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BOZKURT 
Türk Gencinin 

Gazetesidir • 

r 
Başkaları tarafından 

değil, gıptaga layık 

gerektir. 

acınmuğa 

görülmek 

Heridot 
Zenıin münderecat 

OKUYUNUZ 
Başmuharriri: 

EB0ZZIY A zade VELiD 
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r Ankaradakij 
• 

ŞEHRİMİZDE MERASİM. DUMLUPINARDA 
c.,..n ruı• ·-· ········ ........ . 
"kuvvetli bir 

ordumuz var" 
O evlet R e isi ismet İnönü bir 

Amerikalı cazeteciye verdi

ii beyanat arasında «kuvvetli bir 
Ordumuz var, fakat bu ordu b ir 
lrıÜdafaa ailahıdırıt demiıtir • 

1 30 ağustos zaferinin 
şanlı hat1rası amldı 

merasım 

Bayram, btltÜD rurtta 
içten gelen tezabü

raUa kutlandı 
Ankara, SO ( A.A.) - 30 ağusto:ı 

;ta{er bayramının 18 inci yıldönümu 
- - ~ - ·- buırün Ankarnıla bUyilk ter.ahürlcrlc 

Bütün vatandaşlarm 
iştirakile parlak oldu 

d k 
lıutl:mmıştır. Daha dl!ndcn milli - - - ~-

E' J ir ne e i merasimde dost rc>nklerle ve günün manasını ifo.de 1 
Uı eden döviılerle sOslenen Ankaıa bu G l.k t şekku··llerı· du··nden B h gilne bayram günlerine hils bil· neıı·c enç ı . e 

u l gar udu t 1ç1~~\:!,:0~işt~l ~ oıuzı'~ ce-- itibaren -'aaliyete geçtiler 
b d 

ııclkurmay na~knnı l\lnrcşal Fçvzl J ~ 

Sovyet - Rumen 

Hududunda 
çarpışmalar 

--- ····· - -
Vaziyet vahim 

Sovgetler Ruman
yaga bir protesto 
notası verdiler 

• Bu söz, bugünk ü Türkiyenin ta. 
kip ettiği sulh aiyasetinin re mzi 
~lnuya liydc, çok kuvvetli bir 
~rdur. T ürk m illet i d ün, yal 
~.~endi tarihinde değil, cih an 
-nnınde de sayılı calebelerden 

kumandanları da ulun u ~=~~r!imı~~~"cı~~~·ı:~~.; h~~~~~~~~ Gençler dün bayramlaştılar 
AF\'CıNKAl:.dilS :ı.ı:, ~IO (HUSUSİ) BU GUN DUMLUPI- da hır geçi~ resminı1n takıp ettiı.ı os-. 30 Ağustocı Za fe r bayramının 18 inci yıldönümü, dün her 1.-------------

. .. keıi merasım l'apı mıştır. f ld "b' ı" b ld d b- -k · 1 " t NAP.l>A MEÇHUL ASKl;J~ ,\BiDESi ONUNDE Yı\Pll,AN MERA· 11 pod bu mera!>'ınıde hazır bu· t ara ta o uğu gı 11 :ıtan u a a u yu merasım e t es ı 

d~dut olan büyük bir za ferin yıl -
0nümünü kutlulamakta idi. O 

i,:ferdenberi o n sekiz sene g eçti, 
lca on sek iz sen e 

0

7.arfında Türkiye 

Sll\HH-~. DE ılzı.ı Ml':Rl MI NF,CIP ALi l(ÜÇUKA nıR NU'J'UK luna
1
n 0~

0~inleıce halk ile dolu idi. edildi. Baştanbaşa bayra~larla d_o?atılmış. ola n caddelerde 
~O\ ı EMtŞ. I~Zf;lJ:\1 ı.E IJE:\'fS:rm Ki : Merasime başlaı·ken havu müdafaa sabahın eo erken saatlerınden ıtıbaren ansan s elleri a k-

komutanı Korgerı,.ral JHısnb Kılkış mıya• ba,la mıştı . 
« SA I' / /\' ı\Ul(.tflA.')f,4/:1111, 

k ıtaları teftiş cylcını'j ve bunu ~aki- Meıas!m başlamadan bır Hal •V· 
dar samim i su rette sulhe hiz -

~t etmit ola n b atka b ir d evlet 
loıterilemex. 

.• Halbuki 30 Ağustos zafe ri 
l'urldüğü o rtadan kaldırmıya az. 
lrıetrniı büyük b ir dü,man dün -
Yllıına karıı kazanılmıftı . O düf
~n dünyası, bedbaht b ir harp -
erı mağlup ç1kmamızdan istifade 

ederek dört sene müdd ... tle Türk 
~lletine karıt yapılabilecek her 
lQtlü ezayı, cefayı, zulmü ve g ad 
~·~lıiı reva gördü. Kar~ımızdaki
erın namusuna ıüvenerek imza 
~it olduğumuz mütarekename 

e rnaddeten elim iz, ııyaiımn 
h.ğlandıklan sonra o mütareke 
~ama kahpece ihlal edildi ve 
dribi daima ıahlanmıı vukua t ile 

0 1u olan Türk milleti, gö zgöre 
"e canla can la top rakla ra gömül -
~de İstendi. Bizi maddi zulüm -
• ~n ziyad e, o zulmü yapa b ilmek 
!Çın t a tbik olunan kahpe siyaset 
11Yan ettirmiıti. Elimizin, ayağı
~~ıın bağlı olmasına rağmen, ya-
arından taımıt ıelileler gibı tuğ

lan ettik. Silahınıızm yok dene • 
cek d erecelerde az olmasına rağ
~en, karıımıza dikilmiı olan :ru
~rn dünyasını yıkarak, ezerek yü

"'!_dülc ve tarihin hala h ayretle rle 
Yadettiği o muazzam zaferi ka -
~~dık. O hızla, dört senedir çek
~ırniz cefaların intikamını almak 
•Çın çok ileri ıidebilir ve dünya
)'ı "e ·d b" "b" · '- k b' ' •• 
1
, .. nı en ırı ırıne llatara ızı b 11l'lnek • iıtiyenlere yapmayı 

t _.aın edebilirdik. Fakat onu 
d aprnadık. Tam iıtediğimiz yer
& e ve istediğimiz günde durma
•nı bildik. Niçin 7 Çünkü 

Viyana ~onferansı 

Macaristana 
45,000 kilometre 
Arazi verildi 

Rumen saltanat 
meclisi dün 

acele toplandı 
\'iyan:ı, !lO ( A. \ ) !) ~ 11. bıl· 

dırıyoı; Hır t.aıafluıı mılıvcı clevlct· 
lcrı Hı:u icıyc Nıızıı l;ıı ,, dığ•·ı ıaraf

tıııı Rumen \f' 1\1.ıcııı llaı lcly<: Na· 
zııl:ırı nıasındu ec•e~aıı l'lnıckle O· 

lıın ınıızakeı elcı. ın!lı\ eı dcvlctlcrl· 
ııın hukıııi bıı· l.111,ırılc nctıct•lcnml~· 
t ı r. K ııı ıı r lıııgu ıı ı..ıa t ı o ıJco Bel VP· 

dcıc s:ırııyınııı cAltııı:t l'nloıııınılıı iL 
lihuz ı•clilnıi~tıı. 

Alı.k:ıdnılaı nırı~ınıla iki tııınflı 
bır teı;vıyc ?ııırctı ımlciınsız gıirül· 
cliiktcıı ı<nnıa i\Jacur ve Hunıeıı hu· 
kiıınetleı inııı ıırzuı;•ı üzerine hakem 
ıııudahı:ılc etııılstlr. Hııkenı knr:ıı ı 
M:ıc:ırıstana lııhm:rıcn 4& bın kilo· 

(LJernmı sıılııfc .T. ı:iıtıın 3 dl') 

Hava muharebeleri 

yeniden şiddetlendi 

İngilizl~ı 
Alman askeri 
mmllkalarım siddetle 

' 
bombaladılar ~luadımız cihah a bir kah -

t ~nlak m isali cösterdik -
.-. • IOnra, bir de medeniyet Londı-ıı, 30 ( A.A., - Havn Neza· 
.:~ !n&aniyet dersi vermekti. iı _ rctiııin lstihbarat Sor,·isl bıldiıiyor: 
:--ı~ barbimize cibanıirlik dava Bu hafta ikinci dtfa olmıık üzere 
.. e tdd" J fng1liz han kuvvetleri ev\·efüi giln 
aat .ıaA arile ~iriımemiıti~ •• Mak- gece Rerlln üzerine akınlar yupuıış
l'akJ millı varlıgımızı ve mıllı top- lnı· ,·c itina ile intilırip edilt'n müte· 
lbak•runızı kurtarmak ve koru - adült askeri hedefler \'e harp için 
., ~· .. O gayeye eriftikten son - hayati bir ehemmiyeti olnn fabrika· 

1 • hutun dünyaya, kimsenin ma - !ar üzerine yülC ek infUiıklı bombalar 
anda, cananda zerre kadar ıözü. ntmışlardır. 

lrıti.ı ol-·d ~ • t t k IA İki filotilla ll'şekküllcrindcn sl'Çi· 
.... ··- ıgına ıspa e me a - 1 B ı· · k · d '1llldı t t b " b l len tayyare er, er 111111 nıer 'f'Zın en 
aü • •• 1 e ız u, yapı maıı en ancak altı kilometrelik bir mesafede ,,.! ll• ~~!a~m~. kud~et ve cİ : bulunan bir hedei'c sul'eti ıııalısu~a
lll tnertlıgını costerdık. Kendı da hücum ctnılşlerdir. 

'"cudiye t ve iıtikJaJ . hukuku -ı• Bertin tüneli tehlikede 
(Dct•amı sa.hfJc.~ ~ıi.tun 8 d•) Nevyork, 30 (A.A.) - Nevyork 

Ebuzzıya Zade Journal Anıerlcaıı'dn ncşı·cdilen bir 
VELİD (Devamı sayfa ı, ıütun 7 de) 

Hcıııeıı bıituıı vatanın tern•!l edil· 
dıgi şu pek buyuk zafcriıı 18 inci 
plılöııünıuniı ııcş'ı• ve gııı·uı· içinde 
kutl:ırkcn u fuklnrdun azız ,ehitlcrı

mizın mukaıldes ruhları ka~ı ındn 
('il derin ııaygı ve tazimle eğilmeyi 
lıir v;ıdfe bılil'İm. 

hen İstiklal marşı çalınmıştır. huııu 1 k . k 1 c-mh . L bı 
· en ~uba ,1 10 )ÇU ve, a c11 ıta aı u uııyc a • 

~aı-nızonu\~ ~hol gAk ç ~<.' 11
1 p desinın etınfında yerlerini almış bıı· 

t<'ğıııenı eCı IO ın Vtl • • • 

Ankartt \'ilayctı _idare Ueyct~ ııdına lu~~~ı l:lrd;,akan biıtlın evlerin, a. 
Naşit Hakkı Uluı;'un, Hı.ıva h uıuınu t'~el 1 · • kadın 

· il d ı c partımun a ı·ın penct>te cnnı , 
adına Mumta1 .. ı· a {, or ıı aı ın~ ıe· erkek lıinlerle insa:ı kaplamıştı. 
neral Iltisnu. Kılkışı.ı hılnhelı•rı ta· Mera.aim başlıyor 
kıp t>yleınl~ t ır. Snııt !l dan itiban:n htnııbul Ko· 
Ilımdan ımnra baela Harp Okulu muhını Tümgeneral Iıılıak A\•m, ku

olın:ık uıeH· pıyad'I, topcu. ıııO_vıı.rı vc mandanlık bfnn,.ındu otdu ıınmına 

Almanya ve italya 

Sovgetlere 
Kumanya için kat'i 

BiR NOTA Duııılupıııar sadece biı· z.afer ol· 
ıııak itibarile eııısalı Tiırk ta rihinde 
mcl;zulen mevcut bulunan harııler
ılcn bıridir. Faka~ I>unıl upıııar yal· 
rıız biı· zafor değil, henüz gcnı~lik 
ve f,!uınulünün takdirı için daha u • 
zun yıllar beklememiz kap eden ye· 
nı l;iı devnn \'e yeni bır hnyut uf· 
kunun açılması 'demektiT. Bunun ı
r;lıı Dumlupınar ~alnız mılli mann

motorize kıtaıarın ceclt TCllOl• bıı,ın- tebrikalı kabul<> ıı:ışıamışu. Tevdı· edı·yorlar 
mıa ve kıı.hrama 1 ııakcrlı•rlnıtzııı T b .k • t l 'tt'l t .,, •ı 45 

v • 11 e ı ı a ıı li en s1>n ra sa .. • • • • ~ 
nıuııtazırnı g~işı lııpl)(Jıomu do cıı. de İst.Rııbul ~{omutunı, \'ali ve diğer Biıkıeş, 30 (AA) Gayrırl' mi.•~· ... 
ran on binlerce hlllkın ır;teıı tezahut- T k . 1 k t ttil" kat ltiın:ıclıı ş:ıyıırı tıır rnf'mb:ırları bıl • ~ . zevat a ·sıme 1arc ·c e ..ı. • 
lcı ıno vesıle olmuştur. 

1
, l _l k' b nun \·alıiıgı dirıldifıln<' gore. Mo ı ııv::ıd kı Alm"n 

· Yurtta bayr am 
ıl:ı ılı,ğ!I, beynelmilı.ıl lıııcımde t:ırılıln Ankara. 30 ( A.ı\ ) Her laı af· 
knyıll'ttiği en Luyuk lıadı eterden bl- tan aldığımız telgrnfhır buyük 1..afe· 
ı ıdıı. 1 ıın 18 inci rılıloııunıunün yurdun 

( Devamı nyfa 3, ıütıı n 2 d4) (Devam ı n yf • 3, ~ııh.ın t 41•) 

• 
iş inada mı bindi? 
Bir apartımanın üst katı 

zorla yıktırılmış! 
Size. içyüzüne akıl ıııı· ermez ~aı1p 

bir vaka unlatacnğız: Cihangirde 
Güneşli sokakta henüz yapılmış biı 
nparttmanın· bnşcağızına gelmiş her 
bakımdan acıklı bir ,•akn. 

Belecliyc rcı!'inin de -nihnyeL Tc.f· 
ti§ heyetine havale edcrk- sırrına er
mek ıstcdii!:i hu knrmakıuışık iş; 
şahsi teşebbuslle geçinen bit· vatan· 
tlaşın kurduğu ~ç katlı bir npartı • 
maı11n üst katının, Belediye 1 ınBl' 

r1': .. ! :\lü<l ilriyetıııin ''C ııihayct Belt'ıli~·f' 

~ 
Riyasetinin cOlmaz, :\ ıkılnmazl> dc
nıcledne rağmen a~nı llclediyenin 

~ Heyeti Fenniye Müılfüii tarnfındnn 

1 
balyozlarla parça parça ettir111r ~ık· 
tırıhııasıdır. 

Şimdi hiküyeyi dın1cylniı: 

1 Bu apartımanın ilçüneil katı ya· 
'iiililiiıiijk;;i!lj pılıp kiremitleri de. konup tamum ol· 

mıyn yaklnştığı sırada Heyeti Fen· 
nive Müdilriyelinin btr cmrılc 2 kfı· 

" n~nuevwldcı ınsanlı tntll cdUiyoı. 
Sebep~ Bu ilçlincü katın, izin alııı· 

nıaılan, hal>ersiz yapılmış olınnııı.Jır! 
Heyeti Fenniye lfıdüriyeti neden· 

se, bu hususta en sAlôhlyettıu· şuh<'· 
nin sözüne kulak aıomak nlyetiııd(• 
ıJcğlldir: «Üst kat fo7.ladıı, illt• )'tk· 
tırncağım !> diyoı·. 

(anında üç lcotlı yeni ap ar· 
tımanlcır ,YiilrHlirlcen ~aliba 
6ir inada kurban olan apar• 

tımcın lıt• 611 le•l• ~·itli 

Bu ısı arın nıatlası ıırılıı acnb.ı"' 
l\laıieın ki bu apartınıonın sıı:ı ın 

dakl yeni yapılmış bütün lılnıılur u 
,.eı·, dördPr katlıdır, onlara ses çı 

(Dın·amı ıahffıJ t, iutıın 6 da) 

,u TU mu .e:ı ııı . oı u . ve 1tıılymı ~c·rırterı Rumanyanııı Sov-
( Hazırol, Dıkka.t) ı!P meı~~ım hıış- yet dı•ı!ıl, ı\lmarı ıkııı:adi ın"ııfaııUPrı 
lndı. Yali ile Konıulı.ın butun kıla· ınınt.ıkasındı• t,ıuluııd t rııı. drıır Sov -
hu ı teftiş ettil,kn ı;uııra iıbld• nırı O· yel hülıuml'l• ıe kı.f1 bır nota levdı •. 
nüne geldiler. deceklı rılıı 

Bu sırada Snı-a)bunnınıhı 2l pare ~~:.:.:.;::.;;..--------.. --

Sooyctl~rin Rı.ımt nlerden 
aldıkları arazi ve busçünlıiı 

hududun harita•ı 
toıı ntıtıyordu. Santoren yanardagı 

Bı:ındoya uynı-:ık hep bir af:ızılıını tekrar İndifa)ara 1 Mo l.ovıı ao (AA l • Ta ıı ıu ı 
soylenen İRtikliıl ııı:ır~ı o 'ko, koca ba clad ı bıldırıyor 
meydanılu uğuldıyarnk akisler )'ıtpıırl . , '1f 

1 • Harıcıye n ust rı D kano of, J9 
kım, şaıılı snııcngımı1. ılıı dalgaların 1 Alına. uO ( A.A.). - D ~ ~ : T'cr·, Agu to t:ı Guknco'ya -Rumen k u-
d:ılgalanıı dırcğc r;ck!lııııştl. şemlıc ı;11hohındnn ıtıbaren Sırntoıcn 

1 
ı mırı Rumen • Sovyct lıudı.:ilu d ki 

Genç ıubay k ürsüde 1 yoııuı•dıığı )'Cllı ındıfııhu a başlamı~- uıhrık cdıcl luıreketlerını• prot to e 
Kürsilvc çıkan en kıdemsiz ı;ubay tıı. Y11mn ıln~ırı ugzından ıoıyah <lu·, den bır nota le\ dl c_tmlştır: 

• 11· 1 ı de) manlnr çıkınıtktaclır ( Devamı sayfa 3, sUtun 6 dal 
( [)ıırn ınt sa ı /~ ı, :ııı lıtı " 

~\(> 
~ 

Senenin en büyük romanı 
Yakında Tasviri Efkar sütunlarında 

Almanya Romanya ve 
Macaristanla bir 
anlaşma yaptı 

Alman ekalliyet/eri 
Nasyonal Sosyalist 
fikirleri serbestçe 

yayacaklar 
Vlynna, ::o (A.A.ı 

diriyor: Ekalll;,ctler 
manya ile Rumanya arasında Viya
nnıla bôgün oktcdilcn eııl~madn es• 
cümle deniliyor ki: 

Runıııııya hfilı.umeti, Alman ırkın
d ıı Rumen hem§chrilerlle, Rumeoıı 
Jfkından Rumen lıcmŞehrlleri nrıı
sında tanı müsa•ıl hukuk tesis eyle
meyi tuıılıhiit eder • 

numen hükumrti, Alman etnik 
grupunun hususiyctleı ini muhafaza 
etmcsl için Karlsburg mukarrcratı
nın taznmmun cttıği i~tikamette Al 
rnnn ırkı grurıunun va:dycUni tnkvi
yc etm<')İ Uıahhüt eder. 

A l m anya ile Macaristan 
arasında 

Vlynnn, 30 (A.A./ - D.N.B. bH
( Devamı sayfa 3, ıUtun 1 de) 
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·~c-~ Sahife : 2 

2_5__...y_ıl_lı_k_sa __ h_n_e_h_a_y_a_tı_n_d_an __ s_on_r_a BERBERLER ŞEHRİMİZDE MERASİM doktorluğu artistliğe tercih eden 
................................................... __ ................. ... 
Emin Bellinin son 
·übilesi yapılıyor 

Tiyatromuxwı temelini sağlamlatbrmak için d~ünmiye 
tedbir almıya mecborm. Y oba, yarın, Emin Bellinin 

zaten, bir ayaklarını sahneden ayırmış olan arkadaş
lannı da bübütün ahnedea ma1dqmaf görmek 

mukadderdir. 

Yazan: Kandemir 

kongreyi 
bekliyorlar 

"' Cemi1et• bildireceği
miz bir aürii şikayeti

miz var ,, di1orlar 

1 

Zafer bayramı 

Bu•• tu•• n Vatandaşların iŞ iNADA MI fer~ün"=t~!: :e:!:k~~r~~~r:;; 
B 1 N D İ ? ~~! Y;~•·,!~~~sto:e~:~~~ 

Bir aparbmamtı üst temsil eder. Ve bu netice yeni bil' ·ıştı·rak·ııe parlak oldu ile elde edilmif kat'i bir netict~ 
kah zorla yıkbrılmıljl tarihin h.flan1t1cıdır. Bu yeni ta· 

Vuiyetlcrindczı n cemiyeUeriıı- rib, Türk milletinin yeni doğuş~· 
den memnuu olmıyan boiberlerin (Birinci ııahıfeden devısm) nu, bütün cüçlükleri yenerek, b~· 

likiiyetJcrlııi ve buna karıı cemiyet Gençlı·k teşekku··ı,'erı· du··nden karnıayıp ta bunu budamak istemek tün huswnetleri ezerek yeni bıt 
rcl&inlıı "fcrdifi cevabı yazmıştık. L 1 ned<!lı "? istikbal yaratıımı ifade eder. Bu 
Meğer kulağımıza ~elmiyen ba~kn b lfoyeti Fenniye :hlüdüı·il kancnyı b b' - .__.,.:k ten 

· dertler de varmış... •t • fi l • t t •t kadar Üyüh 11' iWl, ua&& a l l aren aa lye e geç l er tnktığı bu uıvnllı katı hilk ile yek- b' L d y b b .... ,n 
Bir,.ok berberler (cemi"et)in kabi- ır uayram ar. e u ayr" .. . 

" • .;, J san euclnlmck içın Bch>diye Encu- .. 
liyeW, istiaauı gençleri himaye et- l d meninin kararını ıılmr.k mecburiye- kıymeti, günden güne büyuye. 
memesi yihü:nden memlekette berber- Genç er ün bayramlaştılar tinJcdlr. Fakat orası 45 günliık bir cektir. Büyük günlerin kahraınaJ1• 

Tam bir ay aoura buglhı, Şelılıl lik aanaUnln aönml)e yüz tuttuğu- düşüıılişten sonra şu iknrarı veriyor: ltiını yqıyan insanlar dünyadan 
tiyatrosunda, mcmlekctimhiıı sanat nu, birtaı.Jcım birinci sınıf berberle· cYnpı ve Yollar Knııununu tatbik çekildikçe, o büyük günlerin h~· 
haynU için ür.criııde dlkk&tla durula-) riıı sermayesizlik yüzünden kenar ve etmek lazımdır.> kiki büyüklüf'ni daha büyük bır 
cak kadar mühim bir 'bldiseye f&- köıede, hatta işsiz kald,ığını, dilk - (1 inc i sahifeden devam) !arı, bindirllmiş alay, t&~'Ynrc dıtfi b - d 
hlt olacağız. kfınlar1 açma ve kapama saatleri toPtU teğmeni Salt Demiray, Komu- topları ve tayyareler halkın coşkun Bu, ) .kmaymız, aksak tarafı var· vuzuh kazanır. Bu yüz en 

O gün, sahne hayatının yirmi be-1 tahdit edilmediğinden sıhhatlerinin tnnı ve silah nrkada~larını sclıi.ınla- alkışları nrasında geçt,Jcr. sn tashih ediniz, demektir. ıclecek nesiller, geçmişlerin gör· 
ıinci yılını dolduran tanmmııı sanat- muhtel olduğ'unu anlatarak, berber- dıktan sonnı gür scsile söze başlnd.: Jandarma, polis ı.,talannın, itfnl- Hcleti Fennıye Müdürü ayni ka· mediklerini d e aıörürler ve onl~· 
kir Doktor Emin Bclliniıı jlibilesiı lcr ccıniyethıln, hasını hiçbir şekil- ~sayın vatandaşlarım; ye ve mekteplilerin geçişlle sıınt nunun 13 uncu ouıddcsindcki cTns· nn ıuuru, tarihi d aha büyük bır 
' ar. de himaye etmediğim söylemişlerdir. Bugün tarihin sa.hifclerindc misli 12,10 dn merasime r.ihayet ver ildi. lııhi ınık:mı yoksa yıktırılır> a dn- ihata ile kavrar. Tnrihilcccn her 

Fakat her zaman bir sanat bay- Bu aradn Sirkccldeki Çankaya ber- --"rulıncmiş ş:ınlı bır zaferin yıldo- )ı:mıyor, tekrar Encürucııe başvuı·u- b . .::t. k ' b d • BU 
f;V B ti - Beden T e r biyesi kanununun Ü7~ va a u saa ete t:rer. 

rarnı sayılabllccck olan (jübile) bu beri Hüsmen: nümüdür. u nıu u gun hepinize )or, yu··.den müstakbel nesillerin 30 
sd r, emlnim, sahnemize -haydi bir - Bnzılımmız dükkanlarını gece kotlu olsun. Bugün Türk mlllctlnin tatbikma başlandı Er.cumcn bu defa dn 82 gün dil· 
mntem. demlyeylm nma· ağlr, soğuk, geç vakitlere kndar kapamıyor, biz hayat gunü, bur,rün kahraman Türk şfindfikt n 1'<lnra yme ayni karan Ağustosu e n büyük milli gÜn sıı· 
keyif kaçıran, üzüntü veren bir bava de onlara uyarak bekliyoruz. İki müş ordusw1un imtihan günü idi. Yıllar· Zafer bayı·amı milnasebetile be· vcrıyor: Yıktırılamaz? yacsklarını, ıimdiden tahmin et• 

• · · d den terbiyesi mükc~ldiyeti kanunu · geUrccektir. teri tıraş edebilmek ıçln üç saat bek- dır istiklıtl ıçın e yaşamış, yıllardır Aylıırdnnbcri inşaatı durmuş, a • mek mümltündür. · d k nun tatblkına da bilfiil ba.,Innmıştır. .ı 
Çünkü Emin Belli, sanat hayntı- llyen odam bOylcee blr ırlirü mcslck- hfirrlyet pcşın e ·o..,muş ısanh bir partımanı muııttul lolr hale gelmış, Fnkat buaiin yaııyanlann ull 

ed_........ 1 k · t il Uün Beyoğlu, Emlnonil, Fatih, Be- •-
nın 2S inci yılını tcsit =•en. d,..mı da 'UykuSU% bırakıyor. Bu mlllctin vuru mıı ıs en en esaret Ü zaı ııı n girmiş olan mal sahibi, En· b u mubn•e'- ıun·· u·· ha'-'-~'e anla. • -. :f 1 şiktaş, Kadıköy, Br)koz, sküdnr, ... .. KJu.1 
· evet ayni zamanda - sanate, hem müşkülü blz aramızda halledemeyiz. zincirlerini kop:ınp ır attıl,'1 ve ıs. S cümenın bu karan üzerine, . abrı tü- mndıkJannı v eya t-'-dır· etmedık· 

h - ı · j Bakırköy, Eyüp, K::.rt.nl, Silıvrı, n- wı. 
de ilelebet veda edişini de ... tesit o- Berberler cemiyeti dükkanların ka - tlkHilini mu ıuaı:a ıç n son s6zünQ kcnerk, Jleyeti :Fcnnıye Müdürüne: 

gü d.. nvcr kazalarında, ıııuavven toıılnntı lenn· 1• so'"y)em ek e n bu"yük nen· dccektir. p:ınma snatJerini tayin etmelidir, do- söylediği n ur.> " ,,,, c Encümen işte ikinci dc!rı olarak ' 
n • Yerleri, tes.bit cdılen saatlerden ev· k" l'"k ı B •· a~ yanlar b U ... o eylCıl akşnmı jfıb enin san pcr- miştir. Komutanın 60- zler l· (Yıl.tınlamaz) diyor, bırnkınız d:ı oı u o.ur. Uiun Y ,.. ı f' • 

ve] mükellefle dolmu~tu. · • h•d' l k ınl desi, binbfr mahrumiyete, lıatti cm Niğde berberi Rıfat Sanıfollı ise • bın:ıyı tnmamlıynyım, yoksa bütün mucızenın §& ı ı o ma fCl'C 
ve cefaya katlanarak ömrünün yan- töyle diyor: Bunu mlltenkip İstanbul Komuta- Merasim hep bir ağızdan söylenen zarar 'e ziyaı ımı sizden isterim> kı:ızanmışJar, onun bütün netice"' 
sırıdan fazlasını ve bütün Cmitlcrini - Kendine güvenen bir berberim. nı Tümgeneral İshak Avni kürsüye İstiklal marşile bıışlnmış, ve kııymn- mcalınde bır prott.'s to çeld~or. lerile kn"'ıl,.,.mı,.far, onun meınle· 

h "'-.r.ı b' f · i h F k ~ . .t-ı- _,_,..,. t al geln .. ek, Sayın yurddnşlıınm, aziz kamlar beden terbivcsile mükclle!' -,.. -r " . r sa neye .,..6 amış ır anın n son a- a at sa7UUü> mı;!Ulla ını nmıyo - '"'"' Bu protestonun tarihi 14 haziran k e l e yataltıg·ı saadetle bahtıya 
tınısını ortt>rek inerken, biz dü~iin- nım. Cemiyet bnna ve benim gibilerc siJAb ıırkadaelarım, diy<> hitabesine gençleri teftiş cttikt<•n sonrn beden r 

mek, uzun uzun dlişünmek mecburi- yardım etmiş olsa, dfikkinımı ve işi· başladı ve 30 ağust4'3 !>22 de kaza. terbiyesinin ehemmi) etini ve bu top- 94o dır. lef 

1 
olmuşlar ve inkıraza mahkiun/~· 

yetinde kalacağız: mi büyiitebllirim. 'Madem ki bir ce- mlan büyük znferln yıldonümünü lantılann sebep \"C gayesini anla- Ne gaıip dunya bu: Bir < umn- yılım bir Türkiycden yeni, ırı, 
A rtfııt f;min Belli neden, sanntkil' miyetlmiz vardır, gayesi fakir ber. kutlamak için toplıı:nıldığını söyll • tan hitabelerde bulunnıu~lardır. da 45 ı;iln, ikinci scfı..rindc 32 gün kuvvetli ve b ütün dünyanın hür· 

huviyetinden sıyrılıırak HuS<'ki has· b<?rlcre yardım olmalıdır. Ben ve be· yerck bu cşsiz znferın azametini an- Hunu mütenkıp ,:!"ençler bayramla- du.şunc~ Encümen ·Heyeti Fcntıll c m etini k azanan b ir Türkiy enin n•· 
tahaneslndc profesör Tevfik Remzi- nim gibi bi,...okları hır olmaz.sa &e· lattı, sözleJ"inc şöyle eon vc.ı-di: şarak coşkun tPznhüratla ml!yclan . J\tuduıı.ınun protestoyn CC\'UP ver- l d ~d ~ 1 . k' f etti· 

D ili ı · ti' t ı:- L t t L .,,, .. d h ı d 1 1 mek mccburivl'til" nlı•lacı>Je bae.\·m·· 11 og U&\Jnu, nası ın ''a nin aıılııtanı Doktor Emin Belli ol- • 5 er r ar • ... ra1ea ar 111 nede bir kere lmtihnn edilsek te kn- c- Bugiln burn a atkın güler ar nn ayrı mış ardır. · · ' "' • • d ml il 1 ·ı rle-ı_ d L h l ki hfi ı p · b ı nın~ı üzcriııc· bu sefer bir ı.tOnde, ğını, d e v a ı ar e nası ı e •. 
muştuı· ? ıııı:a ın oe çocu11 asta r arı lıiliyetimiz•• ı.törc ynrdıma mazhar o- yür.leri, coşkun tezn r eri, ordunun a7.artestdf'n itibaren u genç e: hem de !!Vvclki kararlunnı çiltniycn dic;.ini ve nuı) yükseJdiiini gor. 

Bir sanatkir, yirmi bir yaşında müteha .. ı•ı Jolttor labilsck, bi~ok iı;tid tlar körlenip ~elık l'aflnrı a!8ı1.nıdn _büyük zarcı· haftada dört saat ınıutakalnı1m!akı • · 1 rı 
ayak basbğı ve yirmi beş sene bir Emin S.lli gitmi' olmazdı. bayrammın 18 ıncı yıldonümünü us- klüplerde toplannrak beden t.erbıye- y('pyeni bir karar \eriyor: Yıkınız! müşlerdir. B ugün ya_!ıyan arı 
lıı.lwı bile a:ynhna.dığı sahaedcn, kırk Hocapııpda Urfa be.rberi Aclil Gi- it ediyoruz. si nıualliınll?!'ini n nezareti ıılbnda eliyor. h e psi, bu ınubarek gÜnÜ bütün ıu· 
nltı yaşında yani tam nklı ba,uıa gel Birkaç genç istid:ıtlı lnlir etmlyo. ray da, ccmfyetln ihmali ytizünden Tfirk mnlctinin asıılctinf ve TI!rk çalışmı;-a başlıyacaklardır. \'c h:ıkikaten o kadar garip bir urJar iJe tebcil ediyorlar. Fakat 
dıği zaman neden ayrılmak, niçin c- nım. türemiş olan seyyar berberlerden ordusunun kahranı~nlığmı en guzel F a tihte 1003 mükellef diıny:ıdır kı bu; Encflmcııın 15 haıi- gelecek n esiller yalnız t uurlarile 
bcdiyen uuıkla~mak lüzumunu duy- .Fnkat banlar birkaı;tır, işte o ka- nıilşwkldir: temııil cd.ıı bu bü,;._uk blaJTaını yara- ranılla ~erı~iği bıı k:ırarl, ik'hı .nb~· so~:~· d eiil, tuurda n ' daha üstün ~r~ı 
muştur? dar... - Ellerinde çantalarile otellere, tanlara sonsuz ŞUAran ar ve saygı. klöplere dağıtıldı yarı 1:.. ııı.pıstosta nıa s:ı ı ıne """" b" • 1 b k ti .... takdıs 

O, asıl 9lmdi, bundan sonra suh- Sahne, hala, ~üst,ait heveskan evlere, dükkanlara girip çıltan ııey- 1 Fatih kazası clabılinde açılan genç Jiğ rdillyor Ş:> şılacak bir sürat rö- ır ınanç a. u u u .. gunu •rl 
~ye daha çok bağlanacak, daha lruv ~e~dlne çeken, cazıp bır kuvvet ha- yar berb<?rler dillck!in kirası, "fergi ar ... > Geçit resmi lik klüpleri <llın Karaı(iimrük stadııı· koru tleğıl mi? edecelclerdır. Bugun yaftY 
vetll bir aşkla sarılncnk değil mly- lını alamamıştır. gibi ınasraflan olıı:ı&dığı için bittabi da toplanmışlar, Fatih 'knynıakıuııı ;\fal sa~ıbl bu kararı öğrenince Türkler, g.ele~ek '?esillere bu ka~ 
d ı '! Emin Rcllinin yinni beş senelik ucuz tıraş ediyorla r . Böylece mfiştc- Bundan sonra gt!Çlt resmine bııt· Rehıı Karutekiıı ve istişare hcyctı Belr.dhe imar i\ffüliırly<•tlrıe koşu- d a r şerefJı bır mıras bıraktıklar 

Bir insanın tam ı:eyrck asır, gcnı:· tecrübe sonunda pek wvdiği sahne- rilerimizl ellerimizden alıyorlar. Cc- landı. Geçit ~i, titndiy11 kadar azasından Halil lbrahımin nutukla- ynr: ~Sb:in yıkılamaz dediğiniz a • için ift ihar ed ebilirler. Bu miras, 
liginin en verinıll <!evresini istiyc • den ayrılışı, bize bu davayı ortaya miyet bir aı:ı en el bu halin önüne! şehrimizde y~p_ılanlann en ruuhtc- rından sonra mfikell,.fler bir r n' i partımanın üst katını yıkıyorlar!> gelecek nesillerin ruhlarını ve ru~ 
rek, severek hasrü vakfettiği mP.s· atmak fıraatını vermiştir. a-eç~lidir, diyor. şemlerınJcn bırı _oldu. Evvel.i piyn. g<•(ıt yaparak dağılmışlardır. Fatliı dıyc fe ryat ediyor._ !arının bütün iıtiyaklarını tatrnı· 
kkten ayrılması i~in ortada mutlaka Be dava ilk plandadır. Berberler, bütün bu şikiiyeUerlni deler hafif ve agır mııkınel ı tüf'ek- knzasındn mevcut 1003 mükel!dı Bunun iiwı-inc Jnıı.r Mfidilrircti t ktir 
çok esaslı bir sebebin bulunması lii- · Tiyatromuzun temelıni sağlanılaş. mevzuu bahsedebilmek lı;in cemiye. !erile' gcçt.iler. Bunları tak1~n del dort nl\hiyedeki Vefa, Feneryılmaz, Bel<'ciiye Rı;:asetıne şu teklifte bu· ne Je ~.ce y~ her zaınan )aer 
zımclır. tırmak ıçin mimardan evvel, başka Un önüm6zdek1 salı günü akteıleccği Yedek Subay okulu ve. askerı tıbbı· Duvutpaşa ve Topkı.pı klilplerlı • .ı, , lunuyoı-: ~ . .. lnşaat Komisyonunun T " ~-~-'stikJil' b~ ıı.· 

Emin Btlli, yoksa bir fanteziye mütehassıslara, daha doğrusu bqka içtimaı sabırsızlıkla beklediklerini ye talebeleri, askeri. htoeler, muh<l- haftada iki gün dört uat çalışacak· vere<.'ği kararın neticesine kadar bu . ur un 1 I ı~vaşmbün~· • .::lr il _ 
kapılmış; ellen, işte kırkından sonra türlü diiş\inmiyc, başka türlü tedbir- söylemektedirler. bere iııtlhkiinı, suvan ve toptu kıta- !ardır. · yıkılmanın gec!ktir llm('si tensip bu- ı rıkalaruıdan a dıgı en , ,_ 
da mutehnssıs doktor olabilirim> di· ler almıyn mecburuz. ' ;· urulduğu takdirde keyfiyeti Beyoğ- ı h am, Türk milletinin maddi .;e 
)e bir jest mi ynpmnk istemiştir! Yoksa, ynnn, Emin Bellinin -zaten A B Ju kaymakamlığına ve Belediye şu- manevi kuvvetlerine inanm ak, 

Hnyır, onu yakından tanıyanlar, birer ayaklarını satnıeden ayırmış _.,,;;;:;::~::::::.~:;::::: K O Ç O K ff E R L E R :::::::::::::::::::::::: .. , .,,._ I besi müdürlü{,rürıe cmı1i havnlesl.. .>j Türk vatanını d aima huzu~ v_e 
bu ol~n ve münev\-er insanın, .aile- olan· arkadaşlarını ~a ?üsbütün 1111m''"""'"'11111 1

•
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1 
Uf'lediye Rı~·aaeti yıkılmanın b"C • emniyet içinde yaıatınak, hıçb;" 

ıdni ve istikbalini bö~le bir Jeste, sahneden uzakln:ımış ~ormek mukad- 'kti .1 1 1 ten P ediyor ve ayni k . T'' k · tiklA l' t ca~ 
n D 'kk. t cd 1· 11 ,_ ü ye e : una sın r enen • borcunu öd • aa a er er : gürnle k<•yfircti ıcap e.Jenlcre bildi· ed-miyec....nni bilmek v e icabıJt· 

f nt.eziye feda cdem!yeoek lnrattıı derdir Adli d { D • ı ı Mehmet de vere İkb t h b 1 J cı rı mcs n sı uvvetin ur 11 a ıne e 
oldu !UllU pekili bilir. .. ı n e ım, sev m~ m nevver cek 10 kuru.şu varsa e· i '" - ·· I 

O halde? b~r ~annt~ar~mızııı ı::ahne hayatı~ın ARABACIN IN MUHAKEMES/...- mcsini söylemiştlr. • TOPl,ANTJ .- F iyat llüraknbc r Y;:~at da bf;r~ese bild~ckt~r •• B1;1 ~~: 
Ru, bir muamma değildir: bir sah· yıı:ııı ~ı~cı . yı!n~ı kutla~kı>n, Türk Sabri adında bir genç yilzündc.-n İşte kavga bOylece başlamış ve Komisyonu paz:ı rtesi günü yapacağı ... . nı7. bır ilham de~I, milh b~ ı~ 

ne emekdarı ki, yirmi beş yıllık hiz- artistim~ umı~7.:lı~e düşuşünün 6C- Şehuıdebaeında mnhnllebici Şamlı Rasim bıçağını çekerek arkadaşı topl~ntıda komür fiyatları üzerinde Fakat, bu sa~ıh C'ITITP. ~nğmen bul kattır. Ve bu itikat, be.r rurk~ 
mc.-tın sonunda • çoluk çocuk sahihi nel devnyeetnı de ıdrak etmiş olmı- Abdülkadil"i boğarak öldüre;ı, Ru . Hakkı ile birlıkte kahveci Mehmc<llo tctkıklere başlıyacaktır. ltuhtclif apart!mıını~ ~ ~n~ı Ilelcdı,yc. Heyeti ruhunda bütün canJılığile, bü-
ol •uğu zruruın. eline ayda yüz yir· yalım. 1 b H ... il - . lif . ·!erinde kömü · 1 . .. Fennıye ~üdurunuıı tMes ulıyet ha- . ' d :_.. 

,.111.,,,_,.1,..,,,.,"""'""'"""'-,."'" "'""''- manyn ı ara .acı acı .no anın mu· uzcııne ıı.tılmııı. muhte leı n r cıns enne gur11 ayrı ayrı fi. ai d bal . k , .1 k ·j tün hızıle ya~maktadır ve au•-
ml, yüz otuz lirıı geçtiğini görür, ve • ha kcmesinc lldraci Ağırcezada ba • yııralıyarak 01dürnıiıştür. Yat. tesbit edilecektir. Ayni gün ne· 

1
na t, er ;ı, ı ıııız .> cınrı e 11 1 acaktır 

yarın <;ııhşnmıyncak hnlc geldiği za. Kadın avcısı kılmaktadır. Katil mahkemede suçunu itiraf et- ı h.atı yağ fiyatları da tesbit edilecek· ı ıyor. . ' 1 Yllf31Yo A ·u.s~os zafer i ya ln12 kat'f 
man tc.kaüdiyc, ikn.miyc Cilan diye G~en celsede pbiılerin ifadeleri· miıı, ancak s..,...· arkadaşı Hakkının tır. ı · ;\fakl sahihı ı,ıaşzlırmıtşlt1r, ldetırhal \ a· b' h rpg kat'Aı b'ır sı·y~~·ı netice 
de beş kuraşluk bir yıırdımn blle Eyüp Ü Halidin . . . . . ". ........ .1 1 ü Mil ıYc oşuvor va ye ana yor. ır a , .,.. 
(h::ık kazanmadığını) bilir, e ... Ru nın nlınmıısı bıtırılmış, nıfiddeıumu- hiçbı r kabahati olmadığını ı er 11 r- teferrik 1 ·n ~ •h zl "bl d ~·ıd· Büt'" d" ayı uyandı· 
aililm, ilk fırsntta sahneden uzaklaş- eni marfetleri mi mnnlninin iddianamesini okuma- milşttir Muhakeme şahitlerin celbi ll gnrıp,k a n \'C nra~ ~ııç~k~I 1 eırı ır. mı u~y h" tle 
m· vı düşfınmez de, k !m düşünür! sı için muhakeme başka bir güne bı- için ~ka bir gün; bınıkılunştır. OCAK KONGR't'LERl - C. il. fn7ıa~~r~şıVn~t~~~:; ~ae~:eti s~~~ı~: ra.n, _T~ karı;:m .:ı unn~Ü . 

·~ mz eb-afımıza b.'lknlım: Tek İki hafta evvel hapishaneden çıkmış rakılmı,tır. • l P. kaza, nahiye ve ocak kongrelel'i ~ 1 n ı~e 1 dl baı egm1ye m cc ur en v e d k' 
nemizde mutcmadlyen alkışladığı- olan meşhur kadın avcısı Eyuplu Ha· TEVKIPIIANEDE KA l'GA Denız erde ı ı cylılldc ba~lı:yaca.lı:tır. şıy<.•ve nvıı e e -~~r. tiin dünyanın Türk hakkın ıı .. ı 

Ut dün: ·Tilkinin gideceği yer kürk- ' ' lialluın . fıste vaknnın hulıısn~ı hudur. eı·kkil • • d ~ · t' cihanJU· 
mız ııanatkinlanrı hayatım telkik C· cü dilkk nıdır• dıye homurdana ho. Blr hafta kadar evvel tevkifhanede, ı.-:TRÜSK - Almanyadan geldik· bu kon wn arzc ve temennılerı d_c Daha doğrusu lıu ırfinlük bu kıı t a • eruu _ . eg~ ıren • .. " l -
dc ım: Ertui;rcl Muhsin film çevir· murdan:ı tekr:ır ezeli meskcnı hapıs. cc~yan ~de.n kanlı .hl~ kavga, dtin ten sonra üzerinde buçok dedikodu- leccktir~elerde ehemmıyetle dlnlenı-1 clardır. Pnkat bu~ünliiğu, hu kadar- m~l bır hadıııedır. Turk usayoe -
rn kle Ub'Ttlşır, 1. Galip işi muallim· haneyı boylamıştır. adlıyeye ıntikal etmıştir. lar yapılan 3!>00 tonluk Etrüsk va. Eylulün bı ! .. .. . cığı <la.. şimdilik kfıfi eleği! mi! muş sananlar, . o~~ 
lığe dökmüştiir, Bazım piyango hi- Uslanmak bılmeı. dolandırıcı, yeni Kavga, koğuı roeydarıcılığıııı pay purunun yeniden tnmırlne lüzum ha- cak kong 

1 
r ncl fuar gunu )apıla- ıinde Türkün dıpdırı olduğu· 

letı satar, karagoz <>:\Datn, Mnhmut bir av peşınde dolaşırken gözüne kes- cdcnıcmwik yüzünden çıkmış, Mnr- sıl olmuştur. Daha iki yaşına b~?1a: 10 da ~:~:ır~un ~d~r~-Sa~~h taıttl Tramvaylarla eşya nu anladılar ve tarih sahnesinde 
ııtud;ı,o atüdyo dolaşır ve terzilik e· tırd~ı. Zincırlikuyuda oturan Hafıza maıa Hıısarı, R-Ocep, Yorgi, Kadri mıı.ı olan bu yenı vnpuruıı, bu ıkmcı ğa) Kruıı ı a, a ı oy . a era· • eni kahramanlık destanları ye-
den kadın artistler vardır. ısmındeki kadıncağıza musallat olmuş: ve daha üç mevkuf, mang-,.d ayağın· tamiri olacaktır. ı·ak' ız-~P~ta (Merkez), K.ızıltop· nakledılecek y tm kt k' k dretini takdir etti· 

Hunlar, bira:ı başlannı dinliye- - Ben Ege vapurwıun başknptanı • dan imal ettikleri kamalarla biribir· (K ,u tupaşaJ, Rumclıkavağı . ra a a ı u .. '"rı 
c k, i stirahat cdP-bilecek zamanlarını yım. Sw scvdım, pek beğendim .. • dı- 1 1 i ü • --'d _ı d K F JRTP'A Dl"l)l B ir hnftn • urnkoy), saat ıı de Kadıköy (Os- Tramvay idarcsı sabahlan erken sa- ler 30 Ağustostan sonra bulu 

k ,_... • t kl"! d b ı t eı· n n zcrınc ..aı ırm191ar ır. nv- n " - -• · nuınağ R . U d 1 ... ft b 1 B '" Em" ö ü • . L kd'ır k('yifleri için mi bu yorucu işlere yere u.uıvııç e ı ın e u unmuş ur. rd' l& • t' . cJ. kad d danberı Karadenizdc devam etmı:rete a • aııımpaşa), Tarabya saat a er e ., ... n u . eyo ... u, ın n • dünyanın dikkat, m era .. , ta 
h cd rl ? Bu caup teklıf karşısında yumuşı. gaga ıyao r ~c ışın ;ı.e 81' e- ol"n fırtına tamamen kesilmlştır. 14 de Göztepe Eyüp (İglambey Kfi Bebl'k, Slrkecı • Ycdlkulc • Topkapı h .. 1 t -ı-· tti~· b'r varlık 

a r c er yan Bayan Hafıza, Hıılıdln otomobil vnm etnıış ve bastırıldığı zaman dıı M çükköy ... 'd. k"" ~ 1 • • Edimekapı arnsında yuk tramvay • ve unnet e - 1P e gı ı 
Fazla dil"t""ınn1ı'yn hele hııkiknti ••ı il y · K el • B r. zd '--kli ot~rler dün Ka- • ıuer ıven oy) saat la ( c ld ~ "• getintısi davetini de reddemem~ ve u armara aıoan, orgı, a rı ve o~n a "" yen m 0 Peııdiltte (K t • E . il lan işletmeğe karar vermek üzeredır o u . 

~ızlcmiyc hiç lüzum yok: Bütün süs· birlikte geç vakitlere kadar Boğaz kı- Rcccbın muhtelif yerlerinden ağlr radenıze çıkmıQlardır. Kireçburn ;~ 
1 
o~muş (El ,n~~ l Pek yakında ışlemeğe başlıyacak olan H ele Türkün düşman kazan -

lu liıflar:ı rağnıcn hiz haliı sahne sa yılannda dolaşmışlar. yemişler, ıcmış- surette yaralı olarak yerde yatbk- Koru _ T u,k" ~ ovuua 
90 
dm~ • bu yük tramvayları ev eşyası gıbi, Hal· mak v e y en i maceralara giriJnıek 

natklirlanmızı terfah P.dcmediğimizi ıer. . !arı görülmüşt!ir. Poliste: dikt nte opr l sıınt_ • • e, en • den alınan sebze ve meyvaları ve bun· • . d _ .1 belk' d tlar kazanmak, 
b lmdiylz. Böylece bir hayli sıırhoş olan kadın, ral la Ce h b ta _ Edirnekapı- D e urna - Şeyhlı • "'ı aynlar • laro benzer $eyleri çok ucuza ve 5U • ıçın egı • 1 os • k 

Fırsat dü.,.tükçe, yanıı yakıla sôy- kendınden geçmış ve sessizce ka:ıla goz Af:ı: )'ll 
1 r rrn. paşa as • YOL KESIC!LE.'R 0111.Ybn) saat 21 de Beyazıt (Sülcy· raUe taşıyabllecektir. u ardide huıwnetlere son venne ' 

1 r dururuz. : cEfcndim, kendimizi arnsında tep«ien tırnnğn kadar soyuJ. hancsınc knldırılnııı, dığerlcri tcv .. da Mısır tarlasındn oturan aYuknt manıye Tiryaki cnrşun) ocak mer .. - - - harbe seb ep ola n bütün m esele-
blldık bilelı hep nyrıı imalar, ayni muştur. kifhnnc .hastah_ııl~kes!~~k ·{a:ıl~ı6\ı;~ Mehmet Halit Duındar. evvelki ge. kez~nde, Çatalcada elli Atarsa köyün- Kıc tarifeleri )eri h alled ip ihtila f seb eplerini or· 

Hafızanın üstündeki mücevhernb, Mtiddcıumumı 1 WUI 1 a aş ce Atik Alı paşadan geçerken karşı- <lcdır. .. k -··' '- .. wl ta· 
sc l('r, ayı i isımlcr : Mchsin, Rchzat. altın yüı.Gk, bllez.ikleri ~ çantasında- mıştır. rlsn gelen beş serseri sıırho~un ailesi TENEZZÜll - Yeşilay Gen,.llk Karadenl.z hattı kııs vapur tarife- tadan kaldırma .' ~u aag akmur -
Galip, Hıu:ım, Bedia, Neyyire ... Ye- ki, koynundaki 1000 lirayı nlaıı Eyüplü BiR ClNAYET DAVAS/ - Bir efradına saldırdığını görerek istim· ~nbcsinin yı1lık --ı~tisi yıınn 11 .. al- I~ri birinciteşrin iptidasındıı.rı itiba- m ak v. ~ yepyen.ı ~ır Tatn~ • 'ır'ıt 
niler nerede? Sahnemiz ba tapu f'S- Halit, kadıncağızı Büyükdcre yolunda h llik d d l i e ko k b"' ... " ak ba edıp barbı bıt 
lcilerin eline mi ı.e~ıım cdilmi .. tir? müddet evvel Beşiktaşta ka vcc a a başlumııstır. Had ısc ~er n , • alı Zırant Lisesin!n bağlarında ya- ren tatbik:ı başlanacaktır. Tarifeler- ~ • ıçın rp • • . İ• 
Sahnede onlar, perdede onlar, \ep ~:~.:n~~~~~k~ı:a;~~r:a~~~~:d~~- yapan Mehmet adında bı_rini bıçaklı- şan ~kçilerdcn lkısinı hafıf'çc ~ara- pıl~caktır. Her sene tertıp ettiği bu de ~slı bir değişiklik olmıyacak, bıtı~ez ~.'~?~.~ve ıbya ~ _ 
cnlıır, yeni snnatklirlıır yetişmiyecck Asıl garibi he, sab:ıh olunca Emnl . yarak öldür<'n Rasimin ikinci Ağır- hyan mfitccaviı.ler yakalanArllk adli- gezıntilerle içkisiz de pekala ('ğleni- yalnız postaların daha az iskelelere yasetine gın§t12ını gerenler, T'Ut 
mi bu ınemlekctteh yet Müdürlüğüne başvuran Bcşlktnşta cezada yapılan muhnkemesıne dün yeye tcslinı edilmişlerdir. lebileceğ'lni ısbat eden Yeşila),n, ya- u.l,'Tnması temin edilecektir. kün medeni debi.sına inandılar 

.... !i.~k~~·i~~·i<~~~·ş·~y~~r .. 

................................................ 
Köylerimiz 

Türkiycde 40,160 köy vıırdır. Bunun 
87 108 i muhtarlıktır. 

M.ı!ıtarı obıı ve olmıyan küy arasın· 
d::ı ne rsrk vardır, diyeceksiniz. Gayet 
basit: Muhtarı olan köy, nüfusu 100 
den fazla olandır ki, idari tcşkilAtı • 
mızda, nüfusu yüzden az olan köylere 
• emt. tablr edihncktedlr. 

Burada, köylttimi:ıe alt enteresan 
rakamlar bulııcalaıwz: Evv~ oıılaruı 

· luindco baflıyahm. Kırlı: bin köy 
.oda imU biribirln.ln a1IU olan 

~erce, battA biıılerce köy vardır: 
Solul:ır, Hacılar, Suılar, Akpımu-, .Ka

• 1 ropınnr gibL .. 

( 1 Kırk bin köy lçhıde mektebi oMn 
ı ı kiz bin köy vardıı:. EleJariii cı!&Dla· 

J'IO sayısı 601 dlr. 
1 J Koylcrimizde kndln nütu:u, erkek nO 

ı ~ ndan fazladır: Yüz naıusta 61,9 u 
c fl;adın, 48,1 i crkektlr. 
, Koylcrlmizde yoşıyan ntitw;un yüzde 
l 119,1 ı Türk tlıbiiyctfndcdlr. Milliyet 
/ bakımından bu kadar sat 'V{l temiz bir 

ı g{A~rmek mumkiln def,1ldir. 
ı Koylcrimizdc okuma yazma bilen 
ı ru bc>tı h :ı: bizi tatmin edecek sevi· 

yede d ild".. \' zdc 18 
Yeni açılım k y cnilltil!erinin, bu 

nisbeö, en yakın zamanda, hiç olmru:so 
iki ~c çıkarmasını temenni ede 
rlz. 

Kilise sokabnd• 12 numarada oturan bnşlanmı,tır. AGIR r ARALI _ Al:ştını Gala- rınkl tent'7.Zilhünün de pek mülı:enı· Köprü ile Adalar, Yalova ve bu medeni debi.nu::ı, Türk d'" 
Anjel de lki gündur Mısırlı bir prcm Okunan tahkikat cv:nı.kına göre, tada İhsan ve Zarif lsimleı·inde iki mcl olacatı temin edilmelrtodiı'. ye Ana.dolu iskeleleri arasında keri debUma dealc olduğunu aft" 
olarak tanıdığı sahsın biraz nvel evi- vaka gtinü, Rasım, yanında arkada- arkn.daş biraz çnkırkcy~f olduktan CESUR A VUKA TLAR _ Şumda sonbahar tarücsi de 2 eylOlde tatbi- !adılar. • • 
ne gelerek bir dalgınlık Anında altın l}I Hakkı olduğu halde kahveci Meh- sonra aralarında bir munazaa çık- lıur~da 'kiraladılda.n yasıbanelere ka b~lanacaklır. Ak§am Köprilyc -
kolyeslle 25 lirasını aşırdı~tııı söyle· cdi dükkA · • bi 1 ba ( ...... _ k 

m n anına gırmıe, r çay s- mış ve iş uzayınca 7.nrif ~ ncıı- au.•-:ııt) tabelası asacak kadar cc- dönüş seferl~ daha ~r en saatlere r!'--:--••1t•111•:=--."'"'h 
miştir. temişUr. Fakat bir miktar kahve sına davtıln.mış, bu işlemeyıncc de ıur bir tAkım sahte avııkatlar peoyda alınACak .... Koprüden iakelelere olan Vecızelerın Şerhı 

Faaliyete geçen zabıta, biraz sonra borcu oldıığundnn kahveci :Mehmet kamasmı çekerek thsnnı başından olmııştur. Ne zamandnnberl bu işi scf('rler de azaltıl acaktır. Ayrıca A· 1 ' 1 
~:~0ffa1tıı:u!.i":~~~~~::r~~ aldırmamış, bunwı üzerine Rasim: •c kaba etlerinden ağır !!Urettc ya- taldp eden Baro idaresi nlha,et tcs- nadolu iskelelerine olnn seferler kal- !.--·-"-' ""-"""' 
h4dlsenin de falll olduğunu anlıyarak c- ıo kcruı vereyim de kit kah- ralamıştır. Yaralı Bf'yoğlu hastahıı- bit etti~ 7 kışiyl ınüddeiı:mıumlllğe dırı.laca.k, ?alnu ~nde bir defaya BafkolaTr tarafından 
kendi.sini yakalamıştır. ve, çay al!> diyerek alay etmiıstir. nesine kaldınlmıl}Ur. vermiştir. inhııınr ettirilecektır. J .1 t 

acınınala •fi , gıp aytı 

Büyük casus romanı Tefrika No: 16 

SUSUN 
YERİN KULAGf·VAR 

Nakleden ı CiM MİM 

l\linı.lay bir kahkaha daha savw.r· Wcsterplatt'ı ziyareti... Yalnız denıindenberl tahkimatın 
du: - Affedersiniz miralay birden an- yenllcştirilnıesi hususunda edindi-

- O, benim knrdeşim matmue.l.. 1.amamışbın. Çok f.c1ckkür eder im ğim malumat dünyalar değerdi. 
Bizim WesteJJ>latte Aynarm adaııın- ama Beni muur görilnü~... Bilfede yemiı Jiyord ıtk. Baıi:a bir 
dnn forksııdır. Kaleye kadın sirmeai _ Na ıl olur malm&%cl, dcmln minı.lay yanımıza geldi. Takdim et.
ancak benim hususi mÜi'aadenıe b:ı.ğ- böyle bir kadın tasanur edemem di· tileı-. 
lıdır. Hutti o karlar diyebilirim kı yordunuz. Erkanıharbiye müstahkem mevki. 
2 ıenedanbcrl ancak beş kadın kalo- ler bür05u aofi ı ... ; ... tki aalter ko -- Doğru ama, ben Leh kadınları ...- - ..... -
ye alıımuşl&rdır... ;,.in ..;wıc ,....,_ B v · _, nuşmıya baoladılar. Başka oeylerle · 1 ızın z1 • .,, -" moq~uu. en ıyan-ıyım. 

- Tabii beıl de mrra a~1m. .
1 

• _ Yok t.mazel Llf de- meşgul oluyormutum gibi yaparak 
Miralay hayatmdan aiddetle mem-ı aile gör~. Daha bu sabah bile ya~tinde .bulunmak için ~eğil m~ ğiftirmek "Y:~ .. Siz·~~~ u- sö.7.leriıU kaçırmadan diııllyordum. 

amıclu. Derhal b&rnreUt hararetJ1 işçUcrin_ bq?rı~ydım. - Pek ~ ince alay edıyorstm • mumiyet.le bahaedlywdwıus. Sonra - İıualandı mı? 
Yadi· - GQrdüııus mu miralay nasıl - Eataufurull&h... . ecnebi ol manızın ne a n.n var' İki _ Hayır, reddedildi. 

ce.ıcp ' • haklıymışım ... Bir ça175!ni ~uldu • - .Em.in ol~uz .ki lrodınların ~ır gün eonrn otomobilmle gidcc~lm. _ Neden? 
- :Yanılıyorsunuz cıei matmazel.. nıız, tahldmat. inşaat filin dınleme- tancsı bıle benı zıyarcte gelmcnıış- SabahleJin burndnn çıkarız Akşam 

1Şcrim1z hakikaten PQk çok. Tahld- den eovgilinizln arkasından atlayıp ti. Maamnfih rcddedilm<'ktcn _kork· oradayız. . . Wcsterplatte bir mils· - Otomatnderl bcmıkınu:ı. BeN
mat sistemimizi başt.nn bn.p değiı,ti- geldiniz ... Sarışın mıydı, yoksn es- mas:ım ben de birisini knJeyi .zıyıırc- t.ahkcm mevkidir ama Baltık denizi ket farkına urmışlar ... Ama yeni
riyoı· ve tal..-viye ediyoruz. Almanya- m.er mi sizi b'1l1llara lwdJır aürükll· tc davet edeceğim ama çekinıyorum. nzeı inde :fevkalade 'bir manz:ıraııı !eri yapılıncıya kadar yerleri boş b.· 
)'tı HiUer isminde biri gcldi. ahımı ycn?_ Anlnnuım::ızlıktan geldim. vardır Hele benim odamdnn grup Iacnk .. . 
aığamıyan blr adnm. Subnha, akşa- - Sizi burada bulacağımı hisset- - Doğrusu, sizin gibi nazik ve ki- - .1 · h .11 ki 8. i 1• - Doğr~, 24 tane otomatik değiş-
ma başumza bir le nçması muhte- miJtlm, -Ondan geldim... bar lıir askerin davetini reddedecek 0~ e :: n~~.~~~t ' j' ız 'b~l tlr mck yıne bir ııenclik 1ş... Bari 
mel. .• Tatlı dille lıWcri avl&mı)-a ÇA- - Tcşclddir ederim.. Faknt her- bir kadın tasavvur edemem. ne 0

• mo 1 1 c, 0 mnsa . ~ menziller de uzatılsa ... 
R 1 k bi ı . _ . yavenmle Varşovayn Wsllm cdenm. dinl' 

!ışıyor. ..u ara ·arşı r ~liın, ko- h:ı.ld-0 dcnıın salona gırcrkcn yanınız.. - Oh ... Çok teşekkur c-derım. De- , . - Bar bar bağırdık nma ıycn 
· ıgı bcmbcrco kaldıralım, di • daki madam için bu seyahati ihtiyar mek kabul ediyorsunuz? Bır haylı rıaz:landıktan, kumandn· yok . .. Torpil barnjl l't kafi gelirmiş. 
A a a, :ıa YQk .. lıiz hıızırlığı. ettiySClliz dogrusu değerdi... Güzel Apt."11 aptal yüzüne baktını: nı da. çocuk glbı. yıılvnrttıldnn sonra 40 kilometreye ne lüzu ' va mı;ı? 

nu.ı bitir l m de ondan SOilt'a kendi- kadın... - Nc\i kabul ediyorum? davetı kabul ettim. (Dr m ı ı•ar) 

lôyılc ıörülmclı ıerelt.tir. 
.HERİDOT 

Bir adamın, acınmaktan zevk 
ald ığını ve derdinin paylnııldı· 
ğını zanuetfiklnl gôrünıenis o
nun zayif bir adam oldutuna 
hilkmedebillrsi.niz. İnsan bir ta• 
kım !etiketlere utrıyahillr ve 
onun bu felaketlerinden samh11i 
tecsaür duyan dosUarı buluna
bUir. Fakat bunlar, onun kendi· 
nl acınacak bir vaziyete düısiir· 
düğünü ifade etmez. Bunlar o
labilir hldiae1eJodir . )ı{eaelo kan· 
dini acınacak vaa.lyete dÜf(İrrııo
mektir. Kendini gıpta edilir hA· 
le ırctirmekse herk.esin elinde
dir. Aile hayatmda mes'ut ya
enmak, işine g{iefino intizamla 
devam etmek, bayatta bir hede! 
peşinde koşmak ve bu hedefi ta
hnkkuk ettirmek, bütün bunlıır 
1ns:ınlnnn gıptasmı davet ede
cek şeylerdir ve bu gıptaya 
ınazhnr olmak acmmıyıı değer 

· bir adam olmnb.-tan çok iyidir.~ 
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7aya notaları 
~,. - Rumen ihtilafı 

.. ~e~ilini: beya:a~ı j~tj;lillfj:jWJ!J;Ü 
Koy enstıtulen çok ıyı ça- . . .. 
lışmaktadır. Kadroda .6 bin ~!.~.~-~~-~-~~.!' 

köy çocuğu bulunacak AVRUPADA AFRİKADA 
nı~?lumi harpten sonra Versa- lluatafakemalpap v• Gönen orta okulları 
""- 111 yanıbaıındalô Trianon açıbyor, kız en•titilslinilD bapab bitirilecek Londra. 30 <A.A.> - Hava Nezareti 1ta1~'adn :bir "1112dıa1, :80 (A..~.~ -
--vk- d teblil ediyor: halyaa orCluları rcmıums brargfilı 

tebliii ltaı,.aa teWiii İngiliz 

litit un e Macaıütaaa bbul et- --- Dun ~ mwa ~ miktarda nuı 184 numaralı :teblijp: )Maltada 

S P _ o <·':R . . . . 

Çalenc kupası • ten ıs 
maçları güzel oldu 

Heyecanlı geçen biaiklet yarışında 
birinciliği Borsadan Hikmet kazandı 

lOQerı . muahed e ile Ruma n yaya İzmir, 30 ( Ilususi) _ İzmir<le bu- lınacak 3300 talebeyle &ıümüzdeki düşm~n tayyareleri Kent Kontesi 'A- .Mikabba deniz üssü, ha-va !ku 
~ hın kilometre munıbbın ara- lunan Maarif Vekill, bu~iln ıchri ve ders yılına 6 bin 1.ôy çoeutundt\n hlllcrıne .Yaklaşm1"lar ise de, avcıları· rlmir: tar.afmdan 1'omiııaniunan ıedil- Her sene ynpılnıakta olan Çalencı tanbuldan Ha\it ~ltıncı, Eskleehirdcn 

1\ 
Vtrilmit ti. Ka ç ıündenberi Tur- fuarı gezmiş, fua11n bilhassa 'turis· mürekkep bir kadro ediı;miı buluna· mız t~ 'dağıtıl119 'takip edilmiş- mişt:ir. Uı;.mııiU. ;olan düpı:ımı aTCl tenis kupası maçlarına .dün Da;;.,.ılik Kcnıııl ı.•ccllnci. lııtaııbuldan Şevket 

u S , !erdir. Az mıktanla ta7Y&re :kara iiae- ı - " ~ everin' d e toplanan iki taraf tik bakımdan fevJ..-nl,de bir -eser oı- cağız. rlne varmıya mııvaftak olmuş ı;e fa_ tnyy"ıı.reieri, refakat a,,.cı tıınrare e-- klülıü koıtlannda başlannnştır. Seç- sekizinci ,.e Ankar:ıdaıı ınuıı.affer do-
~ralıhasları bir anlaımıya "f'ara- duğUflu söyle111iştir. :'.\Iaarif Vc\dlı, Yeni orta okullar kat bilcumlarda bulunmamıshr. rimhle 'l\l\lbarebcyc tutuşmak :i&t&- ıne mahiyetinde olan bu maçlar üç kuzuncu gelmişlerdir. 

d 
. Y•nca, iki tara fm h udutlara yığ- 'öğleyin İzmir Bc!P.diye .Reisi Behçet . Ayui mıntaka üz~iride dUn, aü~man mi~er ~e tıardtitmıu. .cmünden ,ekil-- gün devam edecektir. Dünkü kar,ı- G- e• eçmeler i 
ltl k Uz'un verdiği ziy~fcttıe .hazır bulıın· Izmil'de bu seneli talebe mDraca- tayyJll'e ıt~ek:küllerı -aynca faaliyet mişlcı:dir. Buınmta cr.ahcr llV<2 taJ- blşma1aNia~ ur s 

8 

tıı.J as erin her an çarp l.J- muştar. \'ekil, yarın .!Wınisaya ha· atini 1':a~ı1Iyabilnm~ ür;ere lhnn ge- gostcrıniştir. Avcılarmnr. ıtmrı:lııra hü- )'ılr-Okrimiz ç düfl!l1lıı. tawaresin'i Tele e kckf.,de: Bu akşam Silleymaniye klübij u-
bir •rı muhtem el Jbulunduğundan reket edecektir. len tedLirler alınnuştn. Bn sene 1~n cuın ederek da,ğıt,au, ;e denize kadar mitralyöz ateşine tutıa.ı-nk hasara lonunda hm.lr :Ioa.r maclarma ieti -
l>. harp tehlikesi baıgöstermiıti. Köy Enstitüleri ha.l:.lunda :izaluıtl yeniden okul tesisı mev:r.uubııh.s tir; t:ık~p e;mıştir. ra'tlmşlal'dır. Hasmı. Avniyi i10J8-.6/.'.I. rak edecek güreş ckitriııiıı seçrndc.ıi 
Yıgq k .S istiyen arkadnşımıuı lJa.arif \'ekili, ğildir. Yalnız l\lu afn Kemal Paşa Şımdı gc'len rapor1anfan öğrcnilamı- Şima1t A1rikv.iln: lltıVa tc:avvetie- :Mııhitt.in. Şevketi l0/8 - ı6/.2. >-apılacalttır. Bn setmclcr ıoabıu; 66 
~ On.J eransı 'beyanatta bulunarak 9unıar.ı sö_yle· ile Gönendeki ortııo'ktil oçıiabı,ccek- ne göre. dokuz düşman -~&Tesi düS'ü: rimiı. i1rib1ri '11.rrlınflan ,gelen dalga. Jo:fıfc, Att:v:ram J3/f>- fılA-ô/6. ve 79 kilolarda olacaktır. Diğer "k-
~· . t" . tir. inşaatı yarını kalmış olıın Kız rulm ştnr. IBımlaruı lbmsı, :ba'\:a unu- lıır halinde n keri <lepo ve 'ibaı:::ı.kn· lBnmbh:ın, ATJliitnjı 6/.C -u/3. 1etlerdc 56 kilo ıiçin Ahmet Cakır, 

p ıhver d evletleri. İn~iliz l m • mış ır · Enstitüsü binasınm ikmali ir;in la· dııfaa tqplar"- bakiyesi .de aw:ılaTmıız. lan, 'tlyni wmailda ıda iMarsa • 1.Mat-: Boissonos, :Scrııllı ıEedriy1 ı6/3-G/2. Gl kilo için Halil Öz: r. i2 kil<> i,in 
"'~t orluğ11 ile bir hayat ve me- K öy Eıntitülerinin faaliyeti 1'elcn ınüsnade IB~letten tarııfındıı? duşürülmi.~tur. Üç '1VCJ ruh .garını şiadetle bombnrdmıan eı.. T lya.n, IRlr.a Der;~ f>JfJ • 6/0. Fnik, 87 icllo için bü>iik Mustafa ve 
• ..,. ._ v Z1m ' • _ ,. ..... tayyaremız avdet etmemıştir 1u: bi ~ı '-- ,.,. k r-ı~u '"-/4 ~;3 hür· oogu§masına gİri~tiklerinden cYeni kurduj!'umuz Kıöy iEnstıtfilr· gelmiştir. Enstıtünun stira'tıe ,,.m~- · mi;lerdir. IKontro .~ T nt1.,.n =- .ı•.aru , '""'uu "" • 'u • ağır sıklet için de :Samsunlu Abme-
l"t Un kuvvetlerini J?arpta toplu ri fevkalade iyi cıılı~mııktudır. Buıı· Une ,ç:ı.lı_şılacaktır. l3u _ iıl§nnta tahsı~ Alman tebliği tıc'fler üzerine yüıilcn fazln tıonıba IWI, l'nndoğanı 7 ~6/4-3/~. din gitmcleri kararlıı,:mıetır. !Bu ak-
" l?ı ıy b I lıır nn kovanı hnıinıh: işliye.n bir ln·ı edilen. p.nra 33 bin liı;adl.· ı:. Gôlecck atılmıştır. \'. Abut, \'. Bmns <l/l ·<i/'4-116 ıam 66 kılodn Yusuf Aclan ile İımt ,...._ .,L a mec ur olduk nrı bir sıra h <l h bi nisbettc ş .n.ı '&"" .,. d 1t J ~- & · '- -'' 79 '·il d n·-·k ·ı hm ı· ·~""IU' da . san fabrikasından farksızdır~ .ı.:u sene ı tıyaç n a ıı•enış r l:lcrlin, 3D ( A.A.) _ Alman ordu-' , nn• rn Mırn a: n yan . ..,.yyar e yenını:nol'•ur. ve ı< o a ''"" • ı c A et ve s-

ea;;1 k in sonunan DO'e vara - nıu· esseselere tesriıı•nvvel •onı.mda .a- knrşılanacnktır.> 1 L 1 ri Anrbo ve EIJb1ıai'dc a'YT11 -zaman- A. Semih - .Baldlni maçı 416 - mail gür-e~eceklerdir. 
"' estir"} • k b " ·ı • . " .. an uş •umandanl\7.ıııın ti!blıği: Ha- ü • Çık ı emıyecc ır ızaı emn ı; da ıGaı•l5511 C'ivnı·mda. ulunmı kıtaat 614 iken havnrun knranuaın zerınc Beyoı<tlu ~or _Gala .... - or -a,.ı 

f·rl?ıarrıası İçin Vivanada bir kon d 
3
0 G va kuvvetlerimızin 'faaliveti dun mıi· tnhşidntıııı w otomdbıl ko11nnnı hom bugün tekrarlanacaktır. 0 

-r ~·-p , ... T 

~arı o 1 nar a inin ıuızısı sellllh ıke:lflwc :nhisa.-. ctımştl.r. llu ı .• ,
1 

s toplıyarak iki tarafı karşı_ il ,, ırpı .............. ~........ ~ ·n . buT(lınınn •tmişleN!ir. Buna tt:ryyare Cı"f:t •r'L• kl•r .• Birinci kümeye bu ~ene dahil olan 
'Ilı. ı fed ._., U • U :cşı er esnasında Ingiltcı enin ce- :rreydımı .fla bombarounnn -eaDın1ş, "' il"" ... kuvvetli futbol .takımlarından Bc-
ll aerlığa sevket . tir. "Kuvvetli )tir nubu şnı'kısin6e môtcnclc'lit ııavn mu- yerde dumn bir ıt.1ıyyaI"e tabrip o- Qimcoz ve Amıitıı.gc, S ib Bcdı-ı yoğluspor lig ınaçlıu·ma luııırlık ~cin 
~dut hadiseleri "g"ustos zafer·ın1·n harebclcri olmuştur. '29-S!I 'fl~U'itO'> lıınınuş, dii\'er 1kisi <ie hııs:ıra uğrn· ve Mu ıittini G 4- G/3. pazar gilııü saat ıo.:.o eda Şerci st.a-
----- il ordumuz var,, !!ecesi tıı~'}':aTe !fuilar:ımız lınn- tilmıştır. IBu tınrekil.bl 1~imk u:ıden oe iil "° Dcnrlş. Aks.el ve Turı:aııı (!ıDclıı Galata,por.lıı hususi bir maç 

~i~Onferans batla:ıştır. F on hatırası anıld ı ) ~oln ~·-i'elixtmıın Jforıtlu1dnrın· tayyırrc1crimire kı'lmen 1sa'öetler ·a- (jf,() - ı(i/3. :ı:apac:ı.ktır. 
Qoe t ( Başmo.ka.!cdeı& devam ( n mu '1 flayyar.e ımeı;danlaı mn. ki olmMımı rn<mıen bepııl nrurctte- Aı"" ıvn Eios ona:;, Tel~·ıın ve \'. ~-r n rop ve Kont Ciııno. Ma· ~aıuı"ı nıu-,.,. -•~-· n' .ı.-· ı 0 

... " " ı· ta bul yelken "ampiy ona-.., li muza riayet edilmesin i istiyor - "' .... ses=~ "ıı~· .... ~ı "e b:ıtile 'blı likte iisler'ine dönmüŞknilir. Abut~ 6/'il - !l 6. 16. 
5 

• n ,. 
.... "' ariciye Nazırı Kont Csaky ) ve Langlev SoutL • ı b" • - - -•,. ~a k (Bınnci aahf/cdcn devam dok. Buna m ukabil 'ba~kalarının ., - " &q)')"are nıa ze· Dttbırts çet erimizdr.- biri ".Buna '1l'u'bini ve Hall, Saça ve Semih Sü- sının ınncı gunu 
ltr "'§Ve il Teleky ile görüşüyor- k ,. rne :fabrikalıırına Te nihayet Dundcc, "!rt'ik t" a lbi lbru."k k işl 

. rak l M ) 1 R 1 • Necıp Alı, cskı giııılerı anaıa , lıak ~istiklallerine hürmeti ken- Leıth, Ilartlcpool ve ILmwpool il· ı. ~~~ne _r_ ·m .~apanı. reyyayı ti/f-6 8-f/G yenm er. ve Üç gün dC'\-am ~ ek olan İstAn· 
rı~i a acar ara umen erın Türk nıilll!linın ız.zetı ııefsıle ı;ııyrı dimize "Umde ittih a z eyledik ve maııları tesisatlarına hfuı.um tmiş- bır 't_ııgılız oto~usunil. tahnp .ct~ış Jn'ffe. Ban bino ve AkC\· lıe Bınnl! bul yelken şampiy • ı;; dün Moda 
'brıi 'l'l!l?.llT hındnn, lt>lif kabul mütenasip hır sulhe H·bnı· edilmek ı· on gekiz &esedir lbu kararımızda, )erdir. Muhtelif nokUılnrda ezcümle ve daşrnann n •ır ~ayı:ıt 'VC:dırmış- çiftlCTinin rnkip!erı ol.ıwıdığınd:ı.u koyunda )-ap11m15tu". 18 teknenin 

"'Yecek kadar farklıdır. rin elinden silahının alın<l\ğını, buııa 'b - k b " l k" I iverpool l' l k b k tir. Dü~nıı l\lo•P~a~coıof'yi ~ <lefo do~rmlmı doı.,•·r\l~a dumifinale kalmı~ gircUzi bu rarışa saat 15.30 dn 
ou d •· ~ .. _ d b u siyasetimizde üyu ır a ıp , ımnnın< ıı çı ·an üyü. bom1ıardımnn etnır.obr. ki olu, ıı1tı '-. rdıT. b. ı:lnnm•.,.ır. L' ... · .. ·az .... Bi.i.-'-·nmn 

&•) sıra a hudutta .abİrn hi::ı- .....;m_, :Ku"·ayi Mıllryc ..... ışı~ııı n • • ~ :ımnı:mlnr iıu hava .r ı· ti · "' .. ~~ J' "-'" ... .:w "tr 1 .~ .. ~-· . fikr i, şa~mak bilmez bır 'B'llm ııe • . . . ' ııı& ıye erı m.u - ynrn1ı \-ardır. Hn ITT" ıuihr. •··-~ı . -\· h nl b" kil-
h · o muıtur. Ezcümle Roman- <luşman ılcrleyişınm ağıı· oldu~umı, seb _.....:ı . n :. ti \h y ol un · vaffnk~yetının a~ık hiı· <leliliıllr. ln· Z:ıf.er lto§USU bisiklet yarışı çeı<t9u"""erı ">'...n cvı:ıca ı u· şc 

~' ~acar tayyareler·ın·ın Rum en elde mevcut şıırtları.n -nleyhımkıze '{)!- a t ıcu,uL. uu sW"e e su .. mz lınınııla ı l"k"I 1 . k • ıhc"-"' b '--'a t le dcv.am ..._~ .... it- Yarışuı sonunda· • • l ~ f l,P> • r na nıavıı l u ·u mes ne rı ns erı w:.uerc Oınllll.1 r mış· Dün Floryada 7G kilometre üz~ ~· · · 
A.ı meyd 1 bombaf mas:ına nığnıerı ımılıetu• :mu uvemc- d~ ı~~u e.tm.ış .o ~ugum~z ~a er , lıclcvnm i!dilmistir. Dün ıı:coc 1nglliz 1aıdır. ıRu1ır haınnsır.dJı. nıeskıün mn rinde yıı.µ1.lmı hislklct .mukavemet l - F~oYYUZ 1.1~.fS (Demirspor) 
"'iti~ ~ •nn.:u. ~k: te karnı· verdiğıni :uılnttıktun sonra hıç fllpbesız btiıa&l zafer~ız _k a- Oınvn kuvvetlel'i :de n•b1 Alnıaıc:a bnllı~in nıuhtelü nolrnı'l:ırmn bomba- yarıf,!ına ~yedi ınıııtnkadan 23 kişi Jş- ~ - 'Burhnn (G-~lı>tasarar) 
~af h an yet • ıyor Ye 1 sözlerine şCi)"ie devam elli: dar büyiük, onmı kadar fryuh we i.lze{nre ibncumlaı- -s-.apnııl;'lar l! gny- 1nr ıdüşmüııt.ür. tirı:ık etmiı:tir. Uzun ılılr reki.,meilen :l - M.n'h.mut < l.ialr.t1l6arny• 
>-. ava kuvvetlen çarpışıyor- o~..w:.1r ..ıa· bi 30 -'- " " ,.. "'--" «<t PYy- e1 §l!ll"eflidir. Eğer Ağustos z•e- """'"""'""'""'"'""''""""'"""'"'"'"'"""'"'"...,....,_,._,,...,_ .. "_ .... , _ _ . .. _ sonı;a: Ru.csndıın Hikmet Altıııt:ış 4 - '"''"1~ . 

Ilı ırİ bizi hall:ki:le ·-ıu'lnttJ, .sermest A k A f e ZAFER 2.37 saat ile biıinci, üç ınetrc fnrklıı 5 - Vııhdı, ~lml~1crdır. 
-~"""'-Y•. Tran51iJva nv a - 1 LI • cMılli hl ·yatın boy e gükreyip ~ d.i s e t .. , ,. " :o " d I ~i, olsaydı, aun alemi, 1'en rı er } il<: k.il(!hirden .O nınn 2.38 ile ikinci, Ynıı~la1·:ı bugtın ,.e y:ırm da o"° 
.. • • . . t.. • D .:: '- tıı,.bP.ı anlarna 'bütun uygu ıınna ç u11 r. ,... • n • •--t .. 
ltlerind .IÇln •• cen~ı ~ruca mtb~k tn"kı1 eden lı!ıyük diilıiler ye- harisane gafletile timdi bafına Eskişe:hiı den Sa.l'b Z.&8.l/10 ile ii- vam cdfiecclctır. vç gün ı~""".nne 
~.. e Bulgarıstanla anlaşmlf • ı~:' A•-ıu-rk Turk millctinın • ld ~ b ı · b" d h ı• L • PI.YANGOSU çuncü. E Meehirdcn Jttte,p dördüncü, en :fnzln puan ıı1nn te1me ~ampi;>on 
~~Zerek burada, gerek - Sov - ~~- ;:"'de~ı 0<."!Eiode toplamış :e~::~;sn ~~:.!'~::. ~u~ lS'-e51 1 ~.~~~i.ı:?.~•.1 .. ~~:'.~\~.~~.~ .. ~.i.~~: .~: .. ~~~~•~•t•ı::· ................. ................ .. 
bı. ... ~e de a rada bir ihtiliı:f lcaJ.. hakil.; bir dahi ve milli kııhram:ın· "'allat - • --L»irdik. Onu wanac.a,ğı- Hava harbi 

şiddetlendi 

.~ .... · · ı· · t :a! cUı "' L~ ,,._., A• keri ter fi ~e9ini n --
~· k • • iÇlll - Sovyet hududwada. dı. Bayiik ıltillet )1ec 1.sı nr. ın n mıu, on sekiz senedir temiz, n a- Ka la 
~"_"etlerini .Macu hududuna kentlisine llzami sıı!ll?I~-ct ı;erald,i,ğ~ muslu bir sulbü t esis ve idarae ıiçin üçüocii knllllaı .cla bup n ay- zana n DJlma ra rJ 
_ ' 'QJJtl. '?lkit Pardmlıin b:unsı 'oe ?u.) ~k 1 J v • nen neşrediyoruz : tasaif edilmi• b ir S 

0 
başkunıaııdrut bu millete ~·Apt.U;ı bır nasıl sa m imi ça ıı acagına, ıca - ::6 

....__'CJ Yet no t a s l hitahede cDüşmanı mı;nıkket1n _hn· bında nasıl fedakirlık1ar göze ~1- Ali Oktay. M . .Reşat Tnnyul, Fethi halde J'.ilzıyoruz 

.. ----- · i isrrıctuıde oo:F;ncııır.ını> clemı§ti. dırılacag- ına dair durmadan, dın- Yurdnlan, 1. llalıl Ünııl. Raup Erge· ıista'l\hol , 31) t A. .A' - MilH 
ve .. 1. rım 1 ~ ~d· '\ ' ~mi g eti .Millete karşı yaptığı lnı .• enı va il~ l enmeaen d üny ay a nümune g ÖS- nekon, lJ!. Stıphtı Şen, 'M. Tevfık IKıı - p iy angonua 3t ~tuııtos Zafet" 

den lıiı· sene 'Sflnı·a .hnkıknlen ~ed,ı· ıtermekle m'Cşgul olduk O 'Sayede- rada,Yı. Jzz.et .Kocnk. 1. iHıisnu ıBıırlııı;. bayramı k.-"Crnnde Tic:ramıve v· ;:.;ni ~~c •İtlldi üıeı mde yıhlıınuınu· . . .. • A • Sü~·ya Akay. A. Cevdet Özden . .ııuı- , -r :,J 
...,. 1Yanada müzakereler yapıl - b • ., kl <l dir, kı b ugun hiı4a Avropan1n şar- 'ki Gökmen, Abdulhalim lıter. Ahdul- nzanan numara ların listesi 
-,,ı \t ... _ - - ınu· kutladıüımız ııu t~1·a . n ı u ~·np· -L ~d e ·~r - R umen lmda _ e. kl, Balkanlar ve Asy•nın K- ,..ı, kadir Akım, Veli ıtinal, !Remıi f:'urt- a~ağ~:fadır,: 
..... 

1
i.a tchlilcr li h ad iseler cereya n 'tı.> r· t kl"I ısag"dan soldan ,çevrilen hütün en- r.an, Lütfi :rı~Iu, M.cbriık &vııs111aıı, ı6Q 000 - "''~c1• .. Ali, bundan Stını.a, s 1 11 ' M Tevr k s F ti ı J':ı t:ın M C' ~~ 1 $ırada ise R u:nanya tekrar '"' •· d trikalara -yangının bu taraflara · 

1 
uren. e 

1 
"' P • c• '"QVy , mi.icade\eıılnin ~Bır oll\tn ve ırm:ı 11 • • • • • .. •• •• 1 .ı üns:ıl. M. Veysı Şenol 1. Hakkı Çe- ' 

~Uer Birliği .ile meıgul oltnak devre~ -Ol<luğunu, niha~~ ordumu· da sırayetı ıçm yapılan büt?n '"!0
- tiner. M. Va .!1 Tokuş Y. Kem:ıl Ku- L;.,.~ 1 ... a-~,.4!!11·n 

tiııi dll)'IDUştur. -z.un mın'tl.f'fakiyetle tntbik ettiği_ t.a- ;zeviıtik1ere lt"a imen, Ail .. nmıdin- lur, Yııı uf Ulkü, l'ı:.r::ulfah Sanı:o.':.'lr, ....- - H: .~ 
Çiİnkü So JilikUmetj R arruz karşısında düşmanın mnglup den müstefit o uyor,, bu taraflarm ·~zat JErı;rn, Osman .:BJlYlutl. ~ıam· 298454 

ltıatı vyet u - • ~ ·· zafcrln "ll l . . . "n d "u' mcr Heper. M. Saım Onkarakol, l. A· 
'Yaya; hudut b oyundaki Ru - oldnğumı, SO tıgl.l"tt>S gunu halkı, garp mı et ~rmın ıçı e Ş· hli'ı Ery:ışa, .i. Hakkı Tayanç, Seyit 
ha &skcrferinin rnüker rt'ren Sov lkaz.aııiJdığml S1 ağu tos . ~l.'.~u rnÜ§ okW~u alq ,gırdabından ma- Kurtar. ı!hsan Be\ in, .Adıl Derman, 20,0fJO '"' •-L ....-ıeşin hür, balıtiyıır, eercflı ur- el n K ' 
\> - • erlerine - •- a.,..•klanndan •·-· ,_,, • 'h tun bulunuyor. 'Nusret Ecy\Ik& • :M. 'K.mn :nrtuıuş, 

t
·' hu ,.ib. L ~ ~·~..:· ~ -L·! _ ıtdyenin fistünde doğuugunu, er şe- !Devlet Reisimiz .dtu1"1etli bir Tı.üıl Tezer, !Cemil Sükrocn, AbdUlke-
lteJe • 1 DAUJSeacem ~&fUID De· fe bura<b kazanılcbl:mı. hmirin . . A it ron !Atak c.e1eıı .ıl)or:a, .:Şevket Sangol 
dıttı r doğurabneceğinden bu.'1- lu:ıttıi Jstnnbulun burrıdan 'fcth!!dıl· orc:lumuz ~an dıror. :n v rupa - •ecati çaıtanışık .Kemal .A'kşol .Nihat 
'tt , da Rurnanva hükü~tinin diğini söylr<llktcn l!oıırn nutkunu lar maa tteessüf kuvve tli b ir or • Ulutaş, ı.ı. ~ Güçer, J.ıok&ut .sa-
tı'' ll) olacağınd~n b ahsed e n bir şiivlc liitiriU: duya sahip ohanca onu d er.bal mmcuoflu. Nuri T-Oıt:u·n, Burha.ncttin 
Ofa Verrn· t ' T - k "il t" ke disine I< o.ularının hayal vr hukukuna Oy.mruı, Cclt.lettiu .Aksoy. ll:ıındi Alıı-Jt ış ı. ur mı e ı n omr.. • . calı . .Sıtkı I'utnak. Şerafettin Altın. l\'I. 
~6 A'ttıanya hükümcti bu notaya düşen vazifeyi yapacaktır 1ecavuz ıçın kuTianı>:o.rl8:r·. Ffat 'lrev.f.tk TAn, Scratettın nce, Cemil Y~ 
lh ~ i ustosta v e d"f t b. t>iz, yine D evle t Reısımızm e r- ınau, Fıltri Kurancı. M. Fehmı Erse -
°':1Qa lıud • r 1 1 cev~p a, 1• cArknJaşlar, . .• . bal ilave eylediği gtbi, «bu "uY· caıı. :Mıızlum Ulganal. M. f:nver Ergun, 
tın1·.,, uttakı S ovyet m ufrezele- Bugıınlcrdc dııııyanın geı;ıı·dı~ı l!n d k b " •·.ıaı Aı·sı~n Suks:ı Cevat Öner A Rıza •• ıı.t · · k' ti" or ya anC1l ır muu aa " ' · · 

Lira k azanan 

172517 
10,000 

lira kazanan 
62562 

Sovyet- Rumen 
hududunda 
çarpışmalar 

cı inci sahifeden d evam) 

Notada. Rumen kıtalarının Sovyet 
bududıındo mükerreren yaptıkian 'il<! 

ı 
Sovyet muhafızlnrının bazı tıh'-0&1~ 
mulmbclc etmek 7.nt"UTClındc kaldıkları 
>entlahtlıınn ıecvı-ı e0ılemıycoçği bildı· 
rılmış 1 ı. 

Dekanozof, dun Rumen <>rd'1ıun:ı 
mensup mufrnclcrın So"Y'fl hudud ın· 
as <ycnıClcn hn ~ne ihareltetlcr.dc ibu . 
lunmalarını ve Rumen ;a::kerl t3yyare
l nnin hududu tccavuz etmelerini 
protesto eden ırcnl b1r .nota 1evcli et · 
miştır. 

Notada §Unlar jJfh·e cdilmekti'dir: 
.nu h6dlselere kurban gıdenler ol -

dLU':u takdirde mesele v;ıhim bır şckn 
al:ıbflir.• 

Notada, bu hare'ketlcıin muhtemel 
11~1~erındrn 'Rumnnya hü'kümeti ta. 
mmnne mes'ul tutulmaktadır. 

t~ eş açtıklarını v e Sovyet hiıcl lıuhı un karşı~ında ılıttm'.ıl . ı ve_ 1 u . b ,_ İ l n- 'Gcbc~l. Sabri :Kokseı K. 1Hılmi A1~. 
'tl t clerinin hududu tecavüz yine yu!'dun mnnmi mcnfa:ı.tlerı lıız· sil8.tırnnazarile a~ıyoruz. ş e 0

•. Ç1. lE>thom Gu1'cnn, t H kkı Özgcr. '. 
İltl~İni bild" ·p· den y.in1? boyle bir :fcdnknrlık istıye- d an dolayıd ır, kı ~aı ktl\ b u_gun 1 Nuri Kôscoğlu, M. 1 erit Dogru:ılı1.Zı 5, 00 lir. 

2 0 2981 

Cırfunco. ılk SIJ\•yct notasına 'Ruman. 
y:ı hukCimeti tnrR'fıntıan i\·,eıiloo C(!v:ıbı 
\l"V(}i -ctmıçlir. Cevapta Sovyeilerin id

kaz&nanlar dinarı redtledflmckte ... .e .Rtunanya hli

bun •. !nnı 1
• •• • bılir. 'l'tiık milleti h<iylc lıir dnkikıı- hali sulh ve süln'.irı, huz.ur v e ra-ıyı:ı Sütıınc. Agah Gilnı:oren. Ahmet Kô· 

~ Un uzerıne Sovyet huku <la l;rııdisinc düşen vnzifenin ne ol- hat h"lımm sürmektedir. Biz.im murlü, Nacı Başaran, lbrııhl.m Ersü, 

~re~tltnanyaya y~n~ ~~ not~ dur,runu bnmektedir. lflh:im i~k 'V:LZİ· gös~iğimiz bu t1Üwu~e :iıe ~en ~:~ ~~t':ı!e1ia!~.D~~.~~\ın.A~~~~ 
tiı.i, ' ba ~ahı kafi ~eli- fcmu bu uıfcnn o aımankı gıı.~ büyuk, en necip medcnıyet ve ın- tchmct Alg:ıo. M. Saıt Özünlu, Surcy
~ hernn~~ verecek !bir cır· ceph~i kumaııdnnt «ılan liüyiık M ıllı ıaniyet nüınunesiair. ıyn Akse!. M. Suley~n Kı:ı:~. ~cklr 
l_;; ekledıgını v e Rumen lata- ,Şefinuz.ın etr:ıfınıl n yalnız lılr ~ ' o·· b siiturilarda <e medoniyet. Pulat, M. N117.ım ~IJıı, \'asıf Gurl!Y· 
rıı...."•n tecav"" l . d d tek bir ncfe..<ı hıılımlc biı-lr.şınektıı·. un u . :t.. t rruın .Ilallrı ÖJck M .Rauf Erdoita~ 
~te old~ın~d.eva_m. - l\tilli Şclimız Atatürk ordularının ~lkıa h~ nayetten . -:'arıe • Cevdel Üzeralp. Na~i inanç, Nurc.t~ 
• ~ÖtüJ•• • 1 ırmifbr. muhare\Koyi yapan ctııhe ku~andanı tın demıştık. Eve t , hakıkı me - tın 'ıraylan, A. Kemal Tunçer, Zekeri· 

lıi.;; b" uyo~ kı ;. bu n otalar, va - , sıfaille nasıl çnlışmış ve hızi ~ası~ d eniyet, h a riçte gayrin tıakkına, ya öztantekın. 1. Mnıhar Önsü. Kemal 
~h· ır \ı'azıyet ıhdas ed ebilecek selamet sahilınc götürıniış!;e şınıdıl dahilde .halkın hakkına riayetten a>ouk, Ynkup Uygur, Hilmi Aydınıılp. 

ll1Yettecfirler. de aaM geniş çapta ve nvı:_i 11dl.İceye "b tti ıBunu da ism e t inönü- Cavit Gokkılıç. Fuat Gu:ıdüz, Adıl ~e-
li Sehe 1 R v· . 1 clcceğiııden clalıll tabiı ve dnhtı 1 -~re r.. . 1 ~ -!.L" tc, Cevat Tanı;oğlu, Ataettın Gudum 
~ P e umanyanın, ıya- ısa e 

0 
t.MSııv:vur edilcmcz. ttun, her 11~de o.td.~u ~...,ı b u ÇC· CeIAI .Ertaı;, .Muslihittin Dundar Hc-

tetirı• Yuınu§ak d a v ranmak zaru- rnüc:bct ır şey tin d aV3d a d~ gösterdiği "Sabır ve fık Kocnsoy, Şefik .Erdoğan. H._ Tı.ıh in 
lb ı duyacafı zannolunabilir. Dost Bulgar kumandanlar.ı ıcl>ata, b asiret v.e h immete m cd - Alper, ~czai KtıJ'.l;'lu A. Cemıl Çola· 
(\\lrnent • s t • • E.:ı: ed k " meraıimde ~ ~-ı d ı . · d "" koı•lu, Muhıttın Özbny, Saim Ertıtğ-ht erm, O"f')'et erm şika• oırn e 1 yumız. Ondan uu ay.ı ır, ~1 un- ruı'. Snl6hatlin Altındağ. i. ,l!akkı Üıo-

'lıt~~lanm da dostane bir bu\uni ular . kü Zafer bayramımız, dunyanm ili, LOt.fi Mir.m, Hayr.eWn Gôkı;e, Ham 
~t· e laaJıe muvaffak olmalarmı . ll . ) no nguslos b u felaketli gün1erinCle b izim İçin di Kuraııer, Hamit K:utkaya, Bedri Ku-
......_ IYehiJi • Edırne, ( ususı - " . 1_!_ .:ı_ sulh b utkaya İhsan Durgun, O . .Nuri Ala -

6 1970 
"2 ,080 lira kazananlar 

72&8 90253 93~32 140493 
189:6Ql 195144 196903 262353 

262614 28'.>989 

1000-er lira kazananlar 

kıimetı~. hukfımetlnın ıki :me.-nleket 
arnsınd ki iyi ikam ulıık muna.sebeıle
rınl ıhlfıl ıedecek mahiyette bır hnre
kette bulunm:ım:ıları jı;in hudut mu -
haCızlıırına talimat verıldiği bildirıl • 
mcktedır. 

Gafe'lco. Sovyet hududundan Rumen 
muhafızları uzerine ateş edıldiğjni ve 
Sovyet -tnyyarelerınin hududu geçtığini 

2Cil 11 5Gi33 59i47 62178 G3886 kaydeylcmeh.-tcdır 
708!)0 77940 01G5o 95398 95()831 :J)ı!kanozcıt. Cia1enco tar.ıfından y::ıpı. 
!18910 J 07747 110ıı:;ı 129621 13249:> lnn fş'aratın kontrol edıleceğini beyan 

137G90 1G519D 15019-1 17&641 1!16129leımlş bu bugün S()V'fet lıük6.ıneti tara. 
J!JiG!iG 2090 5 210731 ~29798 243764 tından evdi edilen pr.otesto notasma 
26673fl 2901411 291018 2!JG702 299 8 sürııtle mcmnuniyl!ti• mucip bir ce. 

A.morti kazananlar 'Vıtl' \'erilme•i IAzımgeldiğini teyit et-

s .n k s~r. il ih .... b miJtlr. Çünkü 20 Agustos tarihli lhı _ 
on uç t'll ·nmı ı .. 1 e n ay..,. u-

lan 300 bılct 1100 er, ı-on iki raknını men notasına rıı.ğmcn iRıımen kıtaları 

(Birinci sahıf eden dnıcıttt' 
Beı lln tclgr.afrna gorc, pc~cmbe u
bnhı yapılan htlcum<lnn bllhass:ı mfi
tccssiı· olnn .Mur1tzp1atz uzcrinde 
.Kottbııs erstrassc·'ila uır ııoktnda ya 
paUunuıınış vc)•nbut tclıidi infilfık
lı bir bomba as!alb ımplanmış dar
nuıktapır. 

Gazetenin füıvctcn bildirdil:ıine gö
re, eğer bu bomba infilak ederse, 
Berlinin şimdiye kııdar inkıtaa 'lif -
r:ımamış olnn yeraltı dem1ryollnrı 
Dnkliyntını sekteye uğratabUeccktir. 

lcgilteede ölenler 

Londra. 30 (A.A.J - Reutcr: Dün 
gece Jngi!tcrtıniD t-iınııli ,ı.'llrbisinde 
bır şehlr üzcı ine ~·upılan bir havn 
hucumn esna n1'la üç ki$1 .ülmllş, 
miiteaddit kim lcr yaralanm~tır. 
Bazı evler !hu:ıra ~şbr. 

Fransız Kongosu 
d a hür F ransaya 

iltihak etti 
Londın, 30 (A.A.) - General De 

GauU~ Knmeuın'd:rn b:ıiltn, Fııuı z 
Kongosunun da bur I•'r:ınsa kuV\et
lc.rine iltihak ettiğini dun akşam bil
dirm~tiı. 

General De Gaulle ıdcmiştir ki: 
Fransız hnttı ıüsUi ·:ı Amkası iiil

kümet me:ı~cı:l olan Brnu.a'rille'de, 
hnlk tarafından nllaşlanan ıvc :nıdreıi 
'kıtalar tarafından itn:ıt ~ilen nıü· 
messilinı, ınülki ,.e tikeıi ıiktıdan e
line :ıl ml,ftı'C. 

Y e ni Afrika valisi 
Londra, 30 (A.A.) - Gener~l De 

{;aullc. Gene~nl Larıulnnt'Jrı bütün 
Fransız Hattı ÜsUlm Afrilcası ara
zisi vnlill[:ine ve nı;ker'i ltumı:ından
Rığına tnyin etmi§tir. ...____ ~ız. bnyrnmı burada p:ıılnk ıınerasımlc~ ay.r,ı~ .uu uc ayramı v e m e- man Faık Bezciıığlu, M. Sait Arbak, 

Al 
laıtlanaı. Dost Bulgar hudut ~~n- dcnıyet •• ha~ ol~r .• B~ 'Rıfat .Baysal S:ıbri Okyavuz. Mesut 

~ R dnıu ve fürtteğnıeni arzu1arı u~rınc nun1a bütün rmlletçe bıha'kkın ıf- Acar. Yll$<1r Kanat. R naum Akgüneş 

08 ile ıılhnyet bulan SOOO bilen 10 nr, şimdiye l~adar hududa ~avüze devam 
son ıra'kann 5 n<! fühnyet bulnn etmektedirler. 
:ıo.ooo bilet 11 er, son ,rakamı 9 ile =========== ============= ===== 
nlhnyet bulan 80.000 bilet 2 şer liın r·------------------,----------, lllllDJa, uman\r.I zafer bnynımım tcbrlke gclmı~ler - tib:ır edebilir.iz. irfan Cantez. Kani Elltez. Nuri Pıımir. 

J ıU dh-. Dost !Bulga.r k~ndnnıtı.:"1 bu Eb.iizziyn Zade Tahsin Yılilız. A. Fev~ Ergin, 'Şevket "e Macarıs• tan ı·ıe vesile ile nilelerıle birlıktc gc&J.t res· . Sa\•ascı. Muammer 1Juyükannan. Sn· 1 inde hnz.ır bulwımuşlnrdır. V FA D ldhattin Önüt, Hüı.ım 'BnYkao, A. l\'lum 
m •••••• .. - • .. •••••••••••••••••••• .. ••• ... ••••••• taz ['asalı, ı. J:Iakkı Slıma.n. T~vfik Er-

" "tr anlasma yapb Ankar~dakı· !~nye~~~~~~~ e;~~~:;:;~~ :.~~: u ~ Viyana aevs Özbek, Haydar Erim Mehmet 
\. . Pıerçinel M. Cemal Tan, -fıelami IBn -

dil'!.. (1 inci aahifecfen a"am) a··1'tsı•m konferansı ntçı, 1. Ethem Demitkım, Emin lJ<ornl-
. .,,'()ıo. ~· mer < tan Sa1fıtmttin Yıldırım, Rnei Ayhny, 

tal'i,~ • 1Yanada, Ahmınl'a ile ~in- :A. Hilmi 'l'Rn. Fethi Ynlgın, Tıılfıt Öz· 
lavına~n ıu·asında da ekalliyetler nn- -- (Birarıci ıra.ht/tıdCT! dtııamJ bele, Edip Enı:ıneıi, Ruhi :Aktay, A. 

nu nktcdilmi~tir. B b-ı·· 1urtta nıetre murabbaı 1ll'lnı kııı.nnllı ı1ııak- Rıza Engln, lHayri !I'üzel, ~. llilmi Gök 
~i: anlaıınıadn ezcümle deniliyor ayram, il un h • tndrr. 'Bu arnzi mı>y11nında, cıcümlc •nr, hsan Vur~~ M. ~~ri Ç~mı~~ı 

)f içten ııelen teza Ü· t;imali TrnnSılvnn.y.n mıııtakıısı ve ~usur ~:.°..°ç!!, a~ı:tta~n\c~mİı ~~ 
il~ .:ı...:.ı...... _._ Ki clwu Cl · "'--kJ k · ) k 'lıazıet, ""·"'"rem ' 

tlt il ·~eti Alman etnik gl'.u- ratJa katlaauı aus . . - UJ ~. c oınıtn 1 - :nay '.Hilmi 1rls. ıAli Rıza .Alp, Cemal 
tt n Alnıan va fi . . lfrı daroldir. ~ öztaş, Fatin Eke. t. Hakkı KuUuh:ın. 
~i inık• eı .• annı muhafaza (1 ıncl ıaa.tııfeilen devam) Ru hakem Jmra!Tlnı müte:ıkip bir Mümtnz IÜçoluk, H. "Basri Za"ğama. •o-

l'atıtı t~ anmı biıa~y,dü art ır:a· ıher ıta~fmdn -e~ ıçten :tcza"hürn.t1a taı·a'ftan mihver ac,JJetJeı i l foriclyc nan Kar:ıoaıtlp, Remzi Aksunı;ur. Sab
~ll r. Alman lrJ..1 ~rupunu te • L."U~dıf'ım blldırmcktedır. . ·-, l"I Altın, .Fevzi Peyman, Yatar llconol, 
bJ e<ll!11 fertle i e Şehırleraen en küçuk ko,Ylc.ı:e ıkıı· Nnzıclau, ll!ı.:er tn.rnftan an .Ru- ,alımı !Keban Muzaffer Altan, Cemli 

l'ttlerj v r n lıu grupa ~ensu- dar 1ıher ')'erde bu nıünnsclıetle yn,Pı- 'lllanya Harıcl~e ;N~rı arasında .Berksan, IRiis\em Şengönul Klizım E-
~tlı:!ti . ~'a nasyonn1 sosyrilıst ii- nn toplantılarda söz ıilruı genç ııu- notalar teati edılmı1'tır. per, Abdurra'huran Goken, Neca11 .Toy
t'tt l'e nı tnınim do'ııyısile hiçbir su· lbaylıu; kuınand:mlnr, diğer hntlplLT Bu vesaikle :Alnmuya \•e jtnlyn 'demir, 'Rıza .A'lyımnk, Mecit Ö:r.c:ın, 
tın• '"esile ile mutazarnı· ohnnmn- )'llşanılan biiyük günün Türk mille- R umen toproklırnnın ;tnmnınhğını Naci Ydtin Mu:r.af1er Yalmnn. 16~kr1~ 
~t edecektir. ltinlr ~;Y:~ın~alci ~~:.rü_k önt~~: t ve tecavüz?en n;a~~~iyet!ni gnrnnti ~~ı~;~d:r:b;;,1t1~!!~~ l{~n-r---......... can~- i ~ er. t e

1 
artuz c bır üş~ etmekte, .Bukreş ıu ıımctı de bu gn- gııl.' Haydnr Günay, Tahir .Abututn-: "'ün O G ...................... ·-:·"· "b! ilkız ıı -zha .. creT~ ~~.:0-a!l ııg n rnnti)•j kabul f'_ylemektcdir. maıı. Rnmlz otrlz, M. Fuat Yalcınkayııö. 

••• : 'I ününe Jar"ıh : uy ve ur ur~cyı yaratım • • M. Ali Coşkun. saım Avşar, !Halil • 
·ı........ ; ~tatilrke 'Ve onun !il ~·nrdnncısı Salta nat meclııu acele toplandı zen. 

'l'J: lllü ········•••••••"•"" '"' ""'" .. Milli Şef İnönü'ne kar~ı bütüıı n~il- Roma, 30 (A.A.) _ Stefnni ajan- Yüzbaşılığa t e r f i eden 
ı:ı,ı\ .aıı~lı~ taalTUZ irıkişaf eiliyor~ lcitçedduyul

1
an sonsuz mrnnct ve şuk- sının lBükrcşten nluak neşrettiği p iyade üst teğmenleri 

·•IJl- aalerl Ueakı t"l 1 ran uygu nrmn tcrcfiman olmuşlnr-tl ~ ı.A.t:ron de h-y 
1 

geç 1. er. z. dır. • bir te1gnıfa güıe, l<umnnya sıı.lta· Seyfettin Akın. Seyfettin Çatuı-, .Ad· 
nı 0 n elimıze geç- Bu esnada zafer yolunda ôlcn şe· nat meclisi, birdenbh-e, dün saat 21 n~ Gülkaynak, Hamdi Göksel, iBaha· 

~ A.tatnrk cOr . hitleı·iıı ve Ebedi Şef(in batımları ao toplantıyn ı:ağırı1mıştır. Toplan. etlı'.1 AtamııQ. 1. H~kkı ~urdQğlu, Nı-
%dlr ij du~arl Hedefinız birer hürmet vakfesile nnılnue ve tı, Viy:ınn .konfer11n~iic ;nl<&kadar bu- yazı J>ulatsü, Rasım Suer.dem, n ıf 
~ "' ' 1 erb eınnni vcrdL(922) Türk ·ıı . . J\1" • 1 ı _ . Karsc:ıknr M. Nuri Cuylan. Muıntaz 

~a~:ıl'Yal'oc:I V . ;r;:ıı etinm illı .Şef smet no- lunnınkUıdır ve mulınleiet lıderlcrl Bozkurt Sadettin lllusoy: Ya~ar Xa _ 
-.e 1IÇttı. (B";c)Dıi ilk Tiir'k tay. nft'nün etrafındaki sarsılmaz blrll{,'1 Mnniu ve Bratinnu dil bu tqpl ntıya raca MıızaUer Heper ' Lütfi Ala 

.;; !bir de!ıı dnhn teyit cdılmiştlr. lştirııke dnvet edilıni~lerdir. Suphl Dalyıınotlu, M.' Şevket öner 

kn-z.:ınmışıardır. ı Mantıksızhk Müsabakası : 13 
Rahmi Önberk 1. Zihni Berkay, ı.Ct--
161 Tümsll, 'Lem"i Urnlc!l Nizamettin 
t}çek. ,A. Ne ot Do~anlar. K-emal A -
yaz, Esref ö11ıurk. Sııim Polat. L;'ıtful
lah Güncri. Arif Kayacan. 'Hilmi Er
sel Ziya Eper, Osmıta .Knymtk. Nasır 
Alpman . .Ali Ergiln. :M . .Naim .Kuyulu, 
Bekir Önce, Muhlis Noder~. Rüştü Ön
rler. 5ıı1ıaettlıı Yutek Hilmi Erkanol 
Burlııın iBuı'ktın. Mehmet :Alın. ihsan 
Ilgaz. :IIıısan J\lon, Kemal Ungör, Se
dat Fırat, ıM. Hızır Y.eltnn, .Şahııp Ü'I • 
gen, Tevfik Apay, Cemal Arnl, Fehmi 
llerk llnyr.ettin Durırıaz. Mazlum O· 
ray, Kemal Öder, 'M. Rıih'nn Suner, 
Ziya 'Gur, Adnan Öner. Mıfü:ırrcm 
A\p Saffet :Ataln, .Ati ~d Baranok, 
Nazmi ı:ıııruıcı .Mahmut :Derin, Vah -
llcltin Yüııeç. Naıl Binatlı Nadr.r Aln· 
«nç. :A Cevdet -Gtırkan, Celfil 'Taş. M. 
'Lutfi 1Bılgnı, A. 'Şükrü Atıç, Nurettin 
öner . .Mehmet Çetin 'Niyatl .Artun, 
eedrcttin lllupınnr, Fahri Altuğıın, HU 
ae3·in Alın. Necip Küçükmetc, H. Yek
i:<! 'Kozan. Ali Lütfi Gökkılın~ • .Mithııt 
'Ulken, lt1uhfüin Arbak, 'M. C:ı'hit Rır 
bnc, Zıi'kir Yalçın, 1uet Alpakmen 
ruistcm Gürkan, l'ıtlüt iEğemen, İbrıı: 
itim Vural, Şahabcttin Demirkazık. Se
!fıml Klper, 1brııhim Sarıkartal, M. Ra- ıBu retimde 14 manttlmzh'k nrdır. B Uiunuz. 
it :Bnşeğmeı M. Emin Özilter, Kemal 
f'ındılfü~ Seyfi Atnil, E. Sabri Ko.ı;ak, TAFSİLAT: 1 Gazctcler1n1 lu$mclc lstemlyen ka· 
3rzyrettio Ülgenalp Seyfettin Öcal, ........................ ı·iler1m' buld kl tıdwzlıkl 
l. Hakkı Onurer. ~'ehbi .Erde!, .M Z<'ki İ.clndc ruaııtıksızlıklar bulunan ~- bir ka~~da ~ a~n~:!muıter. an 
Gli::cY. Ş:ıltnbettın Dor.san, .Mefahir ıımucr n~rcdileccktir. Her CEimdc __ ____ r __ P ____ ___ _ 
M:ater. Nııdlr Sarı?eybck, Abdurrah· • , ~ ·ı~~,,...--..,.-------~ ı:m A psan, M. Fuat lf.11uç, E'lVcr O- :ıntık ız. buldug~uz yer.en re~ ~-b k 1 ı-. E in Sad:ın AkAy, l.Ut:fi Er en, ıkaleınle J o.ret cdtn:z. Son rcsmın usa a a 13 

. F:ızlı, o. Nuri Kiper, Zl e'tin Man il nnden 60."lTil kvpor.!,nrla birlikte Kuponu 
o s Sancar, at U u, :Ka- j k ip g nderiniz. Resimlere ayrıca 
tım Ataç. tıı'f ılllt 1 ,._ ______ .. 



1 

1 

1 
1 1 

L 

-c--s Sahife : 4 

Asipirol Necati Ağn, sızılann, nezle, grip, romatizmanın ilae1dır. Bahçekapı; Salih Necati 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cı ••••••••••••• o •••••••••••••• : .;..;.~: •••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •• ~ 

Tllrilıl T•frilc• Noı ıo2 · ffi~W@ Türki~e~ ~~n;huriyet · Merkez Bankası 24P-:; 1ı:40 VAZİYETi =" 

j Lira ... ~.J Lira 
. . . tS .OJ!>,OOO. 

Altın: Safi Klleıram 71.803.248 100.997.012.3 

Yazan: S. N. Tanaa 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.85 Müı.ik: Hafif pı'Qgram 
(Pi.), 8.00 Ajans haberleri, 8.10 Ev Banknet 

Ufaklık 
. . lS.1S9.4S2.-

Sermaye: . 
lh.tiyat akçeıi: 

Adl ve fevkalade 
12.us.66'·1 

.. kadını - Yemek listesi, 8.20-8.30 l\!ü- Husus? • • • . • 6.000.000.- , 

Beylerbeyi, Petronun 
edilmesini teklif 

tehdı• t zlk: Plaklarla hafif musiki progra
mının devamı. 

etti 
13.30 Pı·ogram ve memleket saat 

ayarı, 13.85 Müzik: Muhtelif ııarkı
lar (Pi.), 13.50 Ajans haberleri, 
14.05 l\lüzik: Pliıklarlıı muhtelif şar-

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası , • • . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi KUorraaa S.005.913 
Alhna tahvlll kabil ıerbest 

1.890.1S9.S il 118.046.624.?.0 

2.021.1'82. 2, 1 2.021.882.22 

7.041.216.74 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Ka nunun 6-8 fnci maddelerine 
t evfikan Hazine tarafından 

vaki t cd lyat 

1S8.748.S63.-

19.310.196.-

Osmanlı ordusu bu sırada Kamçı 
ensına yaklaşmnktaydı. Akıncı bey
l erden Kara Ali Sadrazama bir atlı 
ile ııu haberi göndermişti: 

cScrdarı Ekrcme haber l<ı, :Mos
kafların Çarı Petro altmış bin kişi
slle Knmçı ova ında ordugiıh 1..-ur -
muştur. Mutemet ııdıımı Şeremctiycf 
Prut nehrinin köprübaşlıırıııı muh -
kem tutmuştur. Kınm Hanı a1·dında
dır. Gayri Cenabı Hak gnzıımııı mu
vaffnk eylesin, amin.> 

Sadrazam hu haberi alınca sevin
mişti. Kahyası Osman Ağaya: 

- Bre Ağa, bak ,u feleğin i~inc, 
Moskofların Çan bu türlü tedbir
sizlik etmiştir. Ardında Kırım lianı, 
önünde bfa, sıığındıı. nehir, solunda 
batak... Bu kafiri buradan lrnrtarıı· 
cak bir iblls daha bulunıımnz. 

- Sultanım, Albh ne yazdıysa o
dur, şöyle bir hadis vıırdır: (iza ea
alkadr amelbasar) 
,- Çok doğru Osman Ağıı.... Şimdi 
tez- Kubbealtı vüzcrasını, beylerho· 
)'ileri, davet eylcyesilz. Meşwrct 
ve maslahat gorüle ... 

- Başüstüne dcvlctlum •. 
Osman Ağa ortndım ka)·bo1ılu. 

P ek az sonra Sadrıı1.amın çadırında 
harp divanı kuruldu. Gelen rapoılu: 
ra göre düşmıınlıı çatışmak kuvveı 
knribeyc ı;:clmişti. Ordu Kamçı ovaı11 
nın pek yakınındaydı. Civıırda ke; lf 
ormanlar rutubetli biı· ha,·a vücudc 
gcUrmiııti. Hafif bir yağmur ~iscli
yordu. .• Askerin çadırları kar yıığ
mış bir zemin manz.ıırası gösteriyor
du. Osmanlı ordugahında beygir ve 
develer hayli bir yekun teşkil edi
yordu. 

Sadrazam Bnltncı Mehmet Paşn, 
divanda söze bıı.şladı: 

- Düşmıının ~k karlbimizde ol
duğu ve 'l'ııtar Hanının da dütmaııııı 
aı dındıı. bulunduf,"U hnberlcri ı;elıll. 
imdi tedhlrinize miiracıınt Vt! mo. a· 
m tetkik ve tcfehhustan sonra kıı.
rarlannız1 '~rmck üzere sizleri top· 
lad ım. 

R umeli Lleylcrbcyi Abdi Pa~l\ 
- Dcvlellüm, dedi. . Mademki 

Moskoflıırın Çarı elhaleti hazibl bu 
derece müşkill bir noktadııdır. Sağ -
dan Rumeli sipahi kullarınız, solılun 
A nadolu sipahi dlHiverlerinb: bu 
Moskof ordu unu nlcssnbnh ihntal'n 
başlar. Ol suretle kfu m tamımı olur 
\ clüın ... 

- Hoş soz süy!f r Pnşnm amn ... 
bu !lfo kof Çunnın vafir top nrııba
lan vaımı;s ... 

- Devletlüm ... nu dcviı·dc top ni-

IASKERLiKI 
Askeri Saaat Okuluna 

talebe alınacak 
Beıfkıaı Asl:ullk Şubeııinden: 
Orduya askeı i sanatkar yetiştit· -

mek Qzcrc Maarif Vekillet.ine bıı.ı:lı 
Sanat okullurından ve hariçteki si
vil okullardnn talebe ulınucaktır. 
Talip olrınlar ı,ubcmizı> müracaat et-
melidirler. ~ . .y..y. 

Eminöı ı }"erli Afkerlik Şubt3İn -
den: 

1 - <:31.i doğunılulaL' \'C bu doğum -
lularlıı ı:ıuame.lcye ti.bi talebe 'lie ra
poı la tecil edilen l ret tın on )oklıı
malan l ey!UI 940 ta başlıyacak v" 
şubemizde yoklaınalur lın rtanııı tek 
günlerinde yapılacaktır. 

kılar programının devamı, 14.20 Mü
ce eder. Bizim sipahilerimız evvel zik: Uvertürler ve Bando parçaları 
Allah ordugahını basar, tarumar e - (P i.), 15.00-15.30 llüzik: Cazbaııd 
der. Sonra Tatar sebeksü\·ar da var. (Pi.). 
Onlar :Moslrnf ordusuna girerse top 18.00 Program ve memleket saat 
değil Alımallnh kınıse el kaldırıınıaz. ayarı, 18.05 Müzik: Şarkılı tangolar 

Anadolu Beylerbeyi Osmanlı ordu· (Pi.), 18.30 .Müzik: Çigan havaları 
gt'ıhıııda mevcut topların lıiıklm te· (Pi.), 18.40 Müzik: Radyo caz or· 
pclere vaz'ını ve oradan Petronun kestrası (İbrahim Özgür idaresinde) 
tehdit eılilmcslni teklıf etti. Bazıları 19.15 l\Iüzlk: A. l - Sultaniyegah 
bir cepheden taarruzu, bir kısmı peşrevi, 2 - Dede - Sultaniyegah bcs
sahtc bir ricntle Rusları üstümüze te (Canü dilimiz), 3- Yesari Asım
çckmcyi tav ıyc eyledi... Sult.ııniycgfıh şarkı: (Biz Heybellde 

\'elhasıl saatlerce nıünakıışa de· her gece), 4 - Dede - Sultaniyegah 
,·anı etti. Nlha~·et ~u 1-ey uzcrlndc yürük semai: (Şarleylcdi canü dili· 
karar lnlındı: l\loskofların sağ ve mi), 5- Sultaniyegah saz semaisi, 
sol cenahları Rumeli ve Anadolu si- B. 1 -Rakım - Hı.iuam şarkı: (S~s
pahileı ne kuşatılacak, hiiklm tepeler muş gece her ~er> •. 2 - •.. .•• - Iluı:
tutularak toplar va:ı.olunacak ve Ta· -za~ı şarkı: ( Gozlerın can~mı tıuzan 
tar Jlunınıı dn gönderilen haberlere cdıyor), 3 - Sal. Pınar - HuZU\m şaa
f.tÖrc unun .l\loııkoOarın urdını kesme- kı: (Y!llarca ba na yari füsunkar o-
i lıcklenecekt.i. r.u plün fcvknliide lan cştı~), 19,,5 :r.~enıle~et ıaat _a~·a· 

guzl•lJI. Yalnız Tatar Hanı Devlet- rı ve a jans haber.e~ı, 20.00 l\~~ıık: 
~irnyın güz.elce tutbikınıı bağlıydı. Fasıl hcl'._eti, 20.30 ~o.nuşma ( Gun!in 

llo.ziranın yirmi ıl:ınci gunü sabah mcselelerı, 20.50 l\luzık: A. 1 - Kar
harckit:ı geçildi. Güneş henü7. taze ci~a~ şa.~kı: (Aşkı pilngam edeıne~ı) 
bir kuvvetle bu boz.kırları yııldız.la - 2 - Karc.ıgar tUrku: (Bağa glrd ım 
mıştı. Sul tepelerin ur.erindckı or- ay çıktı), 8 - S. Ka;>'llak - Muhayyer 
manlıırırı içıne kısmen yaya, kısmen türkü: (Gece gündüz uY.ku. girmez 

döyfz • • • • • • • 
Dlier dövizler n borçl" 
kllrlnı bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye karıılı&'ı • 
Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedlyat 

Senedat ciizclanı: 
Tlcar1 senetler • 

Esham ve tahvilat cü:zclanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A diyenin karşılıtı eıham ve 
tahvtllt ( ltlbar1 kıymetle ) 

B - Serbeıt esham n tahvlllt : 
Avanslar : 

Altın ve dlSvlz. Gzerlne avau 
Tah•lllt Uz.erine ava"-
Hazlneye kua ••deli avans 
Haslneye 3850 No.lu kanuna ıröre 
açılan altın kar~ıhit avans 

Hi.sedarlar : 
Muhtelif 

• 

38.821.l C 

18. 773.1 S4.6~ 

lSS.7'8.563.-

19.310.196.-

256.255.478.37 

•1 .830.376.93 

8.277.0S7.S7 

9.12S.~S. 

7.808.722.-
4.2'29.000-

39.000.000.-

Yeluln 
1 Temmuz 1938 tarihinden 

2S .8S3. 192. S3 

139.438.367. ·-

~S6.2SS.478.37 

56.107.434.SO 

Sl.046.847.S~ 
c.soo.ooo-

20.663.775.67 

675. 931.61)2.04 

Deruhdc edUea evrakı nak· 
diye bakiyesi 
Karıılığı t amamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedil en . 
Reeskont muk ablll lllveten te· 
davüle vazedilen • 

MEVDUAT 
Türk liraıı 
Altın: Safi Klloıram 18.90,.221.-

3850 No.lu kanuna r öre hazine ye 
açılan avanı muk ablll tevdl o:u
nan altınlar : 
Safi Klg. 36.71S.4SS. 
Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvlll kabl\ dövizl er 
Dlier dövizler ve alacaklı kll· 
rlng bakiyeleri 
Muhtelif 

1~9.438.367.-ı 

17 .000.000. -

203.SOO.OOO. -

69.264.800.~ 
26.S95.9'2S.IJS 

s 1.643. 228. 22 

3.3S9.77 

19.09S 8:15.33 

Yckün 

itibaren : İskonto hadd i •/, 4, altın üzerine ayans % 3 

359.93~.367·--

95.860. 710.o; 

~1 .uu2J.'l1 

29.099. 168.tf 
110.20.446.51 

_.,.,. 
673.91."UO~ 

tlı gi en Anadolu askeri bozkırda gozuıne), 4-Muhayyer tuıku: ( Ha
~yuk ;,.r kol halinde ve ~kıncı bey- tice), B. l · Osman ~iha~ - 1CilrdU1 
!erin idaresinde dört nala sarka doğ- l i. ş:ırkı: (Kaç yıl yur~~ım gız.ladı 1. 
ro~~nnRumcliru~hıJJg&ü~~2-A~kl ~- K~dı & p~ı: ===============~~======~~================================~~ 
ı • ( Yetmez mı , tukcnmeı; mi'?), ,J - e 

< u. . . • Kıı.rciğnr türkü: ( Pınarın bıışımla), TUZLA 1 1 e 
:Merkezden vazıyctl ıdare eden 2l:t6 Müzik: Bcetho,·en - l\lehtnı> çm 

Sadrazam ertrsl subnh ordusuna sonatı (Opus 27, No. 2), 21.30 Ko- e erı 
ı,ırk 7.abitle iltıhıık eılen İsveç Krıı.lı nu~ına ( Rndyo gazetesi), 21.45 Mü· 

lstanbul Vakıflar MUdUrlüğü ilanları 
Demirbaşı da ınuhlrşem bir mera - zık: Radyo galon orkestrası : l - I"•>· Trenlerinin Vapurları Köprüden : 6,2S 
simle kar~ılamı«lı... , deri: Viyana şarkısı, 2- Noack: Ro- Ciıısi Miktarı lllıılıamnıım bedeli iık~ 

nu sırada Mo kon.aıııı Can_ Iet- mantlk uvcrtilr. :~-A7.zoni: Sabah 7,30 - 9 - 11 • 11,SO - 12,30 - 13,15 - 1S,4S-
rnnun Tatar 110v:ırısılc. çatıştıı.:ı ~e ı1crenadı , 4 _ Paul Lincke: Fanfan 19, 10 dadır. l 'irinç 21.000 - kilo 3r kuruş • 488 lira 25 kt· 

müleınıı<liyL·n Prul nl'hrıne dıılp u su- ( Entcrmezzo), 5- Paul Lincke: AJk Iİll•l!_ll•••••••••••••••••••••••••• C:urcba lıar.tnlıuııcı.ile imaretlere lilzuıııu olan yukarıda cinsi ve ıııi~ 
rüldu~u haberi s. clmlştı. O zaman h"lynları, G - Kürıneke: Mavi elbl - Uıı ı ~ · zılı piı 'nç pa<Lnrlıkla alınacaktır Paza lıg-ı 3/U/940 tarihine ııı 

u lstanbul zı·raat Mektebı· ., .. a 
1 

. . • r dl Şarl, l'onyatof kıyc: sell hemşireler operetinden mar,, Satın- sndif aalı günü mııı.t 16 do İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü blnııs1111c-~ İ!}tc doslLınıu7.un fıkıbetı, dedi. arya ve final. 7 - Kalınan: Camhaz- toplnnaıı komisyonda yaı)llacnktır. Şartnamesi her gün Levazırn kil 
Yaı ın tanh -Turklerin cllnde Lıir hnnc prensesi operetinden potpuri, alma komisyonundan : ıninue göriilebillr. (8031) ~ 
Moı;kof Çnrı - diye Pelrodnn bahse- fi. Künncke: :Melankolik vals. 22.30 
dl'rck 11e onu hır memleketi kul'tnı-- l\lemlekct sanı ayarı , a.ianıı Jıabl'rle- PJuhnmmen bedell 2100 lira olan 21 k i, illk bir adet otobüs karo eıi'.'11 h Niıantaıında karakol karfllJnda ::ı 
nıak dl!ğı\ 1lıtlraslarımı kurban etti- ri, zııaat, esham - tuhviliıt, kambiyo- yaptırılması açık ekaıltıneye konul muştur. Ekslltınc 6/!)/!140 c·uıııa "üııü • • 
ği içirı tel'in cdecektır. nukut borıınsı (1-'iyat), 22.60 :Müzik: ı· b Jd · y } IŞIK LiSESi Y J>onyatofı;kl bir arı için duşfindıi. ltadyo salon orkestralll programının saat JO da . . ~~an U a llcyoğ}~ l~tikhı\ cadd~Sİ 340 nu.maıada l.iHdcr atı J at ısız 
ı:i7.ı.at Demiı lınş ~ıı r l de oyle yaı> - dı~vnını. Y11lnız uzun dalgll postasile, Muhascbecılıgınd toplanan ı._omısyonda yapılac:ıktır. lsteklilerin yeni • 
nınınış mıydı! o halde l'ctroyu biiy· 22.GO Konu~ına: (l•:cnebi dille rde, yıl 1'ıraret Odaın veslluıın, eksiltıncdPn evvel yııtıı·acakhırı 157,!i lira ilk ( Eski Feyzıye ) 
le yadetmi)e ne lüzum vardı. Ken - yalnız kısa dalga postnı!lltı), 23.10 teminııt ınakbuzilc belli saatte Komt~)'Ona müracaatları. Şnrtnaıııe ve ANA·l"LK-ORTA-Ll"SE (Kız-Erkek) 
disi sanki Tıirl.lerın elinde esir de- Müzik: IJanıı miıılğı ( I'I.), 23.2&· h L' ı " 

. f 1 ·ı· • • "0 \ ' k' k evsafıııuııeyi er ir\in ıst cı ,.Juhasebecılıginde ı,-öriip öğı enmeleri. l - • ·ru· rkı'•. ' nrıı'ıı en eskı' husuıı·ı lı'p. esı'·'lı·. Lı'snn •-drı'sntına ı·l"' ğil de neydi? ,\ ılın:ı ııııııa ır ı enı ı - :.fo .. , ıtrın ·ı pnıınıı.m ve ·arıanı,. .••. _, u .. ...,, .. ,. 
ynı·du, dcnili)·ordu :.ımıı bu nevi mi· il <

7
C

7
C 1 11ını fla ı dan b:ı$1aııır ve hueu3i ehı•mmiyet verlllı·. Kayıt kin bet 

!lafirllk tc gorülmcmişli. O hıc;;blı- U 1 ı:iin mürncuat olunabilir. 'Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879 
r<'rl.' gitınİY<' mezun bllc degıldi... AKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 2 -- Cski tıılcbcniıı 15 eylüle kadıı.r kayıtlarını yrnilt'mesi lil· 

Yirmi döı t. hazıı an subııhı, Huslıı· U il İİmıİt.ıİİmilıllilılıriı. •••~=••••••••••••••••••••"' rııı umumi bir şekllılc ılcut cttıklr.ri • ---·--• ... __ 
ve t.,üvük kısmın üzerine duşmcktc 
olıilıkl~rı nnlu~ıldı. 

(Derom ı ı·ar) 

işçi arıyanlar 
+ 31 .llA1(Jl\'İS1', 3 RUJK1'UİK 

çl. 10 1110.\'1 UI( - Snııath:r mek 
tebi t>lcktl'ik şul.ıe,,i ıııcıunu al ınacak
tır. Ankarn, lstanbul, iznıir lelı•!on 
santral ve atölyelerinde yetiştirildik
ten sonra diğer merkezlere goıulcri
lcceklerdir. l\lüsabak:ı Ankıırada 
l~/0/940 çaışamba ~ünfı saat fi ılıı 
dır. Ye:salkle IG/9/940 a kadar An
kan' t1>lrfon ınüdürlü}:üne istlda ile 
ınüracuat. Ayrıca 1 .. t:ıııhul ve İznıir
de ımtıhan olucaktır. * FOTOGllAFÇI - Hıırp Oku
lıı ınıı.lbaı11mııı. Ücı.,.L 100-1 :!n Jiı"ll. 
ı ıııtiharıl:ı. l!rr gün okul 111ııtbaa mn
<luı luğ'ünc rııliı uca at. 

MÜHİM İLAH-

Cep - Kol ve Masa 1 Fotograf l IA E G V a ntilatörleri 
Saatle!i makine~eri Ocakları, Cezveleri 

6 AY VADE 6 AY VADE 4 AY VADE 

1 
Avizeler~ A.. E G ~IHa.~a~azı ocakJarıllLükaor Radyoları 

Fırınları, Supur,geler komur sobaları V h . . 
4 - 6 Ay Vade 4 Ay Vade e edıyelık eşya -------

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
1l. Gelata, Bankalar caddeat .~9.47f Tel: 42769, deyaııt Üniversite :>ad. 
~ .. a.No. 28,Kadıkoy ıkele caddesi No.33-2 •••ır - --------------- --------------
lıunbul beıinei icra Memurlul'jun -

dan: 
QS(.•pe masrafsız (300> lira v~rııı.-ğe 

borçlu Andon Vclehosun ınczkur bor
cu odcmeınes!ndcn dolayı hakkında 
daıremizin 38 6078 No 1ıı dosyası ile 
hnczeılılııı!ş ola•ı Buyııkııd:.ı<la Mesrııti
,yct mahallesinde Ku\llcığlu Sı!tbaşı ı;.ı. 
k:ı{:ındJ " kı ıo, yeni 34 No. lu ol~p 
~dı:uırle r.tt>lunct gıendı vakfından 1.ıs 
aılıı, 21 ımr el No. ıu b:ıh~·elı <'~·in bor.ç
luya ıııt ı 12 hıs e ınlıı paraya cevrıl· 
mesıı c ıc:ıc:ır ""crılmıştır. 

2.0 gün içinde C\•rakı milsbltelcrıle l>lr
Jıkte mcmuriyrllmi7.c bildirmeleri icap 
ede~ Aksi halde h:ıklnrı tapır ıı!cillıle 
sabıt olmadıkça satış bedelıııin ıı:ıy
laşmasındaıı hariç kalırlar. 

• 4 - Gös1erilen günde nrltırmıyıı iş
tırak C<lı>.nlcr ıırttırnıa şıırtnuıncsınl o
~umuş ve lilzumlu malümatı almış ve 
. unları t:ımamcn kııbul etmiş :ıd ve 
ıtibar olunurlar. 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: _ 

1 - Keşif. rıltm ve Öıırtnamcsi mucibince idaremizin l'aşabııb" 
nıuskirat fııbrika~ıııda yııptıracağı emniyetli sığınak inşnatına 26/VIl

1 

!140 tar ihindc talip zuhur ctnıediğiııden yeniden pazal'lığa konmuştur· 
rı Pazarlık -4/IX/!140 çarşamba günü saat 16 da KabaUlş~ 

l.e\'ıızını ve )lübayaat şub<!Sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. d 

ırı - Şarlıııuıııı sii<Lü geçmı levazım şubc~i veznesinden 47 kurı.ı. 
nlınabılir. 

f\' - isteklilerin tayin olunan ı.rüıı ve saatle kanuni vesaik ve ; 
7,5 güvennw paı-alıırlle biı-JikLP nıezkür komisyona müracaatlan. (791' 

r FRANSIZ İHTİLALİ 
3 Cilt 

Yazan : Pariı Üniversitesi Fransız İhtilali Profesörü 

A. Mathiez 
2 - Yoklamaya gclpcekler aşal{td.ı 

:raz.ılı gilnlerde saat 9 dan 18 c kıı- Bayan Fatma 
dar nüfu!I cilzdanlnrile, okurlar mek-ı Gücüyener'in 

Fuat 
eseri 

G .. yrımenkulun ev,.,fı: l\1czkür ga;ı.:
rımcnkul ba'tı.ce içlııdc bıri tek ve dı
ğerı ıki kııllı lıanelen:len ih:ırel. olup 
mc7.kCır hanelerden sokak cephesı ilze
rınde buyük evın evsafı: 

5 - Gayr!nıeııkııl hisse~i 30 9 940 
tarlhıııe tesaduf eden p:ızartesi gilnü 
s:ı:ıt 14 den lG yn kadar lstaııbul Bcşin
cı 1crıı Memurhıfund:ı üt def:ı bıığırıl
d~ktnn sonra en çok arltıraıın ihnle e· 
dıl ıı·. Arıcak arttırma bedeli muham -
men kıymetinin '1,. 75 iııl bulmaz \'eya 
sa!ış ıstlyenln alacağına rlich:ım olan 
dıger alacaklılar bulunup da bedel 
bunların bu gayrimenkul ile temin e
dilmiş ol:ıcaklılarının mecmuundaıı 
fazlaya çıkmaz.sa en çok arttıranın ta
ahhudü baki kalmak üzere arttırma 15 
g~~ daha temdit edilerek 15110 940 ta
rıhıne tesadüf eden salı günü saat 14 
den IG ya kadar İstanbul Beşinci icra 
memurluğu odasında artırma bedeli 
s~tış istlyeniıı alacağı;ıa rüçhanı olıın 
dığe.r alacaklıların bu gayrlmcııkut ile 
temın cdılmis :ılacak1arı mccmuundan 
~azlaya çıkmak şarlile en çok arttırana 
ılıale edilir. Boyle bir bedel elde edil
me1.s«" ihale yapılmaz ve Eatış talebi 
düşer. 

Tercüme eden : ŞÜKRÜ KAYA 
Fransa tarihinde ve hatta dünya tarihinde 
ehemmiyetli bir yer tutan Fran•ız ihtiliU 
her münevverin ihmal edemiyeceği bir me\"
zu teşkil eder. Mathiez'in tarihi ise bu me"' 
zu üzerine yazılmış eserlerin en mükeın
melidir. 

tep ve 1kuı ve c!izdanlarlle şubeye! olan : 
mürncaııt edcceklcı dır. 

AJ Eminönü merkez nahivcsi cm- Kolay Yemek 
tı: 3/EyluJl940 ~ününde, ll) Alem· 
dar nahiyesi eratı: 61Eylül/!l40 gü~ Kitabi 
11finde, C) Kumknpı nnhiye l er.ıtı: 
7/Eyllıl/1140 gtinünde. yedinci defo olarak basılmo.kta-

3 _ D) Kilc;;ükpaz.ır nahiye i eratı: dır. 15 cyluldu çıkııcaktır. Mut-
fak masrnflıınnızı zerrece israf 

11/Eyllıl/940 gününd<', E) Bcyn7.ıt 
nahiyesi eratı: 9/Eylül/940 gfınün- etmemek, yemcklcriıılzl, tatlı ,.e 
de, F) Diğer knzn mıntuknsındn im- pnstalnnnızı ağız tadile yemek 
lunıınlar: 13/Eylül/940 gilııUnde. için hu kitııhı, şinıditleıı kitaııc;;ı 

vt> 11'.az.etccinize ı ,marlayınız. 
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rclmiyenlcr hnkkınd:ı askerlik kanu
nunun 84 ve 87. m-ıd<lelel'i lıllbik c-
dılecektir. ••• 

Patih Askerlik Şubesfnden: 
1 - 336 doğumlular ve bu doğum· 

Jolnrla muameleye tabi diğer doğum
luların son yoklamasına 2 eylCıl 940 
puartesi günü sabah aaııt 9 da şu
be binasında başlanacaktır. 

2- Yoklama l~i on beş eylCıldc bi
tecektir. Daha evvel yapılıı.n ilanla ı· 
muteber değildir. l\lükelleflerin 2 Uii 
15 erlOl 940 arasında behemehal 
)'oklamalarını yıı.ptırmalaı-ı, aksi tak 
dirde yoklamn kaçağı kalıccakları i
lin olunur. 

Beııktaı Yerl i Askerlik Şubesinden: 
l - Şubemizde kayıtlı 330 do!wnlu 

ve bu dotumıularla muameleye tlıbl era 
tın 1 Eylül 940 tarihinden itibaren şu
be merkezinde teşekkül edecek As· 
kerlik meclisi tnrafından .ı:on yoklama
ları yapılacak ve 15 EylOJ o~o gQn(i 
bitmiş olııcaktır. 

2 - Yoklama gUnleri hoftnnın tek 
ıtlnleri abah saııt (9) dan saat (12) ye 
kadar devam edecektir. 

3 - Yoklamaya vaktinde gelip mua
yene \'C tcclllerini yaptırmıyanlıır mü. 
kellefiyetl a kerlye kanununun 84 ün
cü maddesi mucibince cez.ıılandırılacıığı 
ve hariçte bulunanların bulundukları 
mahallin yabancı şubeleri vasıtasile 
yoklamalarını yaptırmaları lAzımdır. 

4 - Yok1:ıMaya ıclccek er t ellerin-

Deli Gönül 
17658 incecikten bir. 

kar yaiar 
NECDET EN GiN•in 

Okuduğu ilk plağı 
satışa çıktığını ve 

s;..ııf!'!'.iiol"'ll bu şahe.er plağın 
perakende fiyatı 
140 kuruı olduğu
nu sayın müfteri

~~"- lerimize bildirmek-
le bahtiyarız. 

Coı umbia Plak Sirke ti , 
· Taaviri Efkir 

Nü.hası (5) Kuruttur. 

f Abone Şeraiti 1 T%t!Y• *='' 
Senelik .......... .. 
Altı aylık ........ . 
Oç aylık .......... .. 
Bir aylık ........... . 

UOO Kr. 2700 Kr. 
760 > 1450 > 
400 > 800 > 
1li0 > 

de nOfus huvlyet cuzdanlarJle iki adet 
vesika fotoğrafı ve mektebe mOdavlm 
olduklarına dair mektep ves!knlarllo 
birlikte şube ınerkez.ıne 1,:clmelerı UO.n 
olunur. 

1-GENÇLIK 
2-GOZELLİK 

3-SIHHAT 
iste yüksek b ir kremde a

ranan bu meziyetlerin 
hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: Bir 

tualet müstahzarıdır. 
İnce bir itina ve ya
pılışındaki hususiyeti 
itibarile yüzdeki ciz~i 
ve bur~uklukların te 
şekkülüne mani olur. 
Deriyi $lene ve ızerızin 
tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir 
jliizellik vasıtasıdır. 
Genişlemi$ mesamatı s 
kıstırarak ciltteki pür 
tük ve kabarcıkları 
giderir. Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni m a t 
ve şeffaf b ir hale ae
t irir. 

3-KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri 

J{uddelerinin ifrazatın ı 
düzeltir. S ivilce ve si
yah noktaların tcza -
hürüne manı olur. 

Cilt a dalesini bcsllye-
rek kuvvetlendirir. Ku 
r u cildler icin ya~lı . 
ve yağlı ciltler için 
yajiıu hususi tüp ve 
vazoları vnrdır. 

Zemın kat: Demir parmaklıklı bir 
sahıınlıktaıı eve gırilip zemini karesı
men d6şell bır taşlıkta 3 oda bir mut
lak, bır hallı. 

Bırinci kat: Bir sofa üıeriııde biri 
lııılkcınlu dort oda bir hnl5dan ibaret
tır. Gay'rımeııkul' ahşap üç taraftan 
duvarları kfırgirdir. Elektrık vardır. 
Mezkür gayrımenkulun arka hudu -
dunda tek katlı :ıtısap bir bina mevcııl 
olup zemin katında ufak bir sofada ilç 
oda, bır mutfak bir halA vardır. Bu 
bina ahşap ve eskidir. İçinde elektrik 
Yardır. 

Bahçe: Cf'phesi duvar ilzerlne deıniı· 
parmaklıklı ve ıkl kapılı \'e dıfer hu
duUarı duvarla tahdit edılm!ş, içinde 
bir sarnıcı. ı-ekiz. llğaç mevcuttur. Bah
çe muntazam tnrhcdilm~tir. 

Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Sahası: T-amamı 420 dörl yüz yirmi 

metre munıbbaı olup 73 metre munıb
bnı ar.sa, bina ve 60 mrlre murabbaı 
diğer tek katlı ev, mütebnkisl bahçe· 
dir. 
Kıymeti: :Mezk(lr ı:ayrimenkulilıı bu

lunduğu mevki ve \•aı.iyeti hazırası, ve 
civarındaki hali hazır em!Ak alım ve 
.satım fiyatları göz önünde tutularak 
ehli vukuf tarafından tamamına (3ı40) 
lira kıymet takdir cdilmi~ür. 

l - 4bu gayrimenkuliln nrttırma 
şartnamesi 10/9 !HO tarihine tesadüf 
eden s:ılı gQnünden itibaren 38/6078 
No. lu dosyn ile İstanbul Besinci İcra 
dairesinde herkesin görebilmesi !cin 
açıktır. İIAnda yazılı olanlardan fazla 
malQm:ıt almak isti.Yenler işbu şartna
meye ve 38 6078 sayılı dosyıı ile mc -
ımırlyctlmlze mUracaot etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin M, 7,5 nisbetlnde pey 
vcva milli bir bankanın teminat mek
tubunu tevdi edecektir. <Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alAkadarların ve irtifak hakkı sahlple
rlnın gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususile faiz ve masrafıı dair olan 
ıddıalarını !abu l~n tarihinden lUbnren 

6 - Gayrimenkul kendine lh:ıle olu
~an kimse derhal veyn verilen miıddet 
ıçlnde parayı \'ermezse ihale karıırı 
fc~holuııarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzct
mlş oldu~u bedelle almıya raı; olurım 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa he
men 15 gün müddetle arttırmıya çıka
rılıp en çok ıırllırana ihale edilk. iki 
ih.nle arasındaki fark ve geçen günler 
itın %5 den hesııp olunacak faiz ve 
diğer uır:ırlar aynca hUlcmc hacet kal· 
maksw.ın mcmurlyetimlzcc alıcıaıııı talı· 
sil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli hadcındt! 
olarak yalnız tapu ferağ harcını. 20 se
nelik vakıf taviz bcd~inl ve ihale ka
rar bedelini Yermeğe mecburdur. Mü
terakim vergiler, ten\'lrat ve tanzifat 
ve ddlüllye resminden mlltevellit Be
lediye rilsumu \•c müterakim \'akıt 1-
carcsi alıcıya nit olmayıp arttırma be
delinden tenzil olunur. İşbu gnyrlmen
kulün his.-;esi yukarıda gösterilen tnrlh
te İstanbul bc~lnc.l İcra Memurluğu o
dnsıııda ve arttırınıı şartnamesi dnht
liııdc satılacağı illin olunur. 
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Bu akşnm Rüyükdere aile bahçe
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1792 ) ikinci cilt : Jirond ve Montagne mü: 
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Maraşhların 

nazarı dikkatine 
G1tzete, mccıııua ve kırtasiye üze

rine olan işlerime ilaveten Maarif 
Vekaleti neşdyatı 1ıforaş ve mülha· 
katı satıeılı&-ını da aldığımı a rzcyle· 
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