ıno-'lu 1 Eth~ ·1 E s 1· K 1 ""' H·.ıngi Tu''rk. lstı'klıı" l mücadelesi- rinde kırmızı hır ayı temsil eden salsiz Türk erini t:lr..d re anıyor ıı: ~e "'tk .... • usoy, u " • · '"'" maı rcan, c ım ı ıç. bombalar atarak bir hnn.,.nrın lıasa-

h rıtt....İJ edllmia ve düşmana zayiat v rd lu Necdet Kıırlı lL Hayret ,., n·ııı her 11atıı,nda bu Ü' büyük ku - yüz.lcrl yaıımıı.ı, fnkat erkek kadar cBu harekat, Türk ordusunun, ~ ~<rı llıi " • 11 ımog • ö" .- ra uğı amasına sebep olmuştur. Tay- ... f d k tı tt. h ~r. Dün öğleden sonra tin Turunç, A St•vket nen, Kfımıl Od ed yare meydanı evvdcc tamir edilmiş nıanılanın ismine ıastgelmı;z. Hangi tahammül YC e. a arlığa ahşm~ Tilrk rablt.an ve kunınnda heyetbaia 
bt· ll llıdeıı bombardıman edilmiş Birkan, M. Sıtkı Turgul, Necip Kork- UQa yeni eD Türk, kanla yazılmıi, şehit kemikle· ı ı:ürk lcızları cğlldı, Fnı·dı. Onları ih- yüksek kabillyellerini tarihte bir da-
ltltaÇ-._rat çok l afi! olup yalnız m.az. Nuri Künalp. M: Cemıl Erden, o1Juğundan telefat yoktur. Rumen rinin yığınlnı üzerinde kul'Ulmu11 umam ve şefkııte kavuıturdu. ha tesbtt eden maıı:ı;7'.am bir eseridir. 
1 ..ı l"araJı ka d ıJ 1 . ü" Kenan Erkut CelalctUıı Aral, kemzi na·rh kondu tayyarclE'ri, l\fac:ır hombarılınıan 1 b Bu -·r T"'rk nıiJ'-tı'nin, Tü_._ "'••l" B Y e • DUi r. ' . ,,. , Ok · i 1 • b hir şeref sil!ilcl!inln her .adımıma u l Beş ırün, bl?$ gece durmadan, din- ...,,. u .., ra. iz a k" • • • Tungcr, E"min Akgun, o, re\iZı say, tny~·aresın ye.re nnııyc mtt nr et- 1 z 1 d b bürrluet ve istJklillnln liyemııt ahi-t.o,.,.. t • e ılı h a r b i seyrettı ı. Hakkı Işıl, Salıh Tengiz. Tal~t Ar. (il irinci Hlııjed~ıı dırnıım) mişlerdiı-. Bir yüzlAtşı ile bir subay- üç büyük insııııı saygı ı e anma · enme en, aç ve su~uz icra edilen u ,, 

._ .... ra l k t) B fi fştc ufukların evvela kızaıılı?ı: yıldmm harbi, Türkün taarruza ka- de8tdlr. ~rı.. • 29 (AA ) Dti bu man Necip Aykun, · H:ık ı nver. il ıyntlur evlere teslim ve odun- dan mürekkep olan mürettebatı tev- J 
•· 'l la'-'I · • - n cenu • ö At r De ı ki sonra bu üç büyük inl!anın ver ıgı rar verince, cllinyaya örnek sayıla - B eseri meydana R"etiren necip ,L"tıı.ı 11ı 1 nııntakaıoım ziuaı-eti es- Osman ztürk. Cemil Doynıcr, 1 u · ara kadar istif edilmek şarCile. kit edilmiştir. d u 
"' .... "a Chur hlll D " . mh.:akın. A. Rıza Ergul. l\Jemdulı Ok- c.lir. En iyi cine odıın en f•nasmdan M t • 0

1 
b b kararı öğrenince kol'kudan sa_raı 1• cak bir şaheser yaratabileceğini g5ı- Türlt milletinin bir evladı Te o mil· 

llb''•Uaııntda c • oovres Ozer.ın- say, A. Hamdi Taşar, $fikru Tıirıc:ıy. " a car ayyaresın n om a ğı ve nihayet tamamen renglnı kny- terıll. Bu zafer, arkasında saltanat, Jtatirı orcfmunun Bıı~kumarıdan1 ot -
illa~ 0111auu:! h~':a mu~:rebeler~~e H. Saim Tümer, Asaf Yarçırı. M. irfan ~:s~~r::c P~~:~~ırcl~~~u:!~l~~~ atmasının 9e b e bi beclcrdc kireç gibi beyazlandı~ı kea• istil11, hırs, k5til emellerin, şüphell duğumdan ilelebet ınes'~t ve bahti-
~Gııd'~ larfllld ~r ııa:u: ,.!~ .. ~r Seçer, Mustafa Tıryaki. Y. Zıya Um~l. tan k:ıbul edilmi~ti. Bu suıetlo 55 nudapeşte, 29 (A.A.) - Macar bahın ilk saatlerinde o zamana a- dü,..üneclerin ve karaktersiz insanla· :rarıaı.> 
~. e t...at a ac.Ye ıı;v•u <>- Eytip Sabri Baran. Razi Ar:ıs, Abd 1· k b- t .1• nJ'ansının ııeşrett"ı,;.·ı bt·yana•ta, ı;on dar müdafaada kalmış, fakat hız 11• "hı. ""' tay d -..n .... :ın - tü R ı s ... Ak H Tur uroş ır .enzı at yapılmış olmak- "' t k . , _________ _ tı ... '•dl b" Yare U9u~u ıuş r . kadir Sezgen. emz Uud • • - d ıc zaınanlarda Romen tııyyarP.lerl Ma- tarak tarıhln en 'büyü taarruzuna r - , 
'"it ertk ır Mcsser·~hmı'dt tav..·are- gu• Aı."'~r N--" Tun""'Y• Mu ata Sev ta ır. omıeyon 4ehrimize fazla o - ·ı k 1 t k zl k MU b k 12 1 "'" .... • ...._ ou.u .. -... k'-d"I • . . Ü • den te ddit .. _ ......... ımi• bir ordu ı e artı aşm•ş ı. Man6. .. 1 sa • ası • 
'rllt lltnıı ınn .. yene etmı"ıttı"r. gen, Ahmet Yetgin, M. Tal~t ErııUn, ılun na K' ı mıye başlandım uman car aro:ı::ısı zenn n1u a .,... ....... y aı 

.. v t !-'- e• c ı k hudud t ·· · Günlerdcnbcri gizlı gizli Akşehi- • 
ep .. R (" . M Ali Aksoy M. Sadık özaydın, . fiyatları yen uen tetkik edecektJr, a ar uçara u ecavuz etmış- ~~ıfil~n;'JiJTJl!ıil,.IJl:SS~,,~t'(~);~~----...o:aiii, "" ama nya se ırıne · ' • · d 1 d' rln mOtAva~ kucaVı'lda en ufak te-l Hakkı Taylan. AbdülAzJz Yene!. Mu· Komısyon ün nebati yağ fi~ııtları l'r ır. ... .. ..,. 

lıGlcr, b-ehıan vermedi arnmer Karabulut, Rau! ÜnC'e. Na~~ ınerinde de meşgul olmuş, bazı tet- 28 ağustosta Bergszasz şehri ya . ferruatı hiltün komutanla.tın gözlln-
ı.._o...._-~. ~9 (A.A.) _ D.N.B.: AUıf, fl::ıiz F.;ker, Fahrı _Atnbaş. Lutrı kiklcr için fiyat tesbıtınl gelecek top- kınında antrenman uçuşu yapmakta den geçmiş olan bu plin bütlln blr 
~t('~1<1ifine g11 t T h!lk~ Akın, Zıya Guvener, ~urı Sumer, Hay- laııtıyn bırakmıştır. olan bir Macar keşif tayyaresi, Ru- ıı::ece üç bftytık ada"inm b!lşbaşa Yer· 
~lıı. "'11~1 re ngı ız u - dar Çelik. CelAl Tuncer, M. Refik Te· men tayyarelerinin hfü·umuna maruz dlği tarihi bir tepenin <Kocatcpc) 
~.. ~~nın >'eni. Londra El- kinalp, Rıfat Ayaydın, 11. Hulki Atak, İngilizler blyiik ltlr kalarak, Rumen arıızisine inmiye ic- üstünde şimdi emir haline «friyor -
t~hıJ ~ ltu vennemıetir. İyl ha- Ftıat Ulaç, İhsan Oğuz, A. Şevket Ka- ba ı· edilmiştir. Bomba taıımakta o- du. 
>,ıı 11 

lah8 ınen _mahfilleri, bunun tırcıotııı. Muammer Baray, Sadrettin taarnz hazırlıJ'orlar lan Macar tayyare3i, berhava olma- Saat uım 5.30 da Baekumandan 
dıı~ıı l'eııı hına ~e~ll, fakııt Runıan- Özkan, tıwm Şirin. Abdurrahma!' Me- ( 8 ' . . htf . mak lçı'n •·eı·e inmeden evvel bomba- sahra telefonl!e tqpça bataryalan "••'lll fi'-' ::!,.eı sıyasetine karşı ol- nekli, Turgut Gençelll, Fazıl Özege, ırııteı •a ede-n devam) J , 

ı "'0n-.ıı l larıııı atmıya mecbur kalmıetır. Bü· kunumdanlanna Dk emri verdı: 
, ...... ..._ r er. . Burhanettin Sezelgin, CeJAI Sıralp. Zc- her teY göndermc!lyiz. BugilnkQ tün hudut thlil meselelerine Rumen _ Atql. .. 
: ll.ı ................... ............ ki Tekmen, Refik Ersoy, A. Rıza Tek· harp ıafhası~ı bı r Ingıliz taarruzu •fty~·aı·olerı" tarafındıın sebcblvet ve- Halhu1tl o gece Afyonun Belediye ... : ..... il ~'-U ' "h : men, Ali İrfan Atalay. Kenan Ulukut, k' ed kt Bu La ... .. ~ , bi . r· 
''....... QUO ft8 an : Zeki Ün, Fahrettin Kıyak, Hilsn(I GU- ta ıp ece. ır. arruzun ne za-. rilmiştir. Macar askeri makamatın- bahcesinde düınıan zn tanı mısa. ı~-
"'- •-.,, • Şe-" ttln ·~ 1 man Ye nerede ?taçat:nı söyU7eme-. da bütön hidlseler hakkında mufu- ler terefine btıytlk bir balo vermıştı. ~ _ lt •••••••••••••••••••••••••=··· • ven . ._ cKJ.e una · " · F k t d i d f d 1....: d i 
b~ı~ııdan d h Uıttetmenlikten Yüzbatıhta Terfı yız. a av şı m.bı"K mu a aa evre- sal malOmat mevcut bulunmaktadır. Onlar Tilrkftn ata "'"n en em n, on· 
ua4 ıı Ola ._ • ~ an mu a • Ed•nler sinde oldugu ~ı ı, .? zaman da Ka- Son haftalar zarfında Rumen tayya- ıar Anadolunun 8iikunetinden zerre 
~~· vatan bıncı. 7ıldönllm6... Saim SCingü, BahaetUn Balaban. M. nada da kendıne duşen rolQ oynıya- releri Nacar araziıd ilzerlndea mi- kadar tOpheye düşmeden kendi zevll; 
i- 1'ııı,tur ın harımi ismetinde Zeki Eltez. Yusuf Süer, O. Nuri Demir, caktır.:t teaddit defalar uçmuşlar ve l\facar ve eğlencelerine dalmıelardı. Başku-

.. ~taıl'an·ı <
92

2) . _ . İlhami Aksoy, Cemal Alkan, O. Naci keşif tayyarelerin! :Rumen toprak mandan mezuniyetle memleketine '· hfııc: Türkıye Buyük Mıllet Yonalp, Muzaffer Alpay, A. Hamdi Al- AYcıhk ve Atıcıhk ları üzerinde uçm!ya mecbur etmek dön~k için İzmtre gitmiş bulunu. 
~ ~ llt.f.nıetl'!ll resmen tam - kan, Muhtar Mete. Ali Özdemir. Tarık L •• b k l teşebbüstlnde bulunmuşlardır. Son yordu. Bu nğustos gece,;inin yıldızlı 
\jl' lıtıg , l' ırt M0tıtonyo nsıtasile Blnat, Lfüfl Alar. Mehmet Nuri Çivi, uayramı mu.. a a arı ünler zarfında aşağlda sayılan u - göğü altında, serin dagv meltcmlerl-blher aptıtıııa dair Romadan S:ıdi Tulaysiin. Celalettin Ergunt, Ha- l t İ g 
..._ i- Ja &eldi.. (1122) Ut Akarsü, Safa Doralp, Ragıp öıar. BEDEN TERB YES STANBUL çuşlar yapılmııtır: nin estiği sakin bir P:ececie güzel bir 
;.'"lr.Jıı fı0nYanın Namura mektep man, Mehmet Önler, A. Feridun Ata- BÖLGESİ AVCILIK \ 'E ATICILIK 24 ağustosla Arıld ve Agyszcnt- müzik, uzaklardan getirtilmiı ya-

Btanbula geldi (Oal) lay, Halit Giingtin, Tacettin Alper, Mu- AJANLIGI VE AV.CILAR - ATI- mikloy istlkanıetlnden gelen uçuılar. hancı kadınları elclendirlyordu. 
· zaffer Koru, Mehmet GUner. Mustafa ClLAR CEMİYE1'l BAŞKANLI- 25 ağustosta Sarkad ve Magyarc- Sabahın saat 4 ünde herkf\!I blribl-

Qh ... har Oğuz., İbrahim Erden, Sıılp Kızıltepe, GINDAN: eand üzerinde öğleylıı üç tayyare ta- rine veda E'tti. Saat tam beşte mu· 
~ 04I ı·cı• altın fi ·~ M. Fethi Yürekli, Ahmet Gözay, Ra- Bu ıene avcılar ve atıcılaı· hayra- rafından icra edikn uçu•lar. hakkak ki bu yor:nın insanlar çok-lya ar lı'h Gun·· hıın, C. S8dık Özüak, H . ""--rl " ~ -~::::::==:;;;;;ı~ .D<U mı ve atıcılık mlisabakalan l/!l/ 940 27 ağustosta saat 8.30 da Macar tan uykuya dalmıştı. 

Orhun. Mehmet Erarslan, Mehmet Al- pazar glinü Sarayburnu park gaz.i - hava müdafaa bahıryalarının ateşi-! Onlan pencerel<>.-fne vuran kuş 
'<lı,_ Lira Kr. tay, Nihat Salman, M. Muharrem Er- ııosu ve ittisalindeki sahadn yapıla- ne maruz kalan Csongrad şehri üze- gagaları değil, uzaklardan ak eden 
- '-t11>1rı11ı: Tı lS ~:~i 1~:~a;.eıe, Muhittin Erol, F. cııktır. Bütün avcılara bu lliin ve rindeki uçuşlar ve ayni günde saat bir ııaksafon sesi değil, Türk topla-

..... 19 TeiitMnlikt•n Üstteiimenliiie Terfi beraberlerinde getirecekleri av çif- 8.60 de Gyola ıehrl flzcrindeki uçuş- rının cehennemi sesleri birdenbire 
... ._, 2 .., Edenler teleri davetiye yerine kaimdir. Tö - la, aaat 10.65 de D~ tMri UM- u7andırdı. Telif be.men bir panik 

A. Burhanettin Bener, Ali Öner. A rende hasır balunmalan ria 

Ba realmde 11 mantıksızlık Tardır. Bulunuz. 

TAFSILATı ........................ 
İçinde mantıksızlıklar bulunan re

simler neşredllecektir. Her reslmde 

Gazetelerini kesmek ı.tem!yn U.. 
rilerlmiz bııldukları ınantıksıshklan 
bir kağıda yazıp gönderebilirler. 

mantıksız bulduğunuz yerleri renkli Pl!!l"~ıııım-"ll!l-111'!!1------• 
kalemle iearet edınız. Son resmin 
neşrınden sonra kuponlarla birlikte 
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Asipirol Necati Ağrı, sızılarrn, nazıe; grip, romatizmamn il8cıd1r. Bahçe apı; Sali ecatL 
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~~ u M A Tepe başı Belediye Bahçesi Alaturka kısmında 
Beşinci Kol 

Beşinci Kol 
Digorlar! ••• 

- ı ş· ı· H K M.. . 
- ny~-ı:J2 r.~·~~~~~~ik~e r1r:;;~e;,~.~.g~-:~~ ış 1 ava urumu usameresı 
~ 1 (Pi.), 8.00 Ajans haberleri, M.1 u Ev 
: kadını - Yemek listesi, 8.20-8.:ıo !\lü
~ lıik: Pliklııdıı hnflC muıı!ki pıogrıı
~ mının dcvunıı. 
i 12.30 Progrnın "e memleket saat 
! nvıın, 12.35 l\Iüzik: 1 - Uefık Fer
~n • Hfcıız şıırkı: (Gugsümdcıı ka -
çııı ı:ittin), 2 - H. Yusuf - Hicaz şnr
kı: (İşte beşeı· ınislln ~nr mı St>nin), 

Ve Arkadaşları 

KOMİKLER 
. 
imtihanı 

Büyük SAZ HEYETi, MiÇe Pençef, Canbaz Trupu, Oto keti Akro· 
barları, Çalı kuşu Lutfiye, Mişel revüaü, Milli zeybek oyunları 

lamail Dümbüllü, Şevki ve Ahmet Giller kumpanyafarı tarafından 
: 3- Sal. Pınar • lhizzarn şıırkı: ( 0-

~ (Sahile pek )'akııı bir yuvıı kurdum). 
~ ı~.50 Ajans haberleri, 13.05 :Müzik: KOMİKLER İMTİHAN OLUYOR 

Nasll çahşır ? 
maksadı 

Beşinci Kol nedir? • . Ne yapar? 
Merkezleri nerededir? Beşinci kolun 
nedir? 

Beşinci kol karşısında bir millet kendini nasıl müda/ aa eder? 

i midi_nı k~ı·piklerıne bağ~~dı gönlüm), , 
~ 4 - '\ esarı Asını • Buzzam şarkı: 

~. ı - Şükrü Tuııar - Uşşak şÜrkı: (Geç 
~ ti muhnbbet demi), 2- Şevki bey - ----· kahkahalı oyun, mehtap ve fişek eğlenceleri. 

~ .§ Uşşak ~arkı: (V~lnr dayannıaz eni- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f .; nine), a- Ilnlk tül'küau: <Uzun ka ----

Bu milli müdafaa karşısında vatandaşın vazifesi 
nedir? 
Köylü, münevver, asker, genç, ihtiyar Beşinci kola karşı 
nasıl hareket eder ? 

~ :~ vak ne bilenı ne •ıllt'ın 1. 4 - Hıılk tUr-r 
: E küsu: (Ben blr l.cklık olııydıııı), 
~ ; ı:~.20-ı.t.OO )l uzik: l\laı şlnr ( l'I. ı. 

~ ~ 18.00 Pıo~ınm \'e nıeınlcket saat 

=
===· -==:: a\·aı ı 18.05 l\lüzik: C'nzbnnd (Pi.) 1 

ıS.30' !lhiıilı:: füıclvo buyuk fasıl he~ 
~::: :=_-. ~·eti, 1~ 50 .. M uzik: Hnd)'O Swing 

Trımaı ( i Ozgiir ve Ateş llöceklcri), 

Yatılı - Yabaız - Kız - Erkek 

• o 

Sar:ıçhanclmşınıln Horhor caddesinde. Telefon: 2os:ıo 

ANA iLK • ORTA LİSE 
;:_-_ ;_-_-: 19.15 Ankara rndYO"U kiımc şaz V<' 

ses heyctı: Koı o. Yuıd pnnoı-nmıısı. E ki ta\ebcniıı eylühın be ,ınc kadar velılerlle l.ıcrnber müracaat ederek knyıtlıırını ~ cııilcmeleri 
=_._ i: ldnı·c eden: Mesut Cemil, 19.45 d ~ E~l·i ve veni talebenin kayıtları her gün ı.aııt 10 - 17 ye kadar ~·apılır. 

Bütün bunları bugünden İtibaren çıkmıya baılıyan 

J h zım ır. , • ~ 1 . b b 1 ~ f f be • d d 

-

:_===== =:_==:: l\lemlt>ket snat ayarı ve a ans a - y bancı dılleı e lllt sınıfl:ııı an ıtı art>ıı aş anır. ~n sını ta en şu sı e \'ar ır. 
berleri, 20.00 T<"msıl: Oı du l~mrl. a Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobllile evlerine naklediliı. 
Y~an: Kem~ Townı, ~45 Mbdk: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-

Adındaki broşürden takip edebilirsiniz 
Recep Pekel' tııı.ıfındnn), 21.25 l\liı-~=-====:::: ===~:~::: ~l~gb° K~:~~~mt~ık~~~~~!~ya r.k~T;ı

1

:::; ZAYİ 
J)pvJct Dcmıryolları ıııatlıunsından 

aldığım hüviyet cuzdanınıı kaybet 1stanbu1 Vak lfl ar Müdürlüğü ilanları 
[T~nesi 5 Kuruştur li z.ık: Yl·ni Türk bt>,tekiırlnrıııdnn or

ııekler, ı - Şefik !\len: n ı Xinnl; b ı üm. Yenisin çıkartaeıığıınclan C'Ski- ••••••••••••••••••••••••••••~ 
~iııiıı hukıııü yoktur 

Ç·karan: İstanbul - ÜLKÜ KİT AP YURDU 
~- • Fıııcnrıı taştan oyıırlar, Yrıylı saz.lıır 

kmı rletı ıçin. Cnlanluı : Eııvcı l'l'.ıı
pelmnıı. Snhri lrun, hzC't Nezih, E
•lıp Sezen. 2-Ulvi (.;(:mul t;ı'kın: 

Devlet Dcmiıııo/1<11·1 M11lbaaın 
Sınıf .!? ı•~tu, f4.'113 sıcıl nu· 
,,uualı, Zckı !:iokııv. ffOttttr•ıı••htNOtnnutı111ııu111ıu,rı1111ı•tıııutuı•ıtı• .. .,,,,,,,.,.,.,,,....,.,uuruıttııu•u•ı .. ut• .. •ıuııı•ttıuıtttııuıııuııo•nıoııııııuıı11111 ııııt ııııttt•ıı,..1111utttı• 

ttıUtıllHUltUHUttııtttUIUUtUHIUllUUHHctUllUlllUIUfnttuıııu1"ft1IUnttıın .. 11Hıtuu1Utttt1utt11tHUHIUll1tUtt"1UUltHHltlH .. OM tlll,111tlU1Mtltlllll1UUtl Beş claııılıı (l'~aııo ı<:İll) Solısl: Koııı· 
-~--------- ------------

.,ı 
Hilmi Ziya Oı~en, Ziyaettin Fahri 
Hayatı, eserleri, tesiri, fikirleri, eserlerinden parçalar. 

Kanaat kitabevinin neşrctmekte olduğu Ankara kütüp

hanesi , islim filozofları serisinin arasında çıkan bu kita-• 

bın fiyatı 100, ciltlisi 125 kuruştur. 
Aym seriden şimdiye kadar neşredilen diğer kitap

Jar da ~unlardar : 
I 

Ziya Gökalp (Hilmi Ziya Ülken) 54) Kr. 
Mevlana (Asaf Halet Çelebi) 7S Kr. 
Mevlinın Rubaileri ( " ,, " ) SO Kr. 
Molla Cimi ( " ,, ,, ) 7S Kr. 
Farabi (Hilmi Ziya Olken, 

Kıvamettin Burstan) 75 Kr. 

(T. Harimi Babkçıoğlu, H. z. Ülken) lı1JO Kr. 
Türk tarihinde mezhep cereyanları 1 
-KANAAT KITABEVi-

1 İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
J - Keşif, ııl~ıı ve şartnamesi mucıi.ııııce ıdarcnııziıı l'aşabahçe 

nıusklrat fabrika~ında yllptıracağı emniyetli sıK-ınnk ııış:ıatınıı 26/Vlll/ 

g..ıo tarihinde talip zuhur etmerliğinden yeniden pııuı lığcı konmuştur. 
11 - f'ozarlık 4/IX/940 çarenmba günü ısn:ıt 16 do J{alıataşta 

l...cvazım ve lübnyııat şubesindPki alını komiııyonundn ynı11lncaktır. 

III - Şartname sözü geçen levazım ~ubesı vezıı1::1ındcn 47 kuı-u,a 

al.n:ıbillr. 

iV - İsteklilerin t.a)·ln olunan gün ve saatte kanuni vesaik ve 'le 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür l\Omisyona munıcaallnıı. (79llH 

,., Leyli • • Nehari 
Kız 

1 
Erkek 

iLK • ORTA - LiSE 

TAKSiMDE Sıraservilerde : YENi AÇILDI 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER ÖGRETİMİNJ<; ~cniş ınıkyas
ta ehemmiyet vermek, sınıflnrını nz mevcutla teşkil cdcl'ek talebe
sinin ç-alışma ve inkişafı, sıhhat ve in:Ubatı ile yakından aliikadar 
olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli teneffüshane> ve jim
nastikhnnesi vardır. Jforı;ün saat (9 ile 18) :ırusınrla talebe kayıt 

ıre kabul olunur. TELEFON: 41159 m111mm••B 

Satılık Fabrika Binası 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

fstaııbulda· Unkapanındu <Dakik Fabrikası> nnnıilı' maruf \'C de -
nlzle irtibatı mevcut büyük depo olmağa elvcı işli ıı:ığlıını ılcğirııwıı lıina

lnn ve ınüştcmilii.tı ve aynca antrepo halinde kııllnııılaıı kargiı· iki katlı 
depo ve ufak lıir ahşap ev ~·e bir arsanın tamamı kapalı ~rf usulilı~ 

nltırmnya tıkarılınıştır. 

Muvakkat teminat 9250 liradır. Salış pe~in parn iledir. İhale 11/'J/ 
940 çaıııamb:ı gunü aat 16 de AnknTada Bankamız binasında yapıla

cnkt1r. 

Tekliflerin ihale saatinden bir a:ıt evveline kadıır Pmumi Müdür
lugümüz l\luhubcrat şubesine verilmiş olması Inzıındır. Uankamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. Arttırmaya çıkanlan cmliıki görmek veya 
bu husu tn fnila izahat almak istiyenlcrin Umumi l\Iüdürlüğümiizc YC

}a bankamız İstanbul şubesine müracantlnrı .rica olunur. (3307) ('7G07) 

,.-.. EMLAK İŞLERL--, 
istanbulun her senıUııde irad ve mesken alnııık ister ıııis!nlz ? 1 

Şehrin her t.urıı!ınd:ı cmli\kinizi ı;atmnk arzu eder misiniz? Galata
saray lisesi karşısında 181 Ziya Ankara apartımanırıdn 1 No. ya 
müracant ediniz. 

Taksimde 'l'ıılimhanede modern bır apaı tımım, J<:renkoyundc 

MÜHİM İLAH-
Bayan Fatma Fuat 
Gücüyener'in •••ri 

olan: 

Kolay Yemek 
Kitabı 

- yeri ınci clefn olarak basılıııakta-

1 
ılır. 15 t•ylülclc çıkııcııkltı. ~!ut
fak ına!jı uflurınııı zcı·rccc ısraf 
etmemek, ycıııeklcnıı.ııı, tatlı ve 
ııa lalarııı17.l ıığır trıdile yenıek 
iı;ın bu kitabı, şiıı;dıden kitapçı 

\'" l!at.etecini1e ı·marlnvıııız. 

Bu akşam 
OsKODAR 

Ktzkulesi Parkında 
Türk Hava Kurumu menfa
atine büyük müsamere. Kıy-
metli sanatkar Münir Nu
reddin tarafından konser 

Sanatklr Mualla 
tarafından konser 

. E!<TUCRUL SADi TEK 
oe arkcıJa1ları tarafından 

{KILIBIK) 
3 percle/ilt &1oduit 

Kemani Eşref idaresinde 9 
kişilik ıaz heyeti tarafın
dan faaıl ve halk şarkıları. 
Ayrıca caz dans ınü.,abakaıı 

Eal:ırl:öy Sııllı lluhık llcilmıılı!iltl-

pozilôrün kcndisı. :ı. H. Ferdi Al· llokıd;cıy Sı1//ı lltıl~ıı.11: l!ııkiuıll • 
nııı-: Pinno p::nçnlaıı. Solist: lllvı 
Cemııl Erkin. 4 - Necil rrnzını Akses: 
Minyatürler ( Piano için). Solist: 
.'.'\nciy<' N('cil Ak!l('S, 6 • C<"nıal Reşit 
Rey: Sarı Zeybek ( Vıolonsel ve pi
ano için) ATanje eden: !ıtcsut Cemil, 
Çalanlar: Mesut Cemil ve Ulvi Ce
mal Erkin. 22.00 Mfızik: Rıırlvo sa
lon orke::trası: Uvertfir 'ıe İ'ılal'ş. 
lnr, 2~.:ıo ;\leınlckel sııııt uynı ı. njaıı'l 
lıabeıleı i; :ıiıaaL. (·slınııı - lııhvıliıt. 
k:ıınbiyo - nukut borsası (Fiyatı 
22.50 l\t ü?.ik: Cnzhaıııl ( Pl.I. 23.25-
23.30 Ynrınkı rııugram Vt• kapanış. 

RAŞfT RIZA TIY A TR OSU 

ğiııılım: 
.'.\lüddci hazlnenm nuiclrlcıalt·yh 

Iln akşam Suadıyooe $eııyol Aıle 

Ycşilkoy Köylçi m1;1hnllesı es_kı Er
meni kiJı,,esi yeni l ııci Çıçeğı soka
ğında 7 nuıııaTnda mukim Kilca~ıtı 
aleyhine t>cri misil bt>delinıJeıı 60 lıra 
80 • kmuşun tnhsilı hakkında açtığı 
ılavnnın bakılan nıuhııkenıesıncle 
müddeialeyh gö~terilen adresi teı kc· 
rlcn•k Yunııııislamı gıttif:i ve Yunn· 
ııistaııdakı mahalli ikanıetı ııı~hul 
olduğu d:ıvetiyeyc vcnlcn ıııeşruhat
lan anlaşılmış ve nıı:lıkenıece iliincn 
tC"bligal icra!'ına kın ıır. verilıııi~ ol · 
tluğundan ıııuhııkenıe 21 /!l/!140 saat 
10 ıı talik edilmiştir. Yc\•ıııi ıııczkiır
da müddeialevlı Kileantiniıı ıııahk<·
nıedc hnw· 

0

buluıınıası i~iıı tebliğ 
makamına kainı ol.nak iızcı e iliın o-bahç~inde c /\cmlisiııııı Uölgesı > 
luııur. (940-2~!!) Voch"il ~: perde. ., 
SAATve KRONOGRAF 
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Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkati ne 

de;:lu<ldt!ı 1ı1ızırıcnııı ıı.vdtlt·ıaıc~·h u .•. Emlak ve Eytam bankasından· 
kırl ov Sakrıağacı L coıı ı;oltuk 20 ııu· 1 • 

mnıuda ınukırıı Ayşe ve Seyfettııı a- J\lnnşlarıııı bankamıza teınlık etliı nıek suretile alan emekli, dul ve 
leylılcrıne ecrı mi~ıı ve tcsbıt hede· tınılerı'n K. F.vvcl !l40- ~ulıat/!l41 üç aylıklanııın tt>Jive~inn 2 Eulu"I 
linucıı 8t4 lıı·a bir J.uıuşurı tahbılı ye '1 

J " ~ 
hııkkırıda açtığı davar.ııı lıakılıııı mu- !l40 taı ıhındcıı ıtıbıııen başluııacaktır. 
hakenıesıııdc ıııfidıleıall•yhlerclcıı Scy- ı - Mııaş sahıplerıııın l<'ııılik muamelesi içiıı ellerinde bulunan bir 
fettııı gosterılen ıulı esı tcrkctlı~i ve dcvıe e\"\·el banknmızc:a veıılınlş lıcsaıı pusulalannın alt kısınıııda vuzılı 
mahalli ıkaıııeti meçhul knlılığındıın n "" saatlenlı• fotoğraflı rıufus cuıdaıılnrile bankamıza müracaııtları. 
ilanen tcblıgal ıcııısınıı kur:ır veri- gü 
lc-ı ek duruşma 21/!'l/fJ40 saal ıo n 2 - l\lezkür hesap pıısııl:ılaı ınııı tediye gün ve sn ati yazılnııımış 
talik cılilmwtiı. :\hiddciııleylı Sey. olanlar varsıı lıuıılnra ait rıuııış ı;alıipleriııiıı 2 Eylülden evvel bizzat ve~·ıı 
fcttinln yevmi mczkürcl:ı rıınlıkenıe- bılvasıta bankamıza ınOrncaat t.>derclc gün ve .saatlerini oğrennıcleri. 
de bulunması için \'e teblığ makamı- ~ _ Asken malUllcnıı ıııOrııcanti eylülün ikinci pıızartcsi günü 
n:ı kııinı olmıık uzcı c i\iııı olunur. 

1940 •1 t9) Naat ı:ckiıden on ikiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bir karışıklığa 
-------------- malıııl kalmamak üzere :'>lalnıuıliırbiklcı ine nazaran müra<"ant swa<ıı aşn

ZA Yİ 
Devlet J)emiryollnrı l\lntbıınsınılıın ğıdıı göstenlmişlir: 

aldığım hüviyet cüzdanımı kaybet 2 Eylül !MO tarihlnıle sual 8 ıll' 9 aı11sıııda Enıinönli ,.e Beşiktaş 
tinı. Yenisini çıkartaca't,rınıdnıı eski- 9 ılc JO ıııasındn Fatih, 10 ile 11 arasıııda Ü:sküdaı· \'e Kadıköy, 11 ile 
sinin hükmü yoktur. l:! anısında Beyoğlu, Eyüp ve ıliğeı :\talmüılürlüklcrinde kayıtlı askeri 

Deı·lct Dımıir11ollaı ı 11/ııtlJaası 
Sıı•ıf tı çıral~'nı-ınd<nı 94 •W- malüllen· tediy11t yapılııcaktır. Blldirılcn gün vc•saatteıı sonra vaki oln-
mıırrı/ı ,-\hmrt Tıışı!rmi~. cıık ıııiiı·ııeaııllal' •Iİğtıı ınıınş suhiıılcri gilıi muameleye tabi tutulacağı ve 

ıııalülleıin nüfus tczk.-n•krilc ikn:ınıiy!' te\'Zii cüzdanlaıını birlikte geliı'· r 
Ağustos Cuma 

15S9 H. 

30 
13>6 

Rumi 
Recep Aiuıtos 

:.!S 17 
Gün: 243 r:hım : 117 

En•• ı v ... ıı 
S. O. S. D. 

·----------~ı~ ---GUnt't lYarınKiJ 10 41 6 2, 
Ölle 05 21 1 lS 
tkladl 1ı9 11 16 57 

Volcitla 

Allt•• 12 00 19 46 
Yatın 01 36 ll 24 
laalk (Yarınktl 03 54 03 39 

JlllU1 1 111 .. 
Tasviri Efkar 

Nüshası (5) Kuruştur. 

1 b Ş •t• ı Türkiye Hul9 
A one eraı ı için ~ 

mel eri ilan olunur. ( 7563) ,,. 
Z İHT. 

3 Cilt 
A 

Yuan : Paris Üniversitesi Fransız ihtilali Profesörü 

A. Mathiez 
Tercüme eden : ŞÜKRÜ KAYA 

Fransa tarihinde ve hatta dünya tarihinde 
ehemmiyetli bir yer tutan Fransız ihtilali 
her münevverin ihmal edemiyeceği bir mev· 
zu teşkil eder. Mathiez'in tarihi ise bu mev
zu üzerine yazılmış eserlerin en mükem· 
melidir. 
Birinci cilt: Krallığın devrilmeaini ( 1787-
1792) İkinci cilt : Jirond ve Montagne mü
cadelesini, ilçüncü cilt ise Tereur devrini 
ihtiva eder. 

Her üç cildin 

1 

Satış ilanı 
Üsküdar icra memurluğndan: 
Cevnl ve Refıa Akıın ve Ulviye ve KaıJı·iye Büyükkescr ve Hllıni u· 

ı afınılnrı Vakıf Pıırnlııı· İdnresiııden 26386 ikraz nuıııarıısile borç ıılııı•~ 
pnrayu ırıukabıl birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödcnnıC" 
nıesindt•n dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf uıro· 
fından l!JSO lira kıymet takılir edilmiş olun Boğaziçi Kuzguncukta es\.

1 

ve yeni lcadiye Bostan sokağınd~ eski 93, 95 yeni 79, 5 kapı No. Jnril' 
muıakkam bir tarafı Kayıkçı Tarıaş menzili ve bir tarafı Fırın sokıığ\ 
bir tnnıfı Dülgeı· Nikolıı menzili \'e tarafı rabli tarikiiim ile mahd11' 

Abdııllaha~a vakfından ınukııtııalı kiır~iı- dukkii.ııh e\'in evsaf ye ıncGI' 
hası a1ıağıdu y:ızılıdıı : 

no~tıııı sokağında beş ııuııııııalı hanenin öııüıııJe demir parmaklık \' 
deıııir lrnpısı olup zemini knıeııiıııan ılöşeli balıçcılen :ılıı;ap ve camlı kııl11 

ile haneye "iriliı-. 

Zenıi11 kutı: Ze1ı1iııı kaıcısiııı:rn clôşcıııcli bir taşlık üzel'inde bir od' 
lııı snfıı vt• bodı uııı kntıııu inilir merdiveni havidil'. 

l:ı, "'C:l kat: Efr sofa üıcrinrle birinde Jcınir korkuluklu balkon ,-e 
dığcrinde cuıııekanla örtülmüş şahnişi c•lıın iki bfıyiik oda, bir heliı ,., 

arulık mahalli . 
İldırc1 kat: Iliı- Sofa üz~ılmll' hirisi balkonlu olmak üzere iki odn bit 

~ırıuıl; odusıııı ınulıtevidiı. 

llod,.mn kat: Zemini lfüıcsimun blı taşlık üzerinde bir helu, odu11l\'ıı 
komiırHik \'C zemini kımıızı çini döşemeli ve derununda kuyu ve ı;1'b ı 
tekne ve ocak mahallini hn\'İ tnnılı-e muhtaç bir mutfak vardır. 

niııaııııı beden duvarlan kiı.rgirdir. Birinci katın ta·mnı volta kcnıcr• 
lidiı. Gerek nostan sokağı ve geı ekse icadiye caddesine olnn her iki cel"' 
hesindc ( Orııinıan) tezyinatlı ve üstiı alafranga kiremitli k:ıpılnrı JcıS" 
nıeıı t•nmlı \"e yağlı boyalıclır. Elektı-ik ve Elmalı suyu tesisatı mevcııtd 
da brızuktuı . .Mutfak penceresi demir panııaklıklıclır. Fakat mutfıık 1'14

• 

ıııı tıımi ı e nıuhtnçtıı'. Yanında aralık ııınhıılli vaı ılır. 

M~s,,Jıası: 78 metre ınııruhhaırlıl'. 

7!1 No. lı dükkan: Bu diıkkun icadiye caddesi üzerindedir. Bodrtl' 
nıu ve zcıııiııi karesinıuıı clöşcınelidir. Cnmckilıı ve istor kepenklidir. 

Yokunda hurlut, evsaf ve ıııe.ııhnl!ı yazılı gayrimeııkulüıı ıanııııı'' 
:ı\·ık nı ttınırnya koıııııuştuı. 

ı - İşbll g-:ıyıiııımkıılun n l'ttırmn şartnamesi ::0/8/!140 tnrihindeı' 
i• :ı ı <·ıı !l3~•/294j ~o. ile Üskildnr İcıa Dairesinin muayyen numanıs111' 
du herkesin görebilmesı için açıktır. ltunda yazılı olan\ardıın fazlıı ııı•· 
lfünııt almak istiyenler, işbu şartnameye ve !l39/2!l4:: dosya rıumarıı•il' 
memuıiyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yuknrıdn yazılı kıymetin yüu.le 7,6 ~ 
nisbetiııde pey ~ıkçesi \·eya milli bir hnııkanııı teminat mektubu tevdi ('{fi' 
l~ektiı•. (.'.\-lnılde: 12.t). 

:: - İpotek sahibi alacaklılarla dığcr aliıkadaıların ve irtifak }1111'' 

kı sahiplPriııin gnyrinıeııkul üzcı inıleki haklarını, hususile fuiz ve nıll;
rafa dait- olan iddialarını i,bu lliın tıırihindt>n itibaıen yirmi giin tçiııd' 
evrakı ıııiishitclel'İlc biı liktc nıcmudyetlıııize bilıJiı ıııeleri icap eder. AJ.'51 
halde haklnrı tapu sicillile sabit nlııındıkça satış bedelinin pa~·laşn1n ıll' 
claıı hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giiııde arltırnuya iştiıak edenler arttırma şaı·tıı:I; 
ıııeslııi okumuş \'e lüzumlu malumatı alınış ve bunları tamamen kalı11 

etmiş ad \'<! itibar olunurlar. 
5 - Gayl'İmcnkul 30/9/940 taı ıhındc pazaı lesi gilnü saat 14 dt'

11 

16 ya knılar Üsküdar İcra Memurluğunda üç defo bağırıldıktan soıır' 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak ıırttırmn bc

0

dcll muhammen kı)-nt" 
tin yüzde 75 ini bulmaz veyıı satış istiyenin alacağına rllçhanı olan dl'~' 
nlncııklılar bulunup ta bedel bunların bu ga~·rimenkulle temin edllrll'! 
nlacııklarıııın mccıııuuııdan fa1Juya çıkmazsa en çok arttıranııı taabhiid 
lıaki kalııııık iizere arttırma Ui giin dnhıı temdit edilerek 15/10/940 tııri' 
hinde salı günO saat 14 dım lfı yu kaclnr Üsküdar İcm Memurluğu oM' 
sırıdıı, aıttırına be;ıcli ı:ntış i~tiyeııin alneağıııa rüçhanı olan diğer • 1': 
t"aklıl:ırııı hu gayrimenkulle temin edilmiş alacaldarı ıııecnıuundaıı fııl 
layu çıkmak ş~r~ile, eıı çok aı·ttırnıın ihale cdiliı'. Böyle bir bedel rld' 

edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. ti 
G - Gnyı-inıenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veı·ile 

mühlet içinde parayı vcrınez.<ıo ilınlc knt·tm fcsholunarnk kendisinden t'~ 
vcl en )'Ük5ek teklifte buluıınn kimse auctmlş olduğu bedelle almıyn ı1' 1, olurı;a ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on b(:Ş gün mrıddtl~ı 
nrttnmnya çıkarılıp en çok arttırann ihale edilir. İki ihale nrasıııdı' 
faık ve ~eçen günler için yOzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer ~ 
rnrlııı ayrıca hükme hacet lcalınaksızın ıncınuriyetimizce alıcıdan tıılı 
olunuı. ( ladde: 133). 

7 -- Alıcı arttırnın bedeli hnı·klnde oluı-ak )'ıılnız tnpu ferağ lı.l' 
cını, ~inni senelik vakıf tııviz bc>tlcliııi ve ihale karar pnllannı veı·l11" 
mechurdµr. (ı 

l\lütcı·akiııı vergiler tenvirnt ve tanzifat ve tdlaliye re::;miııden 111 . ., 
tC",·clllt belediye ı·iisumu ve müternkiııı vakıf !caı·esi alıcıya ait 0!11111) 

arttı~·ııın hetlelinılen tenzil olunur. _ . . .. ?ıl 
rşbu gnyrinıenkulün yukarıda goswrıleıı iarıhtc Üskudar tcrn d 

nıul'lugu odasında işbu ilan ve gösterilen artt.ııına ı,ıartnnmesi dairc"l" 

satılacağı ilim olunur. (2992) _..., 

iTlZAR - :?.lüııdcricııtımızın çok· I ~hlbl: z. T. EB0ZZ1V-' 1
1200 metre, deniz kenarında yalı arsası, Sultannlımctte dC"nlze ha

kim kıymetli nl"fll bu hafta yazıhaneye tevdi edilmiş en kı)•metli cm
lıiktir. Erenkoyünde 1000 liradan 2000 liray:ı kadın· ufak tnk itlerle 

kö kler satılıktır. 

~-_ .... :rı~!l!ll!~~lhY~,ur. ~ ~ıı T ı.: 4•1010•-•iL 

tuğu yüzünden ( Tıı ı't{le>rin elinde bir 

1 
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