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Zafer Bayram GvruP~· liar~J Tarihin 
İşte bugünku Tiirkün dün~ Beri ine 

idi milli mlica<lele nıhoruı 'e 

eğişi • aıt'anesiııe ba~lılı,b"lndanı 'e 
S.ı.dıklı1';'1ndan <lol:ı~TJdJr ki 
fimdiki dünya bulıraruna bn 

kadar metin, bu Jmdar soğuk
kanlı 'e emin bir surette ~ö
ğiis gerİJ onız. Türl>iin biltün 
kalbi~ le se\·diği, inandığı 'c 
glh endiği bir ~lilli Şefi \-U.r. 
)J;m 1\liicad4"Jeufo ~n büyük 
sa.nii olan kalıramaıı bir ordu
su ,nı r. Ve ''n.tnn tehlikesi kar
Ştsmdn nıiittehideıı ~u1mn 

nıfües.·mid bir kalbi nr. 

l'a1.a11: Hüse)in Cahid YALÇil 

(E3> ugün Milli Mücadelenin 
19) kat'i galibiyetle netice
lenme ·inin senci dc\TİyC1>idir. 
Tarihin en şerefli ve Yilcudr 
getirdiği inkılab bakımından en 
tnühim bir vak'asını tes'id ede~ 
ken 'l'iirk milleti esatiri destan
lara layık o kahramanlıkların 
hatıralarında kendisi için yeni 
bir enerji kaynağı bulacaktır. 

Milli Mücadele, Osmanlı im
llarntorluğunun hep inhitata 
doğru yürüyen bedbaht teka
llliilünc nihayet \'ererek Tiirk 
rnill~tine büttin bütün yem 
P1'!nsipler üzerine müstcnid 
lnilli bir devlet kurmak imkanı
ııı temin eylemiştir. Bu münru;e
betle Ebedi Şef Atatürkün öl
rrıcz. hatırası )<:'.l1bimizde muhat 
olduğu bütün hüıınet \'e min
nettarlık hisleriyle gene canla
nıyor. Büyük Atatürkün en kıy
rnetli Ye en aynlma kabul etmez. 
nıesai ve ideal arkadaşı ismet 
İnönü Milli Mücadele an'anele
rinin müşahhns bir mi· li ha
linde şimdi Milli Şcfimi7. bulu
nuyor. Bu, Türk milleti için btı
gilne ve istikbale derin bir iti
madla bakmak hususunda en bi
rinci bir teminnttır. 

Milli mücadelemiz yalnız tn
rihiınizin parlak ve müstesna 
bir safhası olarak iftihar ve sa
adet hissi telkin edecek bir as
k~1 galcbeden ibaret değildir. 
O her zaman ruhumuzda ve knl
bimizde ya§lyacak biiyük bir 
Canlı derstir. Dünyanın en bü
Yllk zorluklarına nasıl galebe 
çalınacağını düşünmek roevkiin
tle kaldığımız zaman gözlerimi
ıin önünde daima Milli Mücade
le senelerinin hamle ve heye
tanlnrı, f cdakfırlık ve tcsanüd
leri yaşıyacaktır. 

Milli Mücadele Türk ruhun
dan bedbinliği, muhal mefhu
munu silip atmış ve Türk milli 
§Uurunuıı derinliklerinde gizli 
encrj ve ha.nılclcrin kudret ve 
kabiliyetini gözler önüne sermiş
tir. Bu mücadelenin safha1anna 
göz gezdirmek bize bayat kav
gaı;ında muvaffak olmanın sır

rını nşikar bir surette her za
rnruı öğretecektir. 

Milli Mücadelede Türk niçin 
dövü§tüğünü biliyordu. Bu şuur 
Yalıuz şeflerde ve münevverler
de değildi. Kağnılariyle cephane 
taşıyan ihtiyar nineler bile pek 
beıTak olmıyan akıl ve muha
kemelerinin dibinde rublnnnın 
gi.llediği bir sevkitabii ile bu mü
cadelenin hikmetini, lüzumunu 
ve ehemmiyetini takdir ediyor-

- ıardı. Türk, vnrlığı için, yaşa
Jnak hakkını elde etmek gaye
&iyJe dövüşüyordu. Ya muvaffak 
ohlcak, ya ölecekti. Büyük A
tatürk ve yakın arkadaşları bu 
hakikati milletin ruhuna nüfuz 
ettirmek muvaff a.Jııyetini gös
terınişlerdi. Muharebe meyda
h.ında lıarbi kazanmanın en bi
»inci şartı bu idi. 

O sırada memleketin maddi 
~aziyetini ve maneviyatını bir 
>ki kelime isinde bira~ hatırla
Yalırn. Başda bir hükümdar ve 
~~ındn. öyle bir hükumet 
heyeti varaı ki aruk devletin 

Hüseyin Oahid YAL~1IN 
(&onu 11 ün~li tahlfec!e) 

şiddetli 

hava akını 
lıti'---

Şehirde büyük yangmlar 
çıkb birçok askeri he· 

defler bombalandı 
• 

Londra, 29 (a.a.) - Hn,•u nezareti 
tebliği: 

Diln gece tngiliz h:ı• a kuvvf'tlerj 
bombardıman tayy.ueh:ri Abnıınyn 

ve Alınan i~gali nltınd•; bulurum Hol
landa 'e ~·r:msadn :ısı.eri hedeflere 
hticum ctmi~lerdir. Bcrlin civarında 
mühim c.skeri Jıcddlcr lıoınbnrdımnn 
cdilmi~tır. Başka hnvn kuvvetlerimiz 
de Laypsikclf! tay) nrclcn:• mahsus 
nrnlı~ıne imnl eden kereste fnbrlka
sına Dcs,,an'dn J~mk,.rs fııbrillalnrı

nn, Dertnound "\; e Reisgholz, Dr,.Jne 
şimalinde Norgcham ı>etrvl 1esis.'"ltln
nna :ı:c muhtelit düşman 1:ıyyarc 

J Sonu 3 ilncü aahifede) 

lngiliz hava akın
ları çok şiddet 

kes betti 
• 

Kahire, 29 (a.a.) - bıgiliz 
hava kuvvetleri }{umandanlığı 
tebliğ ediyor: 

İngiliz hava kuV\ etleri, Lib
ya ç5lilnde, "Koufrn" vahalar 
grupu üzerinde J::cşif u~u§ları 

yapnuşlardır. Bu lrnvveUer Der
ne limanındaki gemileri m.uvaf
f nkıyctle bombalamışlardır. Bir 
takım bombaların trunamiylc 

( Scınu 3 Uncu sahifede] 

ŞEHRJMiZDEKI 
VEKİLLERiN 
TEDKIKLERI 

---·-
Şe}lnmizcte bulunan Nafıa 

Vekili Ali Fuad Cebesoy dün 
im:ı.r müdürlüğüne gelerek me{}
gul olmuştur. Vekil öğleden ev
vel Trakya umumi müfettişi ge
neral Kazım Dirik'i \'C İstanbul 
vali ve belediye reL-ıi Ltitfi Kır
dan kabul ederek kendileriyle 
uzun mi.iddet görUşmüş ve imar 
işlert etrafında izahat almıştlr, 

Dahiliye Veliili 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak • 

dün Floryaya gitmiştir. Vckıl 

ı~'loryada bir müddet istirahat 
edecektir. Vekil gazetecilere şu 
kısa beyanatta bulunmuştur : l&tlkl~I mi.ic:all..clMintt 6ak«rya 

zaferi, bu mücadelenin belll batlı 

bir hamlesidir. Türk tarllılnin bu "- lzmir seyahatim tama
men hw';u.si mabiyette idi. İs
tanbul se-yahatimin de mahiyetj 
budur. Maamafih tabiidir ki se
yahatten iMtif ade ederek baz1 
idari tedkiklel' yaı>a1.:ağım. ,, 

'11t'attt v 4"kili 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu· 

oğlu üün toprak mnhımlleri o
fısiyle Takas limited şirketinde 

bazı tedkiklerde bulunmuştur. 

Vekil Zafer Bayramını 1stan -
bulda ge~irdikten sonr-4 Anka
raya dönecektir. 

Gümrlik n~ inhi~·lar \ ' t'kili 
Günırilk ve lnhisal'lar Vekili 

Raif Karallen.iz ıllin İnhisarla
nn J{abataştaki levazım kumun· 
da tedl<iklerde bulunmuştur. Ve
kil daha. bir kaç g\in ~hrimiıde 
kalacaktır. 

Mfüııakalit Vekili 
Münakalüt Vekili Ali Çetinka.

ya Adada istirahat etmektedir. 
Vekil daha on gün kadar şehri-ı 
m;,,de kalacoktn'. 

s~k '41re11i zaferinden .. nra dü1-
man, artık Türkü mağlQb ıdcmiye· 
c:cQlno kanaat set:irml§ti. Bu haki· 
kıtı bize ilk ince aöyliyen Franeı:ı:

ıar oldu. Ve bunun ilk eseri olarak 
l'"ranklın lluyyon, miralay Saro, ve 
mlrıtMY Mujen'den mür~kkeb Fran· 

ıız heyeti Akyehlre geldi ve cebhe 
komwtanlı•ı karargahında büyilk 
Türk komutanı Gazi Muıtafa Ke
mal P•ya tulmlerini bildirdiler. 

lu ıurctle ilk .müzakere kapm açıl· 
dı.. Karar9~ht.-ı, garlı cebhe.ai ko• 
mut:ını lıınet Pa9a ve Hariciye Ve
klli Yusuf Kemal Bey bulunuyor 

ve heyetimize Gazi M uııtafa Kemıl 
rıyaeet ediyordu. Bu ıurelle Fran
aızlarla llatlıyan bu ilk hayırlı te
nıH (5 ikincıklnun 337 de) bizi 
Adanamız:a kavu,turdu. Bundan 

ıonra da, ltaly;ınlar memleketiml
:ı:ı tahliye ederek gittiler •• 

Mazanılan bu zaferler, dilımınları 
qok du,undürdii v-.: mütee,.ir etti, 
Bu ııralırdı Atfnedı aık, ıık salta· 
nııt iOrııları kuruluyor, birtakım ka· 
rarlıır veriliyordu. Nihaytt Yunan 
1<11tı l nul de l•tifııyR meçbur kalı

rnk gcntral Paııuıu.ın yerlrıe b•ı· 

ıren 

komLIHnlıtla Haci 0 Anati tr.yln edll
.ıı. 

a" tayin 5akarya m~ICıbtyetinin 
~ı..nı çııt.rmtıl( f9in ne y•,...iı· 
nı ,.,ıran dİlffl\an or.ıuıuna yine 
bir :zafer t<aıantfırama.ıı. Hatta dl.it 
man kıtatarı araa•n.ıa iıyan çıktı: 

iıına cfalr gelen haberleri teyld etti. 
Du,man ereluıunun ;ııapturabtı bo· 
zuldu. B~na mutcabil Türk yurdun· 
tla milli davanın pek yakında, Türk 
eilnııUıile neticelenecegi 

0

huıuaun ~ 
cfakl iman IJir kat daka arttı ve bi· 
llietlına her tiirk kurtulu9 gününü 
ııhirt sözle lıeklemeOe bat~dı .. 
Şimdi taarruz: aıraeı, ana yurd· 

dan diltmanı tardedecek olan Tllrk 
ordusuna 11elmlfti, 

• • • 
20 Afıuat04J 3S8 geceai, batkomu • 

tın Gazi Muıtafa Kemal, ordulara 
hareket emrini vererek karargl

.hile blrllkte Aktchlre ııelmiftl. 
26 A9uıtos 338 11batıı da Kocal•· 

peden, düımanı l:ogmak için ordu· 
fara ' katli emir verildi. M üıtevll 
dü9mın orduslte temııatı bulunan 
büyük komutan mitti Şefimiz lımet 
1 nönünUn Of duları idi. G~neı Kur
may ba11<anımız: Mareıal Fevzi Çık· 
mak dı, lıUtiln kudretini ordumu
:ıtun mesud bir netice iaıthr.aline tah· 
ılı buyurmu•l•rdı •. 

~nda,.. 

26 Asu.tcııh bidncl oNiu komu· 
aanı merhum Nul"eddln ve ikinci 
ordu komutanı merhum Yakub fev• 
ki .-1&ıar aldıktarı -.mre tevflka" 
Aftyon cebhuinden taarru:ıa b•f• 
ladıtar. 

Türk kıtaları, blrk.ıç ıaat için. 
de Tınaztepe ve Erlkmen tuafın· 
dan dütmanı tarda muvaffak oldu. 
O gilnkil muharebede, topçularımı· 
zın ıttıjı müHıir mermiler düı ... 
manın muarını kazıyor, ve bu ea· 
yede ıtlyadelerlmiz ıilralle ve mu. 
vafafklyetle llerliyerlardı. 8ilvari· 
terimiz paniğe ba9tıyan dUtman ge• 
rllerine sarkarak ricat kıtlarını ke· 
ılyordu. 

Muhabere kıtalırı, roıpor ve •· 
mirlerin muntazaman alınıp veril· 
muini temin etmek ıuretile zafc• 
rin kaunılmaaında büyük bir Jlmil 
eruyorlardı. . .... 

29·30 Aguıtoı ... D Üfınan ordu la· 
rının bUyük bir kısmı, Tokluıivriıi 
eteklerinde dlger kıamı ıla Hamur 
köy sırtlarında idi. 

Zeki (E!zurum mebusıı) Mürsel 
"(emekli) Subhi (emele.il) pıpların 

kumandasındaki 1, 2 ve 14 ilncü ıU· 
varı fırkaları, Altpirlm tepelerinden 
taarruz;- aettller. A kfama kalma· 

fScnu ! ilncü tahlfode] 
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Her Yerde 5 Kunış 

Viyana 
kongresi 
toplandı 

Atman, İtalyan, Macar, 
ve Rumen nazırlarmm 
ilk içtimaı bir buçuk 

eaat aUrdD 
• 

Viyann 29 (a.a.) - D.N.B.: 
Mihver devletleri hal"iciye na

zırlariylc Rumen delegasyonu 
arasındaki iptidai müzakereler 

r· 

! Milli 
Marmarada yaptık

ları gezintiden 
avdet ettiler 

--o-
Evnlld giin Mannarnda bir 

gezinti )·apnu~ olnn C\imhur
reisi ismet İnönü, dün · hah • 
Horyaya dünm~lenlir. (Jüm
hurreisiıni-L diin Jtlorya. cJ~niz 

li~mle j.,tiraJıat etmi ... ~r
dir. 

tahminen bir buçuk saat sür - ~======::::=:::::::::::::::::::::~ 
müştür. Müzakerelere saat 17 
den sbnrn nihayet verilmiştir. 

Vi;\1uın miizakereleri Ye 
İn~t.ere 

Londra, 29 ta.a.) - Rcuter 
bildiriyor: 

İngiltere, merkez \'e cenubu 
§arki A vrupasındn. ' aziyetin 
yeni safhalannı, bilhassa Ma
car • Rumen ihtilafını pek ya~ 
kından Ye büyük alaka i1e takib 
etmektP.dir. 

[Sonu 3 üncü &ahıfede] 

AMERiKAN iN 
BOYOKASKERI 
HAZIR~IKLARI I 
4 mılyon kişiyi silah 
alhna alacak olan 

kanun kabul edildi 

Vaşinı;{on, 20 (a.a.) - Yirmi iic f 
otuz bir yaş nrasındn bulmıan bütün 
Amerika -.:. tamlo Jarile ayni ya~ta 1 
tılnn obü10n .Amcrıknn tabilyc\ine 
girmek :ırzusunu izhar elmiş kimse
leri, sulh hcı~nde Rskerl hizmete mec
bur kJlan 'e bn1c§ik Amerikn t:ıri· 
hinde ilk dcln ohırak kaydolun n bi: 
kanun l~yihası, 31 J-eye l>:ır,. 38 rey 
ile senato t.arafmd n kabul cdilmis
tir. ~&kur 15yllın gelecek h:ıft:ıl" n 
b~lıın ıcınd.ı mümc:ssillcr meclıancc 1 

:müzakere edilecektir. 
Senato lG.::rcyc k ~-" 69 rey ıle Mil

li rnud.-ıfu:ı b;ıJ1.1mındm1 liıZlUil goru!
dilğÜ t. kdirdc febrik:ıların kontr<ı -
Jünı.i kabul eden bir ı :> iha da tnsdık 
etmiştir. Hük!lmct hesabına l apılan 
gerrıj \"e {a~·ytlrc in. :ıatınclaki tnıı11.t-

1tlleı in tnbdidi hnk~ıııd.,ki mc\ cud 
olün kıırarın sılfth \:c ninfünm t ima
latının temettiUcriue de 1eŞ!).11li i~in 1 
nyl'ıca bir kar:mı:ımc de kabul edil
miştir. 

DUn öğleden sonrnki celse c:.nnsırı
da 'ficnnto, mccburı askerlik h.ızrr.. ti- 1 

nin reddi \"f'Ya tehirinr. mutcdair Çil-! 
tun lfıyih:ıları l"t:ddetmiş ezcumle, 
kongrenin bıt krizin ı;ne,·cud olduilu-ı· 
na dnir 'creccgi knr:ırd~n e\ vcl mec-

1 
buri askerliğin tehir edilmesi hak-• 
kındaki bir layiha 27 ı·eye karşı 55 
~·ey ile reddedilmiştir. Yine mecburi 
aske.ı'ligin bir kı'ı.nuııusaniyc kadar 
tchfr edilme:;ini teklif eden diı;er bir 
ltıyilıa 35 rCJC kor§ı 50 rey ile rcd
do!unnıuı;ltır. 

[Sonu a tlncü uhıfed~ J 

As A er 
terfiler 
---·---

Terfi eden jandarma 
subaylarının listesi 

... 
Ankara, 29 (n.:ı.) - Jand:ımm 

ınen&ublnrımı nid t<'rfı listesi Re ~i
cUmhunın ta dikint' k1iran cylcmış-
1ir. Bu terli lı terine ı ıızur:ın Fc\ zi 
Aydın albaylıl.t.ın Tug gener.ıllıcc 

terli etmiştir. 
Yıırbaylıktnn, albn3 lı1: terfi eden

ler şunlardır. 
İ. N:ıil Ozgı \en, Ziya Kırb:ıl ... n. 
Binba§ılıktoın Yarbaylıg;ı Terfi 

Edenler 
&ılih Tunçer, K. dri Gclcdun, Ni

yazi Öcal, Ttıh":n Onlucr, A. Rız~ 
Giırsoy. Y. Kcr.r.n Sökmen, Nccıncd
din Saı,·:ı", K~, al Ot;'Uztuı.in, K. dri 
Erel, A. Te\fıJ.: l:ygur. M. J{cmaled-

[ Sonu ~ lmcO ~hlfedeJ 

# ' HERSABAH 

Mehmedciğin 18 se
e evvel yumrukla is
bat ettiği riyazi dava 

Geçenlerde Turkün askerlik ba· 
kımından heıaba kltoıba ıığmıyan 

· bir millet oldugunu bu s ütunlarda 
tebarüz ettirrr.l§tık. 

Bugün 18 inci yıldiinumünu id
rak ve tea'ld ettlgımı7. Zafer bayra· 
mı dorayıelle bu iddlıımızı teyid ve 
tevsik edeceğiz: O :uımın da birta
kım bilgiç uıcuıer, riyazi kat'iyct
ler!e konuşan dlpkımatlar, mantıkı 

"ile tıendeıe bllgtsr kuvvetli gazete· 
cller mi.icehht:r4 vt. muallem bir or
du kar~ıı;ınd:ı Türk mud<ıfilcrınln 

öl'klş tutturnmıyac:ıklarını ıki kere 
iki dört edercc6ine lsbııt ctmı§lerdi. 

Halbukl vckayi Tlirk glicü, Turk 
azim "ile lratleı.ı kar~ıı;;ında ikı kere 
ikinin dl:lrt ctmtdıQınl ve artlnn 

yumruwunun riyaziye 
lug;:ritme ccdvcttcrlni 

alt üıt ctm~ğe muktedir olduCunu 
iıbat etti. 

Bundan l:ir ;ın fıiphe edenlere 
Türkü'! bund:ın t;;mam 18 yıl önce 
bugün eon faııh nıh;;yetc eren ~hn
met menkibeslni b;;ıdan sonuna 
kadar okumalarını tavsiye ederiz. 

Tekrar ediyoruz: Aziz yurdunu. 
çoluğunu çocugunu ve ecdadının 
kııbrlnl korum:ık mevzuu b:ıhsoldu

. ğu zaman ylğıt Mehmcdcik beieri 
.. eaablara kltııblar;;ı gerçekten aıl!· 

maz, aıOımaz. • 

A. Cemaleddiıı 8a~'IOğlu 

30Ağustosun manası 
Yazan: C ELAL D INOER 

30 Ajuetosun manasını, muh
telif ba1nmlarından, ba~ka baş
ka şekillerde anlamak ve anlat
mak mümkündür: 30 ,Ağustos 

Türkün en büyUk zaferinin tari· 
hjdir. 30 A~'Ustos Türk tarihinin 
en mtihim dönüm noktasıdH". 30 
Ağustos iı;ti:rnai inkılabınıızın 

temel ntma günüdür. Evet, bü
tün bunlar ve bunlara benzer 
taıiflerin lıepsi doğrudur. Fa
ltat, dü11yarun kısmen i~inde ya
şadığı, kısmen de ateşi kendi 
üzerine sıçrayacak diye endişe 
duyduğu yeni btiylik harbin 
hadiseleri "ktu·şısmda 30 Ağu:
tosun man:ı:s> çok daha derin \'C 

şümullüdüı·. 

o kadar ki bu manayı kısaca 
ifade c-dcbilmek kudretini taşı
mıyan kclemim iu1eta duraklı

yor. 
Onun i<}indir ki başı.mı bu bü

yük zafer günUniin arkasında 
ka.lan rııiicndd<: yı11annn c<:\ıirio 

o zamanki mauzanı.yı hayalim
de ya.Şatmak ihtiyacım duyuyo
rum. Gözümün önUnde canlana.n 
levha şudur: 

Ayvalıkta, Akhisnrda, Aydın
da - son başka ba,.;ka i~imler a
lan - ufak tefok müfrezeciklcr
den teşekkül etm1ş milli cebhc
ler .. Sam.sun haYalisinde teski
lata başlıyan Atatürk. lstun
bulda Kuvayi Milliye hesabına 
çalışan İsmet lnönü, Fevzi Çak
mak \'e bazı yardımcı arkadaş
ları. Bu sıı·ada mütemadiyen 
ilerleyen, işgal sahasını genişle
ten, iyi silahlanmış, iyi techiz 
edilmiş; arkasını büyük devlet
lerin silah, mühimmat , malz.-ı

me fabrikalarına ve hazineleri
ne dayamış kuvYctli bir düşman 
ordusu. Bizde hi~, hiç bir 3ey 
yok. Ne silal1, mühirnrnat, mal
zeme depoları : ne elbise ve tec
hiza 1.., ne ıle parıı ... 

[Sonu 2 ı el uıhiftıde) 



Sayfa : ! -- •:mas 

AS ~<ER GOZiLE 
=·-· Yazan: 

Bazı HarbAn Eski Ordu 
Kumandanlarınjan • 

Trakyada Bu1garistana taarruz fikr· ni ter
viç için ordulara yanhş plan verilmiştir. 

izzet paşa ne diyor? Nazım paşanın hatası. 

Emekli General 

Ati İhs~n 
SAB!S 

Umumi seferberlik emriyle 
beraber be~ numaralı projmıin 
tatbik edileceği emredilmiş ol
masına rnf;"IIlcn ordu kuman
danlanna tebliğ edilen harekab 
harbiye layihası, münhasıran 

Türkiyenin Bulgarista.nla mu
harib olduğuna nazaran tanzim 
cdılmiş harekatı harbiye layi
lıasıclır. Şark ordusu kumandanı 
Abdullah Paşa da hatıralann
dn bunu teyid e ~ıyor v~ diyor 
ki: 

(Bu plfın hükiınıetimizin ytı.lnız 
Bulgaristanla mulınrib bulundu
ğuna ve diğer Balkan hüku
metlerinin bituraflıkları esasına 
ve hatta Rumelide Bulgar un
surundan gayri unsurların a
deta dost vaziyetinde bulun
dukları fara.ziyelerinc nazaran 
tertib edilmiştir. Son \•aziyeti
miz ise tamamiyle bunun aksi
dir. Böyle olmakla beraber bu 
plii.n düstur olmak üzere Şark 

ordusuna tevdi ve hükmünün 
icrasında israr edildikten baş
ka icraatın bidayetinde plfınm 
tavsiye eylediği bazı mertebe 
ihtiyatkfı.rlıklarn mn.atteessüf 
ehemmiyet verilmedi. 

Müttefik dört Balkan hükü
mcti ile harb edıldiğinc göre ge
ne hzet Paşa ta.rafından tcrtib 
kılınmış bir plan mevcud oldu
t;'ll sonradan öğrenilmiştir. Bu 
plan ihtimalki Nazmı Paşanın 
hcmfikirlcri olan mes'ul zatlar 
tarafmdan "bidnyetten itibaren 
taarruz,, kararının bozulmama
sı için meydana çıltanlmanuştır. 
Hakikatler arandığı vakit bu 
babdnki sır ve hikmetin de in
kisafı tabiidir.) 

Bugün orta yerden ta
mam 28 sene gcçti&'i halde 
hfila bu sır ve hikmet in· 
kişaf etmemiştir. İz7.et paşa
nın yaptığı planlar mut.cber 
ise bu planların aynen ordu ku
mandanlıınna tebliği ve nhkA· 
mının tatbiki l" zım idi. Yok, ye
ni bir fikir ve plim düşünülmüş 
ve onun tatbiki lazım gelmi~ ise 
bu planı meydana koyup ordu 
kumandanlarına tebliğ icab e
derdi. 

İzzet Paşa, yalnız Bulgaris
tanla harbettiğimizc göre ona 
taarruzu diişUnmüş olabilir. Te
cemmüümüzü ikmalden sonra 
böyle bir taamız da tabii pek 
münasib olurdu. Hatta Make
donyada tecemmu eden garb or
dusuna .Anadoludan ikmal cfra· 

• dı gön-:lcrmck kararı ve tertibi 
de gene sadece Bulgaristanla 
veya hem Bulgaristan ve hem 
Sırbistan ile harbcttii:rimize gö
re tatbiki kabil bir tertib idi. 1-
şc Yunanistan kan.cımca deniz· 
den asker naklinin mümkün ol

-11-

!etlerinin her birivlP. m~.i ,.,_ tanzim edilmiş bir nu:narnlı ha
larak yapı!o.ca~ bir harb için roki.~ hnr:biye layihar ordulara 
tertib edilınlştir. Dördüncü plfı.n, tebliğ ediliyor? Abdull h Paşa.

üç Balkan hükü.."lletinin ) ani nın o zaman bu işde i&rar etmc
Bulgaristan, Sırbistan ve Kara· mesi de garibdir. 
dağın bizim nleyhimizde ittifak Bu -meselede alakadar ve mcs 
ederek bize karşı yapacakları ul olanlar ba.sda harbiye nazın 
bir harl> için tertib olunmu!j - ve başkumandan vekili Nlizını 

tur. Beşinci pliin ise Yunanis- Pa.~a. ondan sonra erkanı har
ta.Dm bu kombinezona dahil ol- biye reisi Hti.di Pıı.şadır. 
du!;runa, yani kendimizi dörtlil Bunların arasında, ordumu • 
bir ittifak karşısında gördüğü- zun ahvalini ve nakliye vasıta
müze göre, Tunanın cenubun- larımızın kabiliyetlerini dü.cıün

d1ki bütün Bnlkan clevlctlcriyle meden tecemmüün ileride olma
yapacağımız bir lıarb halı için sını ve taarruz hareketi yapıl
tanzim edilmiştir. Rumanyanın, masım birinci derecede düsünen 
ister yalnız, ister diğer Balkan 1 arzu eden ve işleri bunn göre 
devletleriyle müttefik olarak kırbaçlayan kimdir? Eğer Nii.
bize karşı harbe girmeleri ihti- zım Pnşa ise bu zat cezasını 

malini pek uzak göroüğüm için derakab görmü.~tür. Bir kaç ay 
o zaman bu u hiç lıcsaba kat- sonra bir hükumet dnxbesi, Ba
ma.mışbm. bıali baskını, onun ölümünü 

Ben makamıma oturduğum ınucib olmuştur. Kasten hatnsi 
zamnn, benden C\'Vclki genel varsa, yahud ihmal ile maiyetin
kurmay rcisleriniu hiç birinden deki ynlancı 11chlivanlara güven
böyle planlar, hazırlıklar ve işler miş ve işleri bırakmış ise haya
asla tesellüm etmedim. Sultan tiyle bunlan ödemiştir_ 
Abdülhamiclin kendi maiye- Harbiye nazırı ve başkı:ınıan· 
tindeki hususi erkarn har- dan vekili olan Nfızmı paşanın 

biyece bu nevi pliınların hükfuneti tenvir etmemesi, har
tcrtib edilmi.ıı olmaları gay- bin her ne bahasına olursa o1-
ri mümkün değildir. Fa- sun bir müddet için tehiri hu
kat Yıldız sarayında ele geçen susunda hükiımeti ilma eyleme
binlerce sandık evrak anısında mesi, ordumuzun o günkü vazi
bunların da yakılmlŞ olmaları yetinin bu kadar kuvvetli bir 
muhtemeldir. ) Balkan ittifakına kal'§! muvaf • 

İzzet Pasa bundan sonra, ken- fakıyetli bir harb yapmağa mil
di tabiriyle, (Diktatör - general) said olmadığını ileri sürmek ve 
Mahmud Şevket Pa.~ ile bu tebarüz ettirmek suretiyle va
planlar hakkındaki muhabere- zifesini yapmnması, harb i.5lerini 
sini ve 1909 senesinde 1stanbu- tabii cereyanına bırakarak, na
la gelmiş o1an Von der Galtz zır sandalyesine yapL~p kalmış 
paş:ı ile bu pliı.nlar üzerindeki olması, şiibhe yok ki, büyük bir 
miinak:ışa.sını zikrettikten son- hatadır_ 

ra diyor ki: Eskı Birinci ve Altıncı Ordu 
Kumandanı Emekli General 

(Yemene hareketimden biraz Ali 1hsaa Siıbis 
evvel, o zamanki ikinci ordu -::::---::--~::::;==:c==-----
kum.andanı Abdullah paşayı ve z f p,· OS 
üçüncü ordu kumandanı Hadi a Of yang u 
Paşayı lstnnbula çağırdım. b . k·ı· 
Dört beş numanılı ptanlarımı ugun çe ı ıyor 
onlara okuttum. O zıınan her Milli pjyango İdaresinin Za· 
üçümüz bu planlar hakkında fer Bayramı münasebetiyle tcr
mutabık kaldık.) • tib ettiği fevakladc keşidcsi sa-

1zzet paşa 1911 senesinde Ye- at 18,30 da İzmir enternasyonal 
mene gitmiş idi. Şu halde gerek fuarında ~kilecektir. 
Abdullah Pa§a, ve gerek Hadi Bu piyangoda ikramiye ka
Paşa 1911 senesi iptidasında zanan numaralar bu gece saat 
dört, ve ~ numaralı planların 22.30 dalci ajans neşriyatında 
mevcudiyetine ve münderecab- radyodan sayın halkımıza bil-
na vfıkıf idiler. dirilecektir. 

Bu vaziyete göre nasıl olu- F..ı§J'& Piyangosu 
yoı da, dört ve beş numarrılı Ç. E. iL Emlnöaü Kazasan-
plinlar dururken, be§ numaralı 
planın veya projenin yalnız se
ferberlik ve tecemınüe aid kıs
mı ve bunların nakliyat ve sev
kiyat cedvclleri tatbik ediliyor 
da, beş numnralı projeye aid ha· 
rekatı harbiye layihası meyda
na çıkanlmıyor; y:ıhıız Bulga
ristan1a harbettiğimize göre 

dan: 
Himaye ettiğimiz çocuklar 

menfaatine 31 Ağustos 940 cu· 
martesi akpmı Suadiye gazino
sunda 2'A!Ogiu bir eşya piyango
su tertib edilmiştir. Hiç boş nu
mara yoldur. Hayıreeven zevatı 
bu sergiyi görmeğe ve iştirak 
etmeğe davet ediyoruz . 

mıyacağı mailım idi. Bu basit -:;.,....,:;::7,.-"~™™::vvv~r;;;:;.,m:;:.:;; •• ;;; ... ;; • .,,~ .. :;; .. ;; .. ;;; .. ;;:,;:;;,.;; .. :;;,.;;; .. ;:; .. ;;:;.:;ıı; .. :;;,.ı;:;.,ı;:,.;;:.;;.,;; .. ;:; .. ı;: .. ;;: .. ;;w;:;,:;ı;.,;:;;,.ı;: .. ;:;,~ .. ;; .. ::;::: .. ;ı;; .. ;;; .. ;;:.,;:;,;; .. ::;::: .. ::;::: .. ;-;,.;:_ 

fikir bile düşünülmemiştir. Bakırköy havvan sergisi 
İzzet Paı:ıanın 1927 senesinde 

Almanyada almanca neş~ 
olan hat.ıralarının 171 inci say· 
fasında şu izahat vardır: 

(Genel kurmay reisi sıfatiyle 
memuriyetim zamanında be§ 
plan tertib ettim; bunlıır Bal
kanlarda mümkün ve muhtemel 
muhtelif harb \•aziyctlerine aitti. 

Bu planların ilk üçü Bulgaristan, 
Sırbistan, veya Yunanistan dev· 

ıYeni Sabah 
~. 

ABONE BEDELl 

' ıj SENELiK 

~ 
1 AVLI!< 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

TUr!dyı 1'.on.a.ı 

1400 Kl"fo 1700 Kl"fo 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

30 Agustoıı 1940 CUMA 
25 Receb 1359 

17 Rumi A6ustos 1356 
GUn 243 Ay: B 1940 - Hızır 117 

GUneı Ö61• ikindi 
10.38 G.23 9,11 Ezani 
5.25 12.15 15.57 VaaatJ 

>kpın Vateı lmak 
12.00 13.G 8.51 Ezant 
18.46 20.24 3.38 Vasati 

Bakırköy ehli hayvan sergisi diln Bakırköy kaymakamı, 

Şehir Meclisi iıza.sından Bay Mehmed., jandarma kumanda
nı, veteriner memuru, Bakırköy Halk Partisi Ba§kanı, gazeteci
ler ve kalabalık bir halk kütlesinin iştirakiyle açılmıştır. 

İtfaiye bandosunun çaldığı lsti.klfil marşiyle açılan sergi -
den birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen at ve sığır sahiblcri
ne mükfıfntlnr verilmiştir. Yukarıdaki resimde scıgiııin açılı

şından bir intibaı göriiyorsunuz. 

YENİ SA.HAH 
• *..,...... = WW>+ 

Şehir ve Memleket 
--------------·----Demir saç ve 

halat buhranı 

Bazı vapurlar tamir 
edilemiyor 

Harbin doğurduğu zaruretler 
neticesinde lıariçten snç le\~ha 
idhali güçleşmiş olduğundan ta
mire muhtaç bir çok gemiler hn· 
vuza alınam:ımaktadırlar. Dev
let Denizyollannın vapurları es
kiden ambarlarda mevcud olan 
saçlarla ve kısmen de elde mev
cud eski saçlarla tamir edilmek
tedir. 

Fakat armatörlere aid gemi -
ler bu saçlardan istifade edeme
dikleri için müşkül vaziyete dliş 
miişlerdir. Mıntakn liman reis-, 
liği bu gemilerden tamir mi.id
deti geçmiş olanları seferden 
menettiği takdirde vapur ihti
yacı büsbütün artacaktır. Diğer 
taraftan jot ipliği de idhnl edi- 1 

lemediğindcn bazı gemiler halat 
buhraniyle karşı laşmo.ktadır. 

-ııııc--

dun satış 
fiyatları yeniden 

1esbit ecfildi 
----o-

r 
Aziz vatıındnılar, 
Dünyanın en bulanık, en istik· 

rarınz: günlerinde harb dıçında dert 
si:ı: vo §lkllyetaız bir 30 ağustos ld· 
rak ediyoruz. 

Harb dı;ındayız, fakat damar· 
larımızda :ıo Ağustos oilnUnOn 
imanı yanıyor. Yurdumuzun hava· 
sı 80 Aöuırtoı oUnlintın earsılma:z· 
lıljı ve güvenile <loludu:-. Ufuklar 
karardıkça enerjimiz çeliklcılyor. 

Ürkeklik, kararsızlık ve şa~kınlık 
TUrk vatanının &ınırıarında, kaya
larda parçalanan dalgalar gibi crl 
ylvermektectır. Dlıılni 'tırnngına ta· 
karak, bin bir acı ile, bin bir mlh· 
netle boğugtuktan sonra. bu top • 
rakların bütUnlOğünU temine l"'IU• 

vnffak olan Türk milleti, yavrusu· 
nu koruyan bir kartal gibi, her ka · 
rıı vııtan parçası üzerine bütün ti· 
tlzllğile tıtremektedlr. 

Hudud boyunda sUngUııü pnrlt • 
yan tunç yüzlü yiğit, 30 Afjustosun 
ayni Mehmetçiğidir. Ona itimadı· 

mız. bugün, l<uvvetlni birkaç mislı 
artırmıştır. Knr.lda olduiju kadar, 
denizlerde ve göklerde aynı Meh· 
metçlgın gölgesine, huzur içinde, 
sığınablllrlz. Bllhııssa goklerlmı.zln 

kahramanlarına bcslediğlm z güve· 
nı tekrarlamak için en uygun gün, 
bugtlndlir. Temeli Tiırk Hava Ku· 
rumunun kamplarını dolduran ide· 
alist gençlik yığınlarına dayanan 
Türk tıavacılığının tıergün bir ile· 
ri adım daha nttıöını gôrüyor, hiı· 
sediyoruz. f 

Muhterem vatandnı:ıar, 

Haberleri ) 
Belediye et işine 
vazıyed ediyor 

Belediye ot mağazaları 
açıyor 

Vali ve BC'lediye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar şehirde et mesele
sini lmt'i olarak halletmek ve 
halkın bu lıususda eskidenbcri 
yapılan şikayetlerini önlemek 
maksadiyle belediye iktısnd 

müdürlüğünden tedkiklcr yap
masını istemiştir. Halk şehri· 
mizde satılan etlerden bilhassa 
cins ve fiyat çokluğu dolayısiy
le şikayet etmektedir. Belediye
nin sıkı teftiş \'e kontrolleıine 
~ağmcn şehir dahilinde yapılan 
teftişlerde alınan neticeler b:ı

:zı kasablann kaçak et sattık -
larmı ve bunu teftiş \'e cezalar
la önlemenin mümkün ola.mı

yacağını göstermiştir. 

Belediye İktısad ınüdiirliiğii 
tarafından et meselesinin haili 
için düşünlilen tedbir beledi
yenin nezareti ve kontrolü al
tında muhtelif mmtnkalarda et 
mağazaları açmaktan ibarettir. 
Bu mağazalar her semtin ihti
y~ına göre tesbit cdılecek mık
tnrda ve muayyen yerlerde ola-

1 caktır. 
Burada satılan etleri belediye 

kll.rsız ynni maliyet fiyatına sa
tacak Ye halkın sıhhi et satın 
n'!mnsını mümkün lnlacaktır. 

30 A~stos 19.JO 
~ 

30 Ağustosun 
manası 

(Baı; tarafı 1 inci sahifedei 
Her şey dÜ:,.ı:mlan elinde. A· 

nn.doluda., yer yer, büyük dev· 
lctlerin işgal kuvveUeri. üstelik 
saray ve BabıaU dü.~arla 
birleşmiş, milli hareketin iba§Jr 

na geçen .A:tatürkü Anadoluda; 
1stanbuldaki fikir ve emel ar· 
kadaşlanru ela burada ynknlnt· 
mak teşebbüsünde. Bu vaziyet 
kaı'§lSında Ebedi Şef 'Atatürk 
askeri ı·ütbclerini .saraya iado 
ve - kendi ifadesiyle - "bir ferd 
eli millet olarak,, milletin sine
sine iltica ediyor; Milli Şef İn
önü ve Mareşal Çakmak da, ar· 
tık lstanbulda ~l.ışmakla milıt 
harekata faydalı olaıruyacak
hırım .anlayarak Anııc1oluya gc
çi~~dar. Levhanın birinci saf· 
hası bu. 

İkincisine bakalım: 
Düşman Bw-sa üzerinden Es

kişchre teveccüh ediyor. Birinci 
İnöni.i muharebeleri.. Henüz te
şekküle başlıyan, insanca ve si
lühca dü~mandan çok zayıf 
Türk ordusu muzrı.ffcr. Aradan 
lnsa bir zaman geçiyor. Düşman 
Bursu ve Afyondan, Eski§Chir 
ve H'.ütahy~ istilmnıetlerine te
veccillı ediyor; asi Ethem de on
lara iltihak etmiş .. DüBIDan bu 
sefer daha çol< kuvvetli. Fakat 
Türk orcldusu lnönünde ikinci 
defa ve gene muzaffer. Bu sıra
da Atatürk Ankrı.r:ıdadır \'e 
şöyle diyor: 

''İsmet ceblıedcdir. Onun için 
~urada rahat nefes alabiUyo-

Fiyat mürakabc komisyonu 
dün Mıntaka Ticaret Müdlirlü
ğünde toplanarak odun fiyatln
nıu yeniden tcdkik ederek tes
bit etmiştir. Bundnn evvel tes
bit edilen fiyatlarda odunların 
cinsleri zikrcdilmemi~ olduğun • 
dan verilen kararın halkın za
rarına neticeler vereceği aııla

§llmış ve komisyon bu defa o
dunların cinslerine göre fiyatla

Harb eden milletler bütiin hamle, 
kuvvet ve iman varl ıklarını o6k· 
lereee taşıyorlar. Döötıgenler artık 
karada biribirine saldıran insanlar 
dcöll. göklerde boğuşan kanat BÜ• 

ruleridır. Bir çanpıfmada, bir kaç 
dakika içinde yok oluveren tayya· 
re ve pilot sayısı, hakiki bir hava· 
crlığın nasıl arkası kesilmez bir 
insan ve makine .kııyna§ına dııyan· 
ması lilzım geldiğini bize bütUn 
çıplaklığılc gösteriyor. 

1 1 
ruz.,. Aradan altı ay geçiyor, 

KISA HABERLER düşman büsbütün ımV\•etıcnmiş-
'---------.... --- tir \'C Salmryada dünyanın en * Evrak Müc!tirü - Belcdı~e Ev- uzun meydan muharebesi ccre-

Bu manzara kaf'ilaında bize dü· 
ten vazife. isabetle seçmlt oldu6u· 
muz yolda yürümek, Türk gençli· 
tilni mümkün olduğu kadar kısa 
bir zaman içinde, kanatlandırmak· 
tır. 

rak Mudurlugüne Buı :>:ı Sclerberlık 
Mudüru Hüseyin tnyin olunmu tur. yan etmektedir. Bu muharcbcle

rfo yirmi birinci günü zafer kar-

rı kararlaştırmıştır. 
Turk hava kurumunun azası ar:ı Yeni karara göre halis meşe 

ııında bulunursanız, havacılık haf. 
lruru, kesilm.İ§ e\'e teslim ve is- tası i~'nde kurumdan yardımlarını· 
tif dahil olm.a:k üzere çekisi 435 zı esirgemezseniz, bUyUk davaya 
kuruştan, yaş meşe gene kesil- .ız de, gücUnüz yetti§! kad:ır yar
miş eve teslim ve istif dahil çe- dım etmlı oluraunu:z. 

Türk Hava Kurumu, sizi hlz· 

* Dumlupınar meraıı'ml - Dum
lupınnriia ya1ıılııcak 30 Agusios Tny
ynre ve Zafer b:ıyrammda ist.ınbulu 
temsil cdet-ek olan heyet dün gitmiş-
tir. * Bo:ı:uk Ekmekler - Ü kudar 
Eminönü ve Kodıköy ınıntakalarmda 
yoıpılan bir teftlc;dc ıoı bozuk ekmek 
' e 22 frnncala mi.ısaderc olunmuş -
tur. kisi 400 kuruştan, Anadolu me-

• metlerin en mukaddesine çaljırı· * C~zalandırılan Oteller - Bele-
şcsi kuru ayni şartlarla çekisı yoruz. 

diye, Turingpalas, Eınperyal, Florya 400, Anadolu yac meşe kesilmiş Türk Hava «urumu B:ıı,.kanı 
:,ı "' ve Sumcrpalas otellerini belediye t.a-

eve teslim istif dahil çekisi 380 ErzurYm Mebusu llmatnn muhal.f hnrcltetlerindcn do-

kunıştan, gürgen nyni şartlar- ~~~~~ş~O~K~R~O~K~O~Ç~A~K~~~!:.'~ı:a~yı:_:ceza::~:::n:dı~nn:.::::ıştır~~·--------~ 
la 380 kuruştan satılacaktır. Pe- -

rakende sabşlardn odunun kilo- Hazı·n bı·r macera 
su 2 kuruştan olacaktır. 

Komsiyon bu hafta içinde ye
niden toplanarak mangal kömü 
rü satışlarını tedkik ederek sa
tış fiyatlannı kararlaştıracak -
tır. --····-
ihracat başkontro
lörlüğünde ·bazı me· 
murlara mecburi 
mezuniyet verildi' 

---o-
Ticaret Vekaıeti 1stanbul ih

racat baş kontrolü Hakkı Nezi
hiye Veki.let tarafından 2 ny 
mezuniyet verilmiştir. Haber 
aldığımıza göre Hakkı Nezihi 
Vekalet tarafından başka bir 1 
memuriyete tayin edilecektir. 

Diğer taraftan ihracat baş 

kontrolörlüğünde yapılan tef· 
tişler neticesinde burada Kıva
meaciin isminde bir memurla 
diğer ba.zı küçüle memurlara ve
kfilet tarafından üç ay mecburi 
mezuniyet vcrilıni§tir. 

--•ııc-

ihracat arhyor 
Harbi müteakib denizlerdeki 

emniyetsizlik sebebiyle Balkan 
ve Merkezi Avrupa Ye Şimnl 

memleketleriyle olan ticaretimi· 
zin daha ziyade artmakta oldu· 
j;;'Ullu yazmıştık. Dün muhtelif 
memleketlere mühim mıktarda 

ihracat yapılmıştır. Lctony ya 
19766 liralık tütün, Rumany:ı 

ya 20080 liralık zeytin. Ameri -
kaya 2380 liralık barsak, Y110 os
lavyaya 3600 lıralık ku ~ cmi, 
Bulgaristana 3000 liralık zeytın, 
·!Almanyayn 27696 liralık tüfün, 
Yunanistana 6000 liralık yu
murta, lsviçreyc 8182 liralık 
ipek döküntüsü, Rumanyaya 779 
liralık tuzlu balık, Macnristann 
25.000 liralık tütün İsvi reye 
15.000 liralık ttlt\in sevı:roil -
miştir. Dünkü ihracatın yekunu 
150 bin lirayı gec.mi tir. 

iki genç nişanlı aşkta acele 
ettiklerinden erkeği tevkif olundu 

Dun meşhudeıı sorgu lıfıklmllgine 
vttilen genç bir delikanlı sevdiği 
kızı kaçırma \'e bikrinl izale etme 
suç-..ından dolayı tevkif edildi. 

Bu gencin 'e SC\•diği tuı;uk kızın 
halı cidden gorulecek tmzın bir h;ıl
di. 
Yapılan sorguya \ e su1:lunan ga

yet mera:ı.ne ve durı.ıst bır nı;ıklıkla 
itirafına gore \-aka şoyle olmuştur: 

Aslen Rizenin Çiftcknvaklar l.ö
yunden o1an 337 dogumlu Ruşen oğ
lu Ya~ı kan Aksarayda Etmeyd • 
nınd:ı Ahmediye caddctinde '70 nu· 
maralı meskende hem ikamet. hem 
de doku nacılık etmektedir. 

Buruian sekiz dokuz ny C\'\ el Fat
ma Nariye isrrunde genç bir kızla 
tanısın ş ve ailesinin de mu'liafokatı 
ile nisanlanarak C\ lcr.nc g dıp g l
meyc b;.ı~lamı tır. Aı·:ıdan dört be~ 
ny geçmiş, her nedense kızın nllesl 
bu nişanı bozmuşlnrd.;r. Ancak genç
ler )ınc arada sırnda bulu..ıUP sc-.iş
mekte olduklarındnn bundan dört 
gun e\ \'cl yine Akı:. raycL.1 bulu;,a
rak gezmeğe çıkmışlardır. 

Küçuk kız 11işanlısıru çok SC\ ıyor

ınuş kı, Yaşardım 1'endi.:.il beraber 
Jcaçmayı istemiıl ,.e hemen nn1oşmıs
l<ır rılladıklnrı bir otolY\obillc Kn Ill"
p:ış..ıd~ Yoşnrın nf,r.beyisiniıı k:ırı ı 

ol:ın ;ı;cngcsinin e\ inc gıtrr :Şerdir. 
N.:ıc.yen n ailcsı kızl:m'lın ortacL.ın 

kayboldugunu polise haber \ crmı., 
ônl:c- Yoşarın dilkkf.ınına b:ı'kılmış o
ııun d.ı kaybolduğu nnlnşılıncrı tah
la'lmt ilerlemı:şt..r. Nıhoyet I~u ım

p:ı;;ıd oldukları meydana çı .mış \ e 
m:ıh:ıııt polıse ı;önderilen t:ıhrırnt 

üzerine ıkı genç ni anlı Sc\ gılılcr 

ynknl nnr:ık polise \ e or:ıdnn d:ı 
lnzın :ıılcslnln şi .ilyeti ılc curımı 

meshud mahkerne!: 0 •1c verilmişlerdir. 
Dun ynnılnn sorgud:ı hakım ?uil

nib şöyle soruyordu: 
- Bak Yaşar' Senin için Nac ye

Yi kaçırmış ve onun bikrinl bozınu11 
diyorl.ır ne dersin .. 

Merd delikanlı snrı saçlarını ge
riye ntıp; yeşilimsi göı.krı pu ıl pı
rıl bfr sa ıdclle yan rak: 

- E\·et doğrudur, m;.ıkbulı.iındür. 
Yaptım bu i ı ben diye ccvnb \eri
yordu. 

- Nereye kaçtınız'.' .. Kasımp:ı~
yn mı? .. Kızı orada mı sıkı§tırdııı. 

Dclıkanlı baitnt 1 aldırdı: 
- Hnyır .. N"ışanlımdır benim_ ona 

bu işi dört ay evYel y~ptım. Amma 
onun da rıznsıle. 

- Foknt Ynşar .. ocele etmişsin. 
Bak aıı:ısı davacı !'enden. 

YııŞ<ırın yine yüzü sc\·inçlc doldu. 
- l·'aknt iş kızan biter. o beni 

istiyor ya •• 
- Doğru ... Ammn ,.e lakin. Bak .. 

ıs dcgişiyor. 

Böyle söyliycn hakim münıb cv
ı·ak arasındaki kızm nüfus kağıdını 
cin tetkik ediyordu. Sonra knnunn 
baktı. Tckror nüfus ktığıdmı goz
den geçirdi. Başını bir teess ıfle 
snllıyarak: 

- Yazık Yaşar'. dedi. D"h:ı bir 
l:nç ny bcklcmeliydın!. 

Snf \ 'e ıne:-d AD!ldolu çocugu \ a
ziyctin nezaket ve incclığmi .. nlı
~ amıynrak gülumsedi. 

- Nıdelim reis bey .. bız biribiri
mize razıyız. 

Reis: 
- Bu kadan kafi gelmiyor işle .. 

B:ık kız hcnuz 18 yaşın• bitirmemi~. 
Sonra katibe işaret elti. 
dt':ıbı dtı~ünüldu. Mı dure Na

ciycnin doğum tarihine göre henüz 
r~id olmnmnsın::ı ve me\·cud delil
lere \ 'C suçlunun sarıh itırnfma g<irc 
ceza muluıkernelerı kanununun 125 
ine.! ınnddc i mucibinde suçlunun 
te\'ldfıne, teü.·if mfü:ekkere inin ke
silerek muhakemcsin'n ikinci ogır 
cezaya hnvalcri zım•11.ıda c\'rnkının 
muddeıumumilige i. dcsınc korar ve 
rlldi.• 

Biç:ıre dcliknnlı hiılı'ı bir şey nn
l:ımrunıştı. Mahke::uedeıı_ çıkarken 

ona bunu ~·olilc anla~n Bay Muni
be meli'ıl meli'ıl baktı. Şa kın bır u
ki'ınctle dışnrıyn çıktı. 

Fnkat oracıkta elıne kelep('e '\ u
nılurken yaralı bir nrslnn gıiJi l n·
ranıyor, onu uzakdan seyreden 
On yedi yaşındnki küçük şirin ni
şanlısının da iri .nohud tanelcrı gibi 
gözyaşlnn uzun kırpıklerlnden di
zim dJzhn sırnl~ndıkt.ın sonra r "
ıner, tombul yüzünden suzilhip m • 
\'l robuna damlıyordu. 

tn.lı gene Türk ordusunun ba
fllna konuyor. Haymananın ya
kıcı ve susuz çollcıinde ve bu 
muharebelerin cereyanı sırasın

da Türk fstiklal ordusunun e
mir ve kumanılasında üç başı 
beraber görüyoruz: 

Atatür:k, İsmet İnönü, Fc\'Zİ 
Çakmak. 

Şimdi levhamn üçüncü yap -
rağına göz atalun: 

Arııdan on bir. on bir buçuk 
ay geçmit;ıtir. Af yon cenubun -
dan, batı cenubundan ve şarkın
dan bir sel boşanıyor. Sanki bir 
tufan biitün ~cdleri yıkmıştır. 

30 AğU3tos güneşi. Çalköy - As· 
lıhanlar rnıntakasında imha olu
nan istila ordusunun enkazı ü
zerine batıdan son ışıklarını 

serperken doğudnn, ebediyen 
sönmiyecek olan yeni bir güne.' 
doğuyor: Türkün istildal güne-
şi... .. • • 
Düşman istilast 1nönlcrinde 

ve nihayet Sa.karyada nasıl dur
duruldu? Mevcu<lu iki yüz bini 
:ıııa11, silahı bol, cebhanesi bol, 
yiyeceği, giyeceği. malzemesi 
bol ibir düşman Qrdusunu kuv
vetle tahkim edılmiş mevzilerin
den Türk ordusu nasıi sökUp 
attı ve nasıl çevirip imha etti? 

Bunu hcsabfa, kitabin, mnn
tıkla halletmek güçtür. Hatta 
mümkün değildir. Yalnız ortada 
bir tek haktkat vardır: Bu işle
rin Türle miUcti tarafından ba
şarılmış olması. Bu millet uzak 
mazisinde ve en parlak misali
le de Milli Mücadelesinde böyle, 
her aklın almıyacağı, daha doğ 
nısu Türkten başka 'kimsenin 
akıl erdiremiyeceği, büyük işleri 
nasıl başarmışsa - eğer bir gün 
\•arlığını müdafaaya mecbur 
kalırs:ı - buntaruı eşini ve hattu 
dnhn büyüğünü başarnıağa hem 
kudretli, hem de h zırdır. Unut
mıyalıın ki büyük lıarbden mağ
Ifıb çıkmış Tiirkiycnin Mehmed· 
ciğinin yerini İ::."tıklal Mücade
lesinin muzaffer Mchmedciği 

alnufi ''e clbettekı kudreti daha 
çok nrtmıştıP; 

Gene unutmıyalını ki Ata
türk kalblerimizde ve benliği

mizde, İsmet İnönii başımızda
dır. Ordunun başında da gene 
'Mareşal Çakmak vardu·. Üste
lik silahımız vardır, malzememiz 
vardır, yolumuz var.dır, yiyecek 
ve giyeceğimiz ve fabrikaları

mız vardır, ~>aramız vardır ve, 
nihayet - silahımız, malzememiz 
olmasa da • Türk :t·ardır; onun 
sönmez iı;ıanı v rdır. 

C. Dl.~ÇER 



r bağdaşbktan sonra, Caz 
llleydana çıkarak sabırsız
bekıiyen ahaliye bağırdı: 

' ·\.tiço, .Katrancı ile.. !\:oca 
:ıt', Adalı ile gürcşecetir. 
<:g rın bu sözleri seyircı1eri 
~'nişti. Ahali hep birden 

l'I Yaımııştı. 
~r, meydan )'erinden çc
. Raznn dibine geldi. Pch
~ kıbleye çevirerek dua
·aptı. Okudud üfledi. 

ta, pehlivanlara nasihat et
lllenaloplerinden bahset -

geldi. Cazgır, Katrancı 

,Öyle diyordu: 
Ey ahali, duydum duyınn
deıneymiz .. Buna aulan sn.n
lCatrancı derler. Ynman bir 

idir.. Saldırıcı bir pchli-
ır, Aliçoyn. mrşı koymak 
llıeydana gclmistir. 

~gır devam ediyordu: 
' Aliço, hasmını genç ve be
:lt iz sanma .. Riintesi korku-

l" •• Riinteye gireyim dcmc .. j 
Zgır, Aliço için de: 

'Aliço bu mey<lnnın endir. 
"1ı~anların pehlivanıdır .. 
t::cı.zından korunmalı, ustalı-ı 
·"IQ.n çekinmelidir. 

Cazgır. Ifocn Yusuf ve Adnlıl 
liızım gelen sözleri söylo

:tt'tı sonra pehlivanları mey
.saldı. 

~b'a.Iıcının çok keyifli vel 
ne güvenir bir tnvırda ol

göriilüyordu. 
~llnbilir, Katrancı neler dü
·..ıyordu. Her lııılde hasmı o-
Yirmi senelik meydan erini 
~"ll'pıda meydandan çıkara -
bütün şöhretleri bir anda 

~nde top1amak istiyor~u. 
~atrancı kendine güveniyor-

1~trancı, güvenilebilecek bir 
il.i\·anaı. Beliti AliÇ-Oyu yenebi
. Çünkü, Katrancının Koca 
~f n atbğı güreş oldukça çe
te ümid verici idi. 
~trancııun Aliço ile güreşi 
ti .. .İki pehlivan da daha bir
~ni denememişlerdi. 

İki pehlivan dn bey, pos. kn
lıb kıy:ıfet itıbariyle birbirlerin
.den aşağı kalmıyordu. 

Yalnız, Aliçonun daha başka 
bir türlü vücudu vardı. Kalça-
lan, oylukları 
daha çatılı idi. 

da1ıa geı gın ve 

Bütilıı scyircileıin gözleri A.
liço ile Katrancı da to1>lanmıştı. 
Çünkü, Adalı Halil ile Kore. Yu
sufun -güreşi her halde uzaya -
cak, kırıcı olacaktı. 

Belki de Adalı Halil ile Koca 
Yusufun güreşi kavgn ile bite-
ceh"ti .. Adnlı Halil, yenici bir 
pehlivan değildı. 

1 

Halil okkalı, gövdeli, cessur 
bir :pehlivan olduğu halde ye
niciliği azdı. Bütün güreşlerini 
lnrasıya, ezmesine yapardı. Has
mını .zebun düsürerek leşini 

mP,ğlfıb etmek isterdi. ı 
Haibuki, Koca Yusuf öyle ko

lny kolay ezilecek, zebun düşe
cek pehlivanlardan değildi. 

Adalı Balilin Koca Yusufla 
bir ilci güreşi vardı. YU3uf, Ada
lıya !biraz a{;'tr basıyordu. 

ıFaknt, çok inadcı olan Adalı, 
biç i>ir vakit Koca Yusuftan 
yılmıyoı ddu. Hasmını dnimn 
meydandan çıkarmağn çalışı -
yordu. 

Koca Yusuf da Jrnlay kolay 
Adalıyı mağlllb edemezdi. Ada
b Halildi hu.. Manda gibi göv
desi.. manda gibi 'kuvvetli ol:ın 
bir .afuımdı. 

Ynni. l{oca Yusufüı, Adalı 

Halilin güreşi. tatlı ve beyecnnlı 
bir güreş olmıyn.cnkb. 
Asıl güreş Katrancı ile Ali -

çonun güre.si idi. Her iki pehli
wn da oyuncu, hücumcu idi. ı 
:Alt nlta, üst üste karma dolaş 
bir güreş olacaktı. 

Nitekim de böyle oldu. Da-f 
ha .çırpınıp heliillaşmalar biter 
bitmez Katrancı ilk gelişinde beş 
altı metreden bir yılan gibi sü
'ZUlüp hasmına çift paça daldı. 

(Arkası var) 

'SKC:Aİ TERFİLER 

1.'FIN1 SABAH Sayfa : ~ 
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~q-~~~-·~~ ~~~~~·~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~L~~~~~~~)"~~~~~a~~ 
son saat· uclın § olduJuna inan- Aksu '\'8ptırun yeni fındık 

mışlard. -~lil bir emir ile bir A rupada harb Viyantoaplka· nodngı resi 1 Afrikada harb rasmahsulı·mıe~~~-eünnmilkı'ştır'p·aBrtuisimun·~ae: 
pal'ça daha sürUnmek imkti.nıı;ıı 7uıu _ 

diic-mn.nın }u" ~ ','C InUnlV'"e- [Baş tari!fı 1 inci sahifede] [Bat tarafı ı inci sahifede] sebe~ı- ıl • c·· 
"" - · y (Baıı tarafı 1 in01 '!Sayfada) uÇ yap an merasıme um 

tinden bckliyt•cek kadar akıl ve meydanlarına hUcum etmls!erd;r. İngiliz gazetelerine göre,, .Af- isabet ebniş olduğu göriilmü.s- huriyet meydanında İstiklal 
Berlının 40 kilmnctre garblnde Rn- tür 

muhakemed~n, Rercf ve hayhi- tcnou luınaluıclıı .bulunan i>ilyuk gc- manya, kendisini yiyecek ve pet- · marşı ile başlnnnıış ve söylenen 
h . d h b Bir .geminin başından kıçına k · yet I<IB n. en mn rum ulunu- ın.lerc tnm ısabeUeıi mulcakıb ·nü- ırol olarak kıymetli muvm-eda- :nutu ·lardıuı sonra iskeleye gidi· 

yorlardı. ıaı~ omu:t1.ur. "l'ayy:ırclcrlmiwcn hep tından mahrıım edecek ve tehli- kadar yanmakta olduğu müşa- 1erek milli renklerimizle süslcn-
-..ır ı _ ........ h · dö .. p, rd tki • hede edilmişt" ir. 1nziliz tauuare-
.ı.uem!fu<ct 2ı UL. arb :istemı· sı W>1 nne n nuıJ"e ır. · .ayy;ı- keli ihtilatlar vukun getiıcbilccek ~ .N miş olan :vapura götürülmi.iştür. 
rd '!ı~ · ı• t d rt ed '-- • rcnıiz meı"bl r i iniş :yapmışlarsa da .teri Demeyi terkettikleri zaman 

yo \1. '' ue sc.n en!.A:rt J ·urct•- s ··:e --"-dir. bir müselliih nnlaşmnzlığın her Vali Vekili ile Belediye, Halk 
d - h b d ı d h - ..... • .....,,,ıı başka gemide de yangın çıkmış 
ı~er mu an oı u ar nıı ıç Il" .. linin Bom'--"-anı ne bahasına olursa olsun önüne Partisi, Halkevi, Ticaret Odası 

b' k 1 - - .... u.ıu-uııu bulunuyordu. Bütün tayyaııcle-
ınnın ·:rrm aEIIludıgı agır art- Ne\ or. 29 (a.n.) _ Cn.,.,.tc mu- nbeçmek i,,,temektcdir. ·ve Borsa :reislerinin, memur ve 

ı "...... rimiz hareket üslerine avdet 
ar ' m rumiyetier ıç.indc beş habırlnin b .ldiri!.::r c göre, tn ... iliz Daily Telegraph diyor ki: tüccarlarımızın ve çok kalaba -

Lh d i <etmişlerdir. :Kızıldenizde ".Moc-
oıı cc c e çarpışarak nznm h.lV"n lem\ ·tlcrinin bu ;sabah erken Viyana konferansında, Mn- iık bir halk kütlesinin iştirak 
f d k ı kl ı b · ·· .. · · s 11 · • 1 kla ı n d da,, adasına karşı bit· hava se-e a ·ur ı ar n utun c erJısını tr n uzcrıne yrıp ı • rı n eum ıın caristan ve Rumanya. Almanya eylemiş olduğu bu milli ve ma-

k ...ı t t-k • · · ·· .>"ra şehrin mcrkczındc ıve l nubu feri yapılmıştır. Bir takım bi- h lli t•· k 
ve U· Jre mı u ~c .. nnş gorunu- ;nrki isl kametınde buyük ak\ lcr' karşısında büyük pazarlık kuv nalarn isabetli endahtlar vnpıl- a oren co parlak olmustur. 

r ··nilmu"tur. jnoiliz fayyarelertn:n "i:C cnnı mu l U unncn. nr- ld -Yordu. Siıiihını at..-ın ı kc.r hn- j tl · · -a ik b 1 ki .,J 

b ~ " .... mış o ugu görülmüştür. 
ra ocagının ~oıuılLı tutuyor \'e hi.ı.cumu uç saat surmii$tflr. dır. Almanya, Viyana konfe - Blenheim tayyarelerinden mü 
çok Jcerc dağda . kavctı bir Ifükllınet merkezinin us\unde mo- ı ı· ---·-"'a kendı·s· 1·çı·n sı'mdiy .. l 

...w:w:ıu ' 1 ~ ... rekkcb bir grup, Hnrrara hii -yaşama vasıtası o: rak tercih 

1 

tör guı ültulerı ı itılince Bcrlin 'o -j k d li ı · .... a a cmsa 0 mıyun, gerı :ı~a- cum, bir takını otomobillerıı· ı 
mecbudyetinde knlıyo du. ro~l:ırınd::m top seslerı de celıne c ı lan dünya için de oldukça eğ-1 

İşte Atatürk bovle bir muhit- baslamıştır. Şch:r dnhıhnd!Sti tayya- bulunmakta olduğu sahayı ve 
re dafi bat.arynları ate,ş açmndibr lenceli bulunan bir vaziyette - k 1 1 b b rd t . 

tc bir ümid havası '·arattı. Nik- dır· . çun·· ku·· ."'ı.ddct tehdidı' ol--,r. 1 ·ı~ a arı om a ıman e mış -
.J Tayynre1eı· çok yuksck'tcn uçm kta ·.1 u4Lı. • 

bin ruhlarda yeni bir azım ve "dtler 'k 1 d •tm k tır. · j 
irade y'arattı. Zafer" 1·m"n -ı.1a-

1 
Loı;dra, 20 (a.n.) _ Hı:ı ra ncuırc- sızın 1 ıın yo un fan gı e ve 

1 

Muhtelif bir bliyük motöri7..e 
~ .., ,J yalnız pcderane ikrıni bildir -

rattı. J.Jtrafmda b(jyle mi.itcsa- tinın tcbligi: b kol "Dessie., de hücuma maruz 1 

T h b 1 et . 28 d •~ rnekle iktifa eylemek mec uri -, k"lnııştır. Bı·r kol ı·ıe bı"r takım nid, nikbin ve fedakar bir millet am :ı er er, un uşınan ...,y- " 
yare irun tnhrib edilmiş oldu-:unu yetinde kalacaktır. binalara bombalar atılmış ve 

kütlesiyle hem dahili, hem ha- Tran ·ı ı · · · d 
göstermektedir. Hunlardan 27 ~ı ~vcıl sı vanya mesc esuuıı cı - 'sabetlcr ı•nki olmuştur. İki yan-

rici düşmanlara karşı mücade- tayyareler miz. bir tancsı de Jrnva di güçliiklerc meydan vermeden gın çıkmışbr. 
leye girişti. 1ılilli Mücadele çifte dafi lıataryaları t.nrafından duşunıl-ı halli icab etmektedir. üç milyon 

Afrikada mzi.\·et deıli"i.vor bir galebenin mahsulüdür. Ve müstür. R · k' b ı d - Tr <:> -

1 
D• l .. 1 d ! uınenın sa ın u un ugu an Londm, ... "9 (a.a.) - Reut.er bu g:ılcbenin en büyüğü, en ha- un m çarpışma ar n 111 tnyyare-

miz ı ayıptır. Pilotınnnuzd n ye(Sı, silvanyada oturan l.5 milyou ajansının diplom:ıtik muharriri 
kikisi harici dü§nıan üzerinde- mitral)uı:cülMimizden uç ki~ı ölu ve Macar, Macaristan hududun -
ki zaferden ziyade kendi ncsli-l d k ·· ~t.:.-:c d yazıyor: kayıptır. an uza ta mut\:.NU:W. bir n a Tchad azarisinin vali ve as-
miz üzerinde bed.binlige, iman-' Londra, 29 (a.a.) - Hava teskil eylemektedir. facnrl!ırın keri kumandanının, general de 
sızlığn. a.7ims.iiliğc lmrşı kaznrı- nezareti istihbarat servısinin yegane haklı talebi, yarım mil- Gaulle'wı bayrnğına iltihak ka-
dığımız galebedir. bildirdii!ine göre, salı akQamı ,._,ondan bı'raz fazla Macan ,·lıtı· 

~ :i " - • - rarlnr1, Noıi doktrinine karşı 
Bugünkü Türk diinh:ü müca- 1ngiliz hava kuvvetlerine men- va eden bazı hudud mıntlıl~u1ı-

delede ruhuna bir çelik metane- sub ta.Y.·vn.relcrin Kiel bahrivc lı .. ,.1ük. mücad 1eye devam etmekte o-
.,J ;,J ndır. En esas gu~ · mua.z- lan bütün hür ~nsızlar tara-

tini vcrmeğc muvaffak oldıL .. ,,..,,"filılıırına un:nttlda.r.ı hücum b' R k t ·ı 
1..ı-..... bu,,,..."ö ... ,,.u- Tur·· l,·un· dun·· kü' . ...........,, .J""'t' - zam ır umen e serıyc ı ı e e- fmdnn lıcyccanla karşılandı . 
~""' 6 uun. ı. da, siddcUi bir baraj ateşine ve yaletin üçte :ikisi hakkında il ri B k 1 

milli mücadele ruhuna ve an'a- pilotlann gözlenni knmnc:rtırnn d" 1 tal , 1_.. u nrarı vermiş olanların gös· 
~ sür uk eri ebten ge rııc Hl' - termi!'; olciuklan manevi cesaret 

nesine bağlılığından Ye sadıklı- pro;ektörlerc ragm-en, 250 met- dir \'ı'vann g0-..;;smclerı·n·"l n" 
., • · ,J u • ,..... t "" herkesçe takdir edilmiştir. l{a-

b'llldan dolayıdır ki şimdiki diin- reden 'bombiliır atılmL~r. Bu ticesi, hakikatta, Almanyonın belk d 
ya buhranına bu kadar metin, hücuma iatiral· ef-..... : ... olan ı ıu. M ı ·11 ed b"l w. 't' rar, i e hürriyete karşı ı 

v ""~ :... acar ara 1 ıam e ı ecegı 1 ı- koymakta olanlara ilham vere-
bu kndar soğukkanlı '-'C tınıin bir yarelerin mürettebatı, bombala- dal derccc03ine bağlı bulnnmnk- cckt.ir. 
surelte göğiıs geıiyonız. Tür- nn nasıl mendir~ği ~nibcr içine tadır. Askeri noktai nazardan mcz-
kün bütün 'kalbiyle sevdiği, nlclıP-ını :ve dig-er bombaların Vı'y·nn" :29 (a a) Bu sab~:t. 

-o- a ... . • - c.Ul kür .kar.ar ı·aziyettc peknz te-
inandığı ve güv-endiği bir Milli nasıl tezgahın muhtelif noktala- A 1man harı·cı·ye n"""n J~·tlyan 

:u ~ ' ı.< beddül husule getirmiştir. Fa-
Şefi vn.r. '.Milli :Mücndclenin en rında infiliik ettif;rini anlıitmak- hariciY-e nnzm Kont Cianoyu zi- !mt Hhver de\•letlerinc, ara-
büyük ~a.ııü olan kahraman bir tadırlar. Şiddetli infilaklar ne- 31aret ederek kendisiyle bir mü~- zılere akmakta ve Siidandcı 
ordusu var. Ve vatan tehlikesi ticesinde büyük bir vaugın rık- det go··rı"uc::mu··ştu"r 

.J ~ "' • müşkülat ç.ıkormakta ve çıka -
knrfiısmBa müttehiden çarpan mış ve muazzam siyah duman- Macar hariciye nazırı Kont rabilecckleri her türlü zorlugu· 
mütcswıid bi:r kalbi var. Harbin lar, bir petrol deposuna bomba- Csakv'nın· rı'"aseti' rı]h··da bulu 

,J "' Ü &.u.ı. - yarmakta bir imkansızlık 
şimdi en buhranlı devresinde lar isnbct ettiğini göstemıi.stfr. lunan Macar heyeti, Mac r ha - lhasıl ed 

1 
.. 

tclrnı·ror eden .Milli Mücadele- Tayyareciler., hedeflerini terket- \"Ckili ile birlikte Viynııaya vasıl 
nin bu senci devriyesi bizde bu tikten bir çe}Tek .saat sonra olmuştur. 
lıatıralan canlandırarak o ulvi bombahı.nn ~"U.kutı. getirdiği Kont Csaky, Emperyal otelin 
dakikaları tekrar ya.9amamıza yangını hala görmekte idiler . de :Kont Ciano ile Von Ribbe.n-

Nonc-Ç f'zcriııc Akııı 
Londrn, !9 ı(n.C'! . ) - Amiı-.ıll k dai

ı·cs bıldırtJ r: 

Nişan 
Hava 

yüzüklerini 
Kururnuna 

verenler 
Ankn~a, 29 (a.a.) -- Bi7c '\'e

rilen malfımata göre, bir yardım 
olmak üzere Hava Kurumuna 
evlenme yüzüklerini veren va
tanda.j}ımın sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. 

Dün Anlruradıı bu suretle te
beıTüde bulunmuş olan vatan
d~lar şunlardır: 

Camcı Halil ~formana, Ka
sab Mustafa Dcmirman, Ser
met Pekelli, Şefik Orbay, Meh
med Ali Çetinol, B. Bnynn, Ke
me! Tanoğlu, Kemal Kutucuoğ
Ju, Hulüsi Bayraktar, Fuat Ça
kar, Mch!11cd Kete'\•, Yusuf Al
kan, Hüsnii Gökçek, Hami Al
pas, Çkekçi Sabuncakis, Ziraat 
Bankası Matbaa 1şletmc şef ı 
Nihat Uz, Alıiettiıı mral mat
baasında Lütfi Dörtköşc, Hik
met Temizçift, Zckfı.i tnny, Ab
durrahman .Menku, Naci özve
ren, Hi.iscyin Akın, Hakkı Sincıl 
ve Mehmcd Şenocak. 

Silah altına alınan 
topçu sınıfları 

Atina, 29 (a.a.) - Stefnni a
jansındruı : 

Harbiye nezaretinin emıi üze· 
zerine üç topçu ihtiyat sınıfı 

terhis edilmiştir. Yerlerine diğer 
üç sınıf kaim olacaktır. 

Amerikanın büyük 
askeri hazırlıkları 

[ Baı tuafı 1 inci sahifede] Fethi Yürekli, Ahmed Gozay, Rasih scbcb olmakla vnzifelerlınizi de Diğer bir tayyareı.ıin mürette - troba mü18.ki olmuştur. 
'l'uzıcaya, Şadi Korkut, I\IRha\ Gunhan, 'C. Sadık öztiak, f.I. Da ri gözümuzün önüne bütün açık- bab da, beş büyük yangının Rumen heyeti, saat 13 de gel-

Dun bahrı ·c.-nin S u tipindeki 
t.ıyyaıelc ı N n C'" luller.i uzer. ııde 
nı ı mıky.a dı hareket y.ıpmı lardır. 
Az zaman e\ el İngiliz tayyarclerJ 

<Baş tarafı 1 inci c.ııyfnd:ı) 
Mallım oldutu uzere yuknrıda zik

ı·cdilen k nun lfıyihnsı, beş sene znr
fmda 3.400.()(}!) la nın cağırılmasını 
derpiş etmektedir. :r.'lu\•.az.zaf ihtiy<tt
larla mılli muhafızların me\ cudu da 
buna ila\'C cdılecek olursa, birleşik 

Aıner.ikı:ının 94" cnesi ortalaı ına dog 
ı·u takriben durt milyon 4·işilik bır 

ordusu ıne\ cud bu1unmuıı olacaktır. 
L~iha, cıırl.ıt nısıf kfircnin herhnngt 
bir noktasında bir seneli ~ askerı iuz
ınetlerini yapacak ofan takriben on 
iki milyon 'laşi derp~ eylemcktcdır. 

buın~c. H. Hikmet Yıldırım, M. Orhun, Mchmcd Er.arslan, ~fohmcd lığı ile .sermiştir. Bize bu buh- çıktığını miişahede etmiştir. miş -0lup riyasetinde Rumen ha-
t Buraı, Nazmi Songur. Altay, Nihnt Salmnn, M. Muharrem rnn içınde en selim yolu t!os" te- A · b ek~tı 
0 ~ yru gece ar. a esnasın· riciye nazırı Manoilcscu bulun-

n Yuzbaşılıktan BınbaiılıOa 1-~rkıın, Turhan Bele, Muhiddin Era\ re-~,. lı"ttı h"r~,·et, 'l.ır:ıı: 'ru·,,·a- :ı..- ] f 
;ı, Aıtıng· ı ~ ·~ .. ~ ... , . .w.u .nı. "" da Kelstcr!X4.C ı trnns .ormaWı· m..,ktadır. , Terfi Edenler F. Şa""' mıy. , ... 

l'Cnıeddin Ynlçınlrny~. Hilmi Gü- Teömenlllcten Oırtcgmenligc 1 delenin düsturudur: Şefe hür- tesisatı üzerine trun isabetle 'hır --->:ıuı«--
1\. şC\ kı Atay, Dungu.r, li. Tah ın Tcrfı Edenlerin Listesi met 'C cmniset, tesanüde rio.- bomba bırakan bir İngiliz tny- Maliye Vekili Ayvalıkta 
~nç, Remzi Tapkır, Sulıh Erce, A. Burhaneddin Dener, Ali öner, yel ve hiç bir fedakarlıktan ÇC· yaresi mürettebatı. bütün he- Ayvalık, 29 (a.a.) - Maliye 
Snveşcr, Enver Bayar, Şe!ık A. -Rıza "I'arrunan, M.ıhmur Kızıltus kinmc'ksPin vatan vazifesini defin infilak ettiğini :ve ıbüyük 1teklli !Fuat Ağralı dün, bir .k ~ 
Sapkııt Tuçay, Salfıhnddin A- Cclaleddin Koksal, Dursun Çng:ıtuy, ifa! 

lbrahım Sungur, adır ozer, ısm:ıil Güney, Faruk Oksay, Musta- yangınlarm başladığım bildir gün kalınak üzere şehrimize 
~i Gönensu, A. Hamdı ün:ıl,I fa Art.ah, ömcr Gczg:n, Hnsan Vu - Dü yin Cahili YALÇL~ miştir. gelmiştir. 
~~Uns~~~t~~~N~ ru~~re~&rnro~~Ncc~~-ı~==========================================' 
~ayabnşı, Zıya Ulu oy, 11.lilmr rabulut., A. Hilmi Gönenç, Rasim 1 '\ 
'nııııoglu, t. Ethem Yardım _:lu.ı Civanbay, H. A\'JU Hulbill, Kemal 1 Tarihin seurı·nı· deg"" ı·şıı·ren gu··n •• 
et Karlı, 'H. Hayreddm Tornnç, Atış, Sami Özalp, Mehmed AUımnn, 1 

~C\•ket Önen, K:ınıil Birkım, M. M. Re:ft Kızıltan, Cahlt Coşkun, Ha- W 

'l Tuğrul, Ncciy Korkmaz, Nuri lid K:ınıkullukçu, 'Ferit Oguz, linkkı 3 o A G u s T o s 
'-l}p, M. Cemil Erden, Kenan Er- Yılmaz, Nadir S:ıy, M. Ali Acuncr, 
' Selalcddin Aral, Ren zı Tun;gcr, M. R t Adalı. 
rı Akgun, O. Fevzı Oskoy, t. Hak- • Dördüne ti Sınıf Askeri Hliklmlikt~n 
l ıı, Salıh Tengiz, Tnlfıt Arman, 3 üncü Sınıfa Terfi Edenler 
•b Aykun, t. Hakkı Ünver. O mnn 1\1. Jlulusı Alp:m, l\'I. Hılınl Şıpk:ı' 

•> .ır c, Cemil Doymcr, Atıf Demir- 3 Uncü Sınıf Muamele Memurlu§un-
~ 1 A. Rıza F.rgul, Memduh Oksay, dıın 2 inci 6111ıfa Terfl Eden: 
~ 1-itundi T:ıs:ır, Şukru Tuncay, H. M. Adn:ın Erginsoy. 
~ !tı~r, Asnf Ynrçm, M. 1rfan Scccr, 4 üncü Sınıf Hesab Memurlugundı:ın 

'1fn Tiryakı, Y. Ziyıı Umul, E- 3 üncü Sınıfa Terfi Edenler: 
~il S.ıbri B!ırnn, Razı Ara , Abdili- Knzım ozen<.'r, F. H kkı ~. 

1 
ır Sezgen, Remz.ı Sı..br<.'k, H. 'Tur- Mumlu DC'.nh'in , Ahmed Bcnlı.ay, Alı 
/\kb::ış, Naz.ı! Tunç y, l\IusfuCn Dinçer, Sabrı Başkurt. 

l:c:n, Ahmed Yctgın, :-.ı. Taüıt Er- G ıncı Sınıf Hesab Memurluğundan 
M. Ali Aksoy, l\l. Sadık özııy- 5 inci Sınıfa Terfi Edenler: 
t. Hakkı Taylan, Abdul!'ızlz Ye- Nccmeddın örer, S..ıleyman Altın-
• luammcr Korabulut, R:ıuf'Once, kaya, 

·1:n,ı Atıırı, Aziz Erker, F. hrı Ata- 7 inci Sınıf Heaııb ,emurlugundan 
Lutn Akm, Ziy.ı Gu\ ener, ~uri 6 ıncı Sını'f.:ı Terfı Edenler: 
r Haydar Çelıl< Cclül Tuncer, Hnrun Erknnit, Kamil Kondcmir, 

ll ftk Tcl:inalp, Rifat A;>aydm H. t mnll Erc.m, Selı.m Kılıç. 
ı Atak, Funcl Ulaç, 1h n Oguz 
Şey .et Katrrcı lu uammer 

, Sadrcdd n Ö% • '1, lh::.ın Şi-

r Abdurrahmnn .e li, Tur Ll 
fiıı elli, Fazıl öz.c e, Burhaneddin 

ltı.r;, ın, Celal Sıralp Zeki Te rn1 n, 
·it F.rsoy, A. Rız Tekn en, Al ir-

lı -'\taıny, Kenan lJ ut, Zcl: fin, 
reddın Kıyak, H u G en, Şe-

n Onal. 
Üstoğmcnllkten 'Vu2bafılı a 

Terfi Edenler 
~rn Sungu, Baba din B labtın, 

l)~ ~ki Eltcz, Yı<:.ou! Suc , O. Nuri 
(J ~ıı-, İlhami Aksoy Cemal Alktın, 
lı~ Dt-ı Yonalp, M !! r Alpny, A. 

dl All n, Muht. r Met Alı oz-1 
" • Tarık Binat, Lutri Alpıır, Mell 

1-iUti Çı..:ı, Sad Tul y un, C'el5-
~ln trgunt, H.ılıd kaı u, A. Safn 
1tz. ip, :Ragıp öz:ınn Mehmed on

A. Feridun Atnl y, H lid Gıin
A 'l'aoeddin Alper, .!u ffcr Ko-

tb Ichınc-d Guncr, O~ 
h.lın Erden, S4t p 

Bugün Anlcarada 
yapılacak merasim 

Ankarn, 29 (a.a.) - Zafer 
Bayrnmınuı 18 inci y"lldönümii 
münnscl>ctiyle ynrın saat 8 de 
Genel l{urmay Başkanı Mare
şal li'evzi Çakmak tebrikatı 

kabul edecek ve saat 10 da lpotl
romda merasim y pılacak ve bu 
merasimi bir resmi ıreçit takib 

1 
edecektir. ı 

Avcdara 
Beden Terbiyesi 1 ... tanbul Bölgcsl 

it.vcılık Atıc11ık Ajanlıfjı ve Avcılar 
Atıcılar cemıyetl Ba~kanlıijından: 

Sonb ilı r U\T lıl. 1 şm ları iç·n 
.Anbmlı nv ah ı kır '. nmıstır. Av- • 
cı1 rın ı c:-'a ka arı ı almn.; uzcrc ı 
cemiyet ınu :czlııe ın ıt .:ıcrınfüı•·ı ilan 1 
olunur. 

B;:ıı; tar:fı 1 inci &ayTada) 
dan ,pıyadi!lerımız de suvarllerimi
zln ar'kıısın='a cebhe aldıhır. Du sı
rada tliv rl f rkalarımız Gedıze gi
den elova geı;ldin l kapamak üze
~ 'l'!ah:a garbe uzandılar. Miralay 
Salih bey (şlmdl Orgcner:ıl) ku· 
ıman :ıında!<:ı eı ı neı fırkn Akö
zcn, Aşir paş:ı kumandasındaki 

1ô cı fı lca a Çalköy l~ıkoımcti· 
ne llerlıyor. 17 ne! fırka Hamur -
~oy f' al :sırtlar da ılcrl yordu. 
Bu f!urctlc 2 nci ordunun Ci ncı kol· 
or.ı:ıu .. u, şıma1<!en cıınubıı doğru diış· 
manı •h t ederken, piyade 41 ve 
1 ınc .f rJoıt .. rla mıorctt~b suvari 
'fırkası da General K .. zım ö:::alpın 

kumanıi da, Kütahya '" Ea JC· 
hir yol 1e Bur ya tcve-cüh ctm ş· 
ti. Mc h ,., Kcmaleddırı Sııml pıı • 
§anın kumancııuındakı 4 uncu kol· 
ordumuz d Afyonkarahıslrdan iti· 
baren g;ırtıı i maliye doğru bir is· 
t kamet a m 1itı. Bu k!>'ordu, Osman 
Koptan9cl Ş mdı mebus) kUmiln· 
dasınd;ık 2 noi fırka ile Hıımur-
köyc, ı 1 ncı f r erhum Derv § 

pap kum ndasınd;ı Ç:ılköye, 23 un
cü fırka nerhum öme. Halis pata 
kıımaı:ıd•sında Au çkoyo, 1-l;ılld bey 
kumanda:ı dal< l Uncu fırk:ı d;ı 

Aslıhanlar<ı dogru lerı:yordLı. 

ÇıılkJy • varındaki Adoıtepe et· 
rafınd;:ıkı toplnnan dı.ı mıın ord..ııu, 

6 ne .kolo dumuzlıı rr.al en, 4 ün· 
cü -kolorıh:mıızla cenubdnn sarılı· 

yorau. Fahreddin Altay (ordu mü
fettı~ı) 5 ırcl 1-'.olordumuzla dÜ!!· 
manı u~ dda.(Jı ş mal nden sarı-

yord • 
lzz:e;ld n "Zt:a (ır.ebut) kum:ındı:ı-

sındaki ı inci kDlordumuz da 'Dum
lupınar i'1ikametlnden 'Up a dog· 
ru geni§ bir ihata ve tal<lb yap • 
yordu. 

Mlrnl;ıy Çallı Etem (Kızılay mu· 
f"'itl) kumand;ısrntıakı 1:14 unc\ı, 
Naci Tınaz (mcbııa) kumandıısın • 
Tlak! 15 inci, Hakkı bey 1tumıınd:ı· 
tındaki 57 incı fır~aların go&'ter
d.kıeri harıluılllde fedakiT!ık1ıırı 

clolL knhramanlıkl:ır.ı, T"urt-: tıarb 

tl'I ihlnin en parlak sahifdenne C• 

fad~ eden kumandan, :zab t•n ve ef. 
nıdı ormanlara ıltlca ederek mün
fe d bir halde kaçmak uıcbbüsün
<ie bulundu. Fakat tıılih bu emcl
tenne yardım etmedi. Şimalden 

5 nci, ccnubdan 1 inci kotoriduları
mızın çembcrl içinde slllhlarını ha
vaya kaldırarak ennıtl kabul etti· 
'er. Baık:.ımandan Trıkopls de lki 
ko o•du kumandanı ve tekmil er· 
kfınıharblyesl Murad dağında Turk 
ordusuna teslim oluyordu. 

çıyordu .. Türk tıırlhlnln altın .sahıfelerınde 
1 inci -kolordumuz s;ıfı y.n a ı yer alan bu ıerefli dağın arkasın

'(4 ilncu V<C ıs lncl fırkıı'brl1e Dl.im• d bir güneş doğarken. Tı.ırk mll· 
Jupmar hattı bllllsu1ı .ııprk.en .a l le nin hayatını dc.glftlren bu mutlu 
yandaki 57 nci ve Nazmı paıa (e· uc kutlu zaferin en onemlı ganime· 
nıekl) kumanın&ındaki G neı .fıJ'ka. t l;ırak esır general Trikopis de U· 

lar da Kaplangl dağında tutun • pkta kılıeını &şıaııruından Mua· 
mak istiyen diı11manı aokmu;. atm i tnfa Kenu c ı.ızahyor ve -onun hu· 
ve Uı:ıgı:ı dGğru ihata çemberi içın • zurunda rukua v:ırıyo:rdu •. 
den ı:ııkı§'ırmııtı. 

O uncü sı.ivarl fırkıı:ıı Ewanlıır b· 
tlkametin:le. 4 uncü, 7 ncl, 8 nt 
fırkal:ırdan mürekkcb merhum Al 
H kmct p şanın kumanda:oındakl 

2 ıncl kolordu a umumı htl;yat o
larak Dumlupınar ttit kamet nde 
ılcrllyordu. Bu vnziyet laırşı:aında 

du~man M tır:ıd 'Cl~gına çckilebilece. 
ini Umid etm·~ ve 11~durmır:un ac · 

ı·ı hcrekitı kar:ş sında çekılm ne :ı

kıt bulmadan hnrbl kııbule me:bur 
olmui1u. Bıı harbi ea,kum ntlan 
Gazi M u:ıt;ıfa Kemal idare ctt . 

• o • 

Akşilm bı.itün hüznHe )'aklaim , 
bütün bir tarihin .son ıY.ıtpraklarını 

yazmak jçin acele ediyordu. Dltf• 
man Adat.epede bir yığın enkaı: h.a· 
1lnde iken, gecenin hülülunden uıt -

• • 
Böyle pnlı bir zaferin yıldönu. 

il' nu k.ıtıularken EbeGi Şefımlz Ata
t rkiı aramızda görmemekle duy -
d umuz buyük huznı.i, onun en 
yı:ıkın mesai arkııdaşı, istiklal ı:ıava
ş n bı.iyuk kahramanı M !Ilı Scfı. 
m z Cumhurrelsl ismet lnönünı.ın 

ıı ı başımıZda olması tahfıf .et
mektedir. Bu mtınasebcilı! ba§ta 
b yuk Atamız oldugu h ide t k-
1.ll harbinde kahr.amıınJıklar gos· 
tc en ve bugun :ır.amızdan ayrı mış 
bu nan, 11eneral, sııbay, ve crat1n 
rut: arına fatıhalar ıthaf eder, bize 

z:ındırdıkları istiklal ve cumhu
rıyetı ebediyen koruyac;ıijımıza bir 
o a onların l<udsi 'f'Utıları önünde 
and içeriz. 

ILYAS TUNÇARSLAN 

t ;ıfmı:l:ın hucum:ı maruz knlınış o-
1 ın b m y1 mahrukat deposunda 
ı.<ı.;l:ım \alan i ı ıo:ı. ı ha r:ı ugrn-ı 
blmıstıı·. Buıü ı uzerındc iki tam 
ısabct bydedilmi \'c en buyü~iınde 
yungın c,-.ı lınhnıştır. Bır ka 'llkol gıım 
botun::ı. bır lkoJ da hucum edilmiş \'e 
r.c-n "de )' ngm çık nlnu~ır. Sahil n
ı; darunda Ç-co kıö n Tom k bir iaşe 
,gcnu ne b.1cum cdılmi \'e ıki tam 
isabet k;u'd hınnıu ur. B tiln iay
yarcl~ m r. u erine dorun le:dir. 

ltalyaıı r""..;ıni 7ebliği 
ttaly:ıda b •· mntuıl. 20 (..,,a,) - t-

1 

la]y n 6rdı.Jan umu 'i karargahının! 
SS mnn:ırau 'lehliği: 

fün•;ı :r.ıoıttm z, is'.kcndeıiyc - Mı
sır deniz ıw:umı bombardıı.,..an ctmis
'ler \ c gayn mlisaıd ha\ u ş::ırtlarına 

ragınen 1. aıd ne !smaıliyc .arn -
smdn Silvey~ kanalı uzermde uçmus- ı 
lar, kanalın tlJllo:ıl mnnsabımı \"e EI
k;mt;ır:ı p:ı:>aJma bomb:ı.l r ntmışltır
dır. l\lalum o1dugu \ c~l1.ıe karuıl yo
lıle MlSlrı 'F.ilıstlnc rapteden deınıryo 
Iu bu rın aıd. !l geç cktcdı.r. 

Şarki Atr1kad.1 Dubat t tclcri, Ra
dolphe gol cinınnd l gılizlcnn 

PoUı,:nac k lesi ı 1 al etm~lerdir. 
e hududunda bir 111-

Li:-1 ihamn asgari on beş gi.ınden 
ev\·eı tasdi eclılcmiyccek olmasın 

r.ngmen, lıarbiye n~reti derhal t t
bike geçebilmek üzere 'lıutun tcdbır
leri nlmış bulunmaktadır. Bu tcd -
birlere mııtet'l;ıir tafsil" t senatoya. 
nı;adan B. Mmton tarafından te\"d1 e
dilmiştir. B. 'Minton lbu tafsilatı 'brr 
crkinihaııb zabitinden rlınış oldu !U

nu bcynn clmiştir. 

SPORI 
İzmire gidecek 

güreşçiler 
İzmir fuarında yap latük miısnb -

'kalara i&lirak edecek 1 tnııbul giı .. e:ş
çıkrini lesbıt ctmeı .. lızc-rc yarın :ık-

1 Suleymuni,ye klubunde güreş 
mı,,,b:ık nrı ynpıl:ıcal.tır. 1zmırclcki 

gureşler cy',lulun haftasmda ol cakt.u· 

Beykoz - Galatasaray 
maçı 

Galatns:rrey ve Beyi· -. f .rtbol t.ı
kunları P< zar guu ı Bey oz ç yır da 
hu u 'i bir lm llaşıruı ~ pnc. kl. r -
dır. 

Her ıtı takım da bu mu bnk yı 
lig nıaçl rm hazırlanın k \e kuv
\ ellerini anı ak b;ıkımınd n ehem
miycUe kıu.şıla o ctadı·l r. 

Bisiklet yarışı 
Bugün saat Hl da l"lorya ılc Sıli ri 

ar:ı ında 'e 70 kilomctrtlık bır m'"
a{e üzerinde l)ır b ıkl('t yarı ı y=ı -

pı.lııcakbr. 

l\'hısabak yu h riç bolgelcrdcn de 
lrnşuculıır işt:rak cdCC<.'1,, r. 1 ııt n .. ı
k..ın §aınpiyon mda yC'r al n n ili 
koşuculnrııruz glrm ycceklcrdır. 

Kiremiç-Tüğla, Kereste 
fh :, cı ltınlnr Dc.lmo'>ah ede eski istnblıfunire"ye miırac :ıtla.rında 

iı;; kı ı J\ı dm m ,a l\lar ilyn ldremidini, S~limiyc <lenil n yüksek 

\ ıft.:ı remı.ıın , eski Çoban çeşmesi tı glnsım, lıafilı Ru

ini, mermer ve demiri eh\"Cn fiyatla bulurlar.' 



elefon : 8054 7 

1 
' 

KIZ ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ERKEK 
ANA - iLK - ORTA - LiSE Yabancı dillere bilhastut i tina edilir. 

Tcdri 'liC tcroil"(!sindcki ciddiyet Dt\kt iıntihunl:ırı ııeticeleıilc • .. oıttir. 
ı - Tnlebe k:ıydına başl:mımştır. Eski talebe, 1 ~lüle l!adar kayıtlarını ycnilcmelioir. Bu tnrıhtı:n ~onra )cr
kri yeni mürac:ıatıora 'erilecektir. Kayıt için \cliler'.n ı.:ktebc biı.zaı geln,cleri gcrd.Ur. 

2 - Eskı \'C yeni taJebc kayıtları her ~un (snat 9 -- 18) e kr.dar JIC1lı.l .--.--"IP--ıl'!"ll YATILI Ri!at r ... c:.a konağında yapılır. Ni , nt:ıo:ı Uumeli ve Çmar caddcı,,r:nııl' G ND 

~,· __ A_s_k_e_rı_i k_i .... şl_e_rı_· ... 1 
Fatih Askerlık şubeı;lnden: 
l 336 dı ğı ınllıl, r \e bu doğt.m-

lal rl muamclc>yc tabi dıl!G' doguın
lul. rı.1 on yokl rı1i1S.n. !? cyliıl lJ<IQ 

tc . bnh s •• t 9 d:ı ~ubc 
cnktır. 

• ı ıs c:;)lUdc bıtc-

• • • 
Yerli Askeri k ı~bc;s n-

lstanbu~ Nafıa Müdürlüğünden : 
16/9/1940 pazıırte$i günü saat 14 ue ist. nı.,uld. Nnfıa Mi.ldı.irlügı.l ek

~iltme komisyonu od:-;sındn (40.54.16) lira k~ı.C ııı..dcll! 'T.ıkslın orta ol<ulu 
tamiratı a~ık cksıltmeye l:Nuılınuştur. 

.Muk·ı\ ek, Ckf'.llJ.n e Bayındırlık işleri gcnd, hus~~i 'ı. fenni ş:ıı tnm.ıe
Jeri, pıojc kc ıt Jıiıl;i :ısilc lmna mliteferri dıgc·· n'J :ık d:ıircsindc t'irü
lecektir. 

Mu\:ıkk.t t<'miı.t (30:;) liıadır. 
fstel,lıle.in en az bır toohhutte (:!000) lir. 'ıl l.ıu ı c benzer is ;)aptıgı

na d, ir idorclerindcn alr ıc; oldul;ru .. esik~l:l.l'.ı tt •• eıcn t tanl.ıul vilfiyctinc 
mürac:ı:ıUa ek ıltı c t:ırıhınden (8) gun end .,ımmıc; chlılct \"C 940 ltlın:ı 
aid Ticaret Od; ı \ e Htnl::ırı ile gelmeleri. (70i6) 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü lıinları 1 

Semt veya m:ıhallui 

Yrşllko~~On ıaııiyc 
S:ımutyn sancakt:ır-

U:ıyr«ldın 

Ye<lıkulc F:ıtıh Sul
tan Mehmed 
Unk:ıp:ını Yn\iuzsı-

n. n 
Ç:ırşıda Zim:ırlı t.a•1 

Muhammen 
aylıjjı 

Cadde veya sokagı Ne. ı.u Cınıi Liı-a Kr. 

Bo~tan 36 Ah~ b f·" 
fockçı 39 ı 

Ta~han 14 Fe\ irnıu 

Kiıpru 

}; o rşısında 
Ost katt:ı 

10 Ç,ın-ı h. ıırıımdc 
ff'\ klini ıkı oda 

21) Od 

10 00 
5 00 

14 (}t) 

15 00 
2 00 

Ce\ :ıhn B•'dcı>tcni soldrı 
1 inci adada 5 Dol. b n l/3 His. 34 

34 > 
> 

B, lıkpazr.rı 

> 
> 

., , 
:> ~aı;da 

1 inci ad:ıd:.1 
Hnsır iskelesi 

s 

> 

• 
Arıı.ıvutk(ıy Pa2ar 
k~.} llc ırkel~i 8 00 

M üddetl icar: Teslim, Uırılündeıı Mayı<,; 9.U l nun:l J.::ufor. 
rncktcb 'e ık'l 1 c < • d. •)l. 1" !Jll· • Hobyı>ı Yeni \ ld,, h. nı t:e:Jnin katta 10 Dükkfın ) 25 00 
b<~" m"irac .• t t.dı.:ce• lt~rdır. b , > , 20 ;, 25 uO 

A) Fmtnönil rwıkt' mıhı.) r; • l"" tı , > • > 21 , 21S 00 
l3 Eylül !>40 gün i dt'. . · k d 

ı,~üddetı ~;ır: Te•lim1 t:mhindt'n 942. tcne:-i ıı ·?16 ti1J1Uma n ar. 
B) Alen'd, ı· n.ıhiJe~ı cı;clı. 5 E:>- Yukarıda yaZJlı mrıhallel' kiraya \erılmd. u.cıc :wıtııımılan u2atıl-

1 ·ıı 941> &:t ı.indc. mı~tır. J..h, Meıi 3 E.)hll 941 salı gı.inü ııoat on bc-;tedi:". l<rtcklıler Ceınberli-
C) Kun 1 :ıpı .. hil c ; c • l: 7 l:.}- t~ ta ı l:ınbul Y.ıklflnr Ut rrıUdıirlüğündc \' k • AlwıJ:ır kalemine g l-

l(ıl !l-10 g l ~de. • l rıcleri. (8032) 

3 - D) Bey:ı,ıd n..ıh" ı ._.. t: 9 -------------------------
e)lul 940 gun inde 'ı 1. b J B 1 "d• " ı•ı" 1 1 

} ) ~~·lı~~ 9~~ ~. n':~~~~ i t .<\J" ıı 1 stan u c e ıycsı an arı 
J.) Dlgc, 1.oz 1 r ıntı:ık:ı ı t • l u- l·M-u.ha·m-m•e•n-"'!l•lk ____ ..orı ______ .,. ___ ...,~-~----· 

luı • nl ,.. 13 Eylul -040. bedeli teminatı ' 
$< lm· t 

0y;\tı:o u,1uıı n~r"Cttıg• Tur;.; Tiy~ ocıu adJr mec-1 
mu .. ya c'kluın ve il<I ı \ ~· • 

4 - Bu ı 1u. nen n ucl.Uet ıA ı fJı tla 
r.elmıy<:ıılc h .. k. n ı n!' ~c: l l kunlf
nuıııı•ı ({;.f) \ e 8i) r • d<'~ n ı tatbık 
f·dıl cc u :, 

I'.' ş1 ktaı A:kcrl k Şu htsindcn: 
l Ordu;) ,ı :l"l cı i ~:ı!l"rıtk:•r ~ cıı-..

t.:rmcl. l• ın M. aı f Yekuletine l.ıaglı 

: .. ın'nt okullarınci::n \ c IJı:ıri ten ~·, ıl 
okullordnn ulın," ~ı M. r.ı. Ycl fıkt. 

ı.1. ı ( 

" 1 
:ımı lC' f' t lrı i \ c her ı .• J aile 
~ılı-:m h .. ııp1 gun yokt.: mad. bulu-
rı •ın1n ıı .. Jıallc n umesııı Ilı~ l<>rlnC' 
tel lı· ('Qıldıgi iiün olunur. 

H.:ı\u Kuı-u•nu burunc kudn • 
tcmirı ctt.igi bnşarılar1J, be~ .clrııı-

, Jel vl udc ornek bır milli mtil'-
ı:cscmlz olüu. Jo'. lrnt ~ aşadı~m11z 

de\ ır cntl:ı l rl: lı:ı buyül:: i~lcı· bek
len ektedir. On:t bu iml·~nı ver
mrk içiıı bı.itiln Hıt.mda...,laı ın c?-

, 1.ılrJiı,:i ~ ııpmtılnrı, hiribirl!1" bu 
v. z .. clcrini ı.atırlatar. k H~\ a Ku
l'UI umı fıı.:ı yo:ızılm:tkı ı li.zın'dır. 
H•l\ .1 Kuı umuna fı:r.;ı Qlmcl., bu 

b:.ıyu .. mcmlcl et d:n:a mn hizmet 
C'tn•d. \ e bu hizmetle 
fırs.ııuu 

Ku, umuıı\,ln 
n r•!lelc,dc 
dt>lılıdi . 

Kiralık Apartman 

Boksörler gittiler 
A11kııı.ıl bok .. orlcıl • ı.aıı..ıl:ı"n ak 

ti.ne 1. ttınbul bo!•s takımı dün oğh:-ı 
den •onra • .jıııı Eın cı in riy:ı,.ctiı ôc 1 
Aı•I nr.ıya ıwrcket etmişlerdir. Tc1ı1-, 

ıı•li m.ıı l.ıu ak • ın y:ıpıl:ıC'aktır. 

Yelken birinciliği , 
ı t:ıııbul ;) clkeıı blıiııclliği ınus.,ba-1 

J;;ılaıı bugun Moda koyunda başlıJ a-, 
c .. k.tır. Mu.,alJ:ık .. lıır uç ~un de\. ın 

~80.00 21.00 

532.l'IO 3ll 90 

22'! .00 Hi SH 

.. 

Şclm· 'rJyatrosunun Drn.n \c K•·Mcdı kısıınlaı i kn
pıları ı1" muhtcL! ycrlcrir.dc • rf'klam 'e ılan vaz·ı. 
B••lcruyc •natbaasınd.ı hır • '"'t z;ırfmchı birikC<.'ek 
kırpıntı k:ıgıdların sut~ı. 

1 

1 
___ _J 

KENDiN \ 
iKRAMiYELERi 

l ;ıdet 2000 İi.·aı"- 2000.- lira 
3 > l t•tıfJ > - 3000.- > 
6 > !j(\0 > -= 3000.- > 

12 > ~l) ,. 3000.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
75 > liU > = 3750.- :t 

210 > 25 > = 5250.- > 

Kt§iderer: 1 Şubat, 1 Mayıa, 

Aguıtot, 1 1 kincltetrln tarih le· 

rinde y~pılac.nktı,.. 

P A R K O T E L İ N D E Her akşam 

JACK CUBAN va MARC BABEN 
Orkestraların i)tirakilr 

Ml-~~HUR lSl'ANl'Ol. lJA~ ·süzO 

CARMEN PADY 
Tcn1 illerine devam et.melıt{-d!r. « ek \ c en ~ol~ pu\ :ın t•1Ph.) nn I 

ıa p')on o'aı.: .. kt r. ı••••••••••••••••••••••••••••••• 

ASKERİ FABRİKALAR SAT1N ALMA KOMİSYONU İLANLARJ 
Tahmin edilen bedeli 13i!l.20 lira cıl:ııı 80 ton odun Askeıi Fabrıkal. r 

Tophnnc <;, t mılm.ı komisyoııuııc:ı 6/9/1940 cuma gunu snnt H dr. p:u:cır
lıkl:' ıh. leı edilecektil'. 1steklılerin mu\-alikat tcff.instı olnıı l03.S liraıun 

h<'rhang· bir mal müdürlligune y:ılıraı·ak alacnkl;ırı makbu .. ln birhkt~ mez
J.:Ül' &tl .1 '<' ~aattc komisyı:>nda bulunmnlan. Şartn. mc~i her gu11 k•>mı-:-
yondn g•iı ulebmr. (7609> ... ~.;ıı·. _ 

* • * 
1 t4 ton t>enzin alınacak 

Devlet Demiryolları 
Dokuzwıcu 1~k:1J11enin Sirk~i rıhhmtna bır Rne zarfında 1 

miıı e«filen 21.000 ton maden kömtiriinden Sirkecı deposuna nıuretteb. 
larnun \'agondan l·~ tahliyesi.le istifi ve tal'.mmen 20.000 ton 
rıynl depodan nya m:ıkinelcre tahmili işi kapalı zar.C usulile m 
çıkarıJmıştır. Beher fon kömürün tahliy~j 25 ve tahmill 20 kurul lll 
men bedellidir. -

Münakasa 9/9/1940 p;ıLartesi glinl.İ saat 11 de Sirkecide 9 uncu 
1 • .\, E. komisyonu tarafından yapılacaktır. f1)teklilerin 695.7~ lira ~ 

kı:ınuııt Yc,;aiki ihtivu edecek olan kaprJı 2.nrfüırını c.yni gün saııt 10 • 
'r~hmin edilen bcddi 52.540 lira olnn 142 ton l:eıwlıı Asked Fnbnk:ı- ... 

dar komisyona \ermeleri lAzımdır. ŞartnameJe,ı: parasız oıara .. far Umum .Mudürhigü satınalınıt koınisyonuı:ca 12, 9/1940 ı11.)r~e.11bc günu I) 
yond:ın \·erilmcktedir. (772 

r:ıa.t 15 de kap:ılı z:ırfla ih:ıle edilecektir. Şartnrme !! lira G3 kurnı; muk:ı- =~======~~================:=::=:;:::ı;~I 
bilinde Jronıi yond,ın Verilir. 'J'aliblcriıı JllU\'akJ,at teminat Oli.\n 3877 l"r;.yı 

b~r l teklif mektuplarını ınezkiıı· günde sant 14 de k:ıdar komisyonn ,·er
meleri \"e Jcendilerinin de :!490 numaralı kanunun 2 'c 3. maddelerindeki 
vesaıklc komisyonı.:u ulmadıkların:ı \'e bu işle • lak,•dar tnccnnlen olılul,

l:ırınu d. ir Ticaret Odası vesika ile mezkur gün 'c .aatle kom1syona mu-
racr.atl..ırı. (7920) 

İsta.nbul Linıanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan 

- Merkezimiz ve mülh:ıkatı ınüst:ıhdemini .i,;:in 160 çi!t nümuncsi 
ve<;hile totin nçık eks!ltmc 1le yoptmlacaktır. Bc:lıer çiftinin tııhnıin be
deli ~aco kuru~tan tutan •1280• lircdır. 

2 - Bu eksntmı-yc ald ş:'lrtnnıneler merkezimiz !<:'azım memurhı~un
ôan par:;~ız .-Jımr. 

3 - Eksiltme .'3 rylül 1940 ı;:ılı gümi saat. 14 de G.ılatnlla K;mımu~ta
fapa;;;a cokaf;ında mezlu'.'ır salın tılma l:oınisyoounda ~ :-pı}a(oaktır. 

4 - MU\ al: kat t.enıinnt parr.sı c96> liradır. 

5 - Bu işe girectklcr:n 1940 ~enesi Ticaret Oda"ı 'esik .. Iarını aÖ!:-
lermeleıi şarttır. •73G8> 

Heybeliada Deniz 1-larb Okulu ve 
Lisesi Komutanlığından : 

ı - Bu ~ ıl Deniz li~esl birinci sınıfa girır.~e istekli ~·kurlarm müsa
baka stnr.\ lurına 5 cyl(ıl 1940 per.eml>e gtinü ~al)ah EaDt dokuzda bao.:la
naC'aktır. 

2 - Sın .. \ lar J~n lıilgic:i dizik, kiınya> m.-.tematilc ''~ tuı.ı;;çc-den ya
pılııcaktır. 

3 - Sına\':ı gire.:ek rıkurların köprüden sabah sant 7.2.S de hareket 
eden vaı.urla y .. nlannda siyah mıirckkebli kalem \'C lersiın malzemesi ol
dugu halde okula gelmeleri. Sınav başl:ıdıktan 5onra müracaat eden ohur-
larıu sınava sokt' ıyncnğı ıılakadarlara il~n olunur. (7620) 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden : 
Gt ndıizlü talclıcnin kayıtlarını 27 eylüle kad.1r yeniJeme!'i l!iı.ımıiır. 

P •• ralı y:-ıtılı talebeden 5 eyhil :ıkıftmıına k:ıd:ıı birfr.ci talcııiU glJndeı-mi-

yenlerjn yerine baP.knlorı .. "ınncaktır. (7876) 

Ceb • Kol ve Mas•ı ı 
aaatlerl makineleri 

6 AV VAde 6 AY VADE 

Fotoğraf 

Avizeler AEG Fırın· ı 
ları - ıüpürgelerl 

4 - 6 AV VADE 1 
Havagazı ocakları 
Kömür sobaları 

4 AV VAde 

IAEG vantilStörlerl • 
Ocakları, Ce.z.velerl 

4 AV VAde 

LiikMı- Radyoları 

ve hectıyelık tf)'a 

OSMAN ŞAKA R ve Ş'ki 
Galata, Bnnk:ılnr caddesi 59-47 •reı. 42i69. Be)·nıd, Uıılveı·sile C'addesi 

Nu. :ıs Kadıköy, lskele cad. No. 33/2 

I - Me\·cud nllınuncsi mucıbinc c 60.000 .-ıded üıht.ı fıçı tr.p:ı51 cıı.;ık 

eksiltme usulıle slıtın ıılın:ıC'nktır. 

11 - Muhammen bedeli 420 lıra muvakkat teminatı 31.50 lirndır. 
lll - Eksiltme 4/IX/HO çaı-.,,.ı.mb.ı günu Faal -l 4 de KabaUlştn Le\ ıı2ım 

\e Mübayııı:ıt şubc~indeki :ılım koınisyonundn yapıJ~cakt.ıı-. 

IV - Nilmunc sozQ geçen şubede gorlilebilır. 
V - isteklilerin eksıltnıc irin tayin olunnn gün Ye .santte 'k> 7.5 ıN

\'enıne patalnrilc birlikte füezkür komisyQna gclmc·l<'rl ikin olunur. •8028) 

• • • 
Muhammen B. % 7.5 teminatı Ekılltmenin 

Cinıi Mıkdarı Lira Kr. Lir~ Kr. Şekli Saati 

Fırı tahtMI 60 M3 4500 00 337 ~o Arık ek. f4 
Nihayetı:ir; ~"rit 4875 :ıdct •muteahhldi namına> Pazarlık 15 
FormAlclt>hıt 30U .Kg. 360 00 27 00 Aı;ı~. ek. 15.30 

l - Şartn:ımc 'c nıb<ıyels.7. şcrıt nümune~i mucibince yukıırıda cins 
ve nıikdan yaz.ılı 3> kalem m.ılzeme h:zal:ırındu gv~terılen U.'lıllertc rntın 

alınac:-kiır. 

lI - Mulı. mnıen bedel!eıi ınu,·akkııt teminatları, ckıoilbrıe .ekıl 'e sP-at
leı i hıı.ularıııda yazılıdır. 

ııı - Eksllbne 9/IX/940 pazarte!i günü K<ıbato:11a Le\"aıım ve muta
:raat şub~indcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname \ e ker~te cb'at listesi scôzü g~en iUbeden pCıra~ız 
alınnbılir. 

V - lsteklilcrın eksıltme ve pnzaı-lık ıçhı tş~in olunan gün \"C s:ırlte 
% 7.5 gu\ cı:me panılarılc bırlikte mezkur koıniE-yona miiracaatıarı. 

{7687) 

l ; 
Clnal 

• • • 
Mikdar ı Muhammen B. 

Lira Krı. 

~~ 7.5 teminatı Ekıiltmenin 

Lira t<r'- Şekli ·Saati 
-~~~~~~~-

Arab s:ıbunu 
Sarı kapsul 
Çadır 

1:5stik çiLme 

:.ıooo Kg. -t20 
132 kutu 4~8 80 

l!'i :ıded 1125 
75 Çift 480 

31 50 Açık ek. l4 
33 G6 > 14.30 
62 
36 

> 
> 

rs 
15.30 

I - Ş:wtnnmc ve ııümuncleı i mucibince yukarıda cins 'e ınikd. rı .} az.ılı 
dört k<ılem mal:z.emc açık eksiltme ıle satın abn:ıeoıktır. 

, II - Muhammen bedellt~ri mu,·akk:ıt teminatı .. rı, eksillme tt•kil \ e 
sa.;.Ueri hizalarında yaaılıdır. 
iUbesindekl alım komisyonunda ynpılgwılİ Kabala~ le\ ;;zun 'e ,,,ub,.yaal 

IV - Ş2rtn me .'li.İZlİ geçen ~ubedac:iktır. 
de görülebilir. ı>n param. fin&bıla-f'l(i tıibi nümuıu.-

V isteklilerin eksiltme için t;ıyJn 

.. enıne paralarile birlikte rne7.kuı· kom oluıı:ın ~tln \e saatkrde ~(ı 7.5 ıti-
III - EksHtme 6/IX/940 cum:ı isyuııa ınilr:ıca;c\ları. ~7629)• 

Beyoğlu Vakıflar MüdürlüGU ilinları 

Semti 

K. paf:ı 

Mahallui 

C. H. paşa 

Kirahk arsa 
Sokağı 

K;ıyık iskelt>Si 

No. 

41 No. <hin 

Cinıı 

---
4100 ın2 

müfrez :ırsa 

l<ıruı 

Lira 

55 

Yukarıda ya2ıh 600 metre murabbaı :ıı-ı;a 31/5/19.U gilııUnc kr.d:ır ki
r:ı~«ı \erilecek tir. Jhaılesi 9/9/940 Pazartesi glinii sa:ıt (14) ele y;ıpılncagııı
d:ı.ıı isteklil:!rin % 7.5 pey ;ıkçclt>.ı i:e birlikte Beyoglu Vakıflar Müdıirlügi.i I 
Akarlar lr:ılcmine ın{irac:ıatları. (8002) 

lstanbul Nafıa MüdUrlügünden · 
fl/9/94.0 cumn günü smıL 15 de lıtanbulda Xafi.1 M.LichirHl!:undc 

Ordu 
luna 

Hastabakıcı Hemşireler OkU
lzahat Ve Okul• Ait Bazı 

Kayıt Va Kabul Şartları 
1 - H:ıslabakıcı hemşire yeUttirmek ı.ztrc Ankarada M. M. 'ı/ 

tarafından (Ordu hJslabakıcı hemşireler okuluna) bu sene de 31 
alınacaktır. 

2 - 3433 snyılı kanun mucıbince bu okuld:ın mezun olacaklar, 
olup tekaüdiye alcıcaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik n-ecburi hlz.me:ılerini ordu has 
leıfode yap:ıcakl:ır; ondan sonra arzu ederlcr~f) memleketteki bütun 
t~ckkuller kendılerinc açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu muddet i~inde okurlara at6' 
lira h:ırçlık ,·erilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen okula aid olacaJtil1 

5 - Okuldan mezun olanl:ır, barem k:ınumına göre 20 lira asU 
dan b;ı_lııınak iizere ın:ı:ış alacaklar Ye bu mıkdaı· gittikçe çopl 
Bu Lani:ın dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15 EylQl 1940 da tedrisata b<ıı;'lıyacaktır. · 
7 - Okula kayıd ,·c kabul şartları şuni.ırdır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak \'e Türk 

lunmak. 

b - Sıhhati yerinde olmak ve Jurumu her 
müsaid bulunmak (Bunu herhnngi bir hastahane 
ettirmek ,.e evraka bağlamak la2.ımdır). 

c - Ynr:ı on altıdan nşağı \'e yirmi Jkiden yukarı olmamak. ~• 
d - Kendisi, an:ı ve babası iffet ehlinden e>lmak (Bu \'aziyet P"'" · 

tevsik ettirilerek e)Taka b:ığlanacaktır). 

e - En az oı ta okul tahlisini "bitirmiş olmak ,•eya bu derecede 
gördüğünü Isbat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak e 
cektir). 

f - E\'li Hya nişanlı bulunmamak l E~ eke 
kocası ülmli§ olanlar kcıbul edilir) (buna :ıid medenl 
eHak keza Pklcncccktir). 

g - Sıhhi sebcbler dışında okulu kendıllğinden terkettigi, yahucl 
lcnmek surctile veya diğer inzibati sebebletle• okuldan çıkarıldılı 

.. ıtı senelik me<'buri hizmetini y:ıpınadı&ı veya tamamlamadığı yabud 
:-,ebebler dışında okuldan .-ıkarıldığı takdirde tahakkuk etUrilecek rn 
ınaEt"afiarını tamamen ödJycccjinc \'C gösterdifi \•esıkaların tamameıı 
olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname veraıtlJ. 

a - Bu C\Tak sahibleri okula iıntıhana.:ı·. olarak kabul edileceldit• 
9 - Altıncı macldedckl evrakı tfilllamhyanlar bunları Anka 

M. M. Vcl.:Ueti sıhhat işleri d:ıircsiııe, diger \ılciyet merkezlerin~ 
lıliklerine, kazadakilcı- kaymak:ımlıklara takdim edecekler ve bu ~ 
:P.t M. V. sıhhat işleri d:ıiresine yollanacakur. Müracaatların 10 
940 da sunu ahnmış olacaktır. 

10 - T:ıliblerin kabul cdildiklcd \ e mektebe hareket 
nrnk:ımlar turaündan kendilerine bilclinlccektir. 

11 - Kabul edllcceltlerin okulun bulunduı;u Anknra,ya kadar ve 
hi muayene neticesi hastalıkları l~beyyün edenler memlekeUerinc ıidiP 
mek için sartedecelderi yol par:ısı kendilerine rııd olacak ve (M. M. 1/. 
hat iııleri dairr.<;i reisligi} ne hitaben yaz•caklan dilekçede bunu~ 
edeceklerdir. .(606 - 7~ 

Valdebağı Prevantoryum 
Sanatoryum ~~üdürlüğü 
Açık Eksiltme İlanı 

Cinsi Mlkdarı Tahmin bedeli Tutarı 

Zeytinyagı 

Sebun 
Soda 

Yumuı-ta 

Patates 
Soğan 

Sarmıs:ık 

Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz şeker 
Kesme ~ekeı 

Mak;ırna 

Şehriye 

Un 
irmik 
:r-a~asta 

Pirinç unu 

Pirinç (Toı:ya) 
Zeytin 
Kuru fasulye 
{Dcrmason) 
Yeşil mercimek 
Kırmızı > 

:\ohut 
Kuru baın:ra 
(Amııo:ya çiçek) 
Kuru barbl!Jlya 
Fnsuly~i 

Odun 

Kurut S. 

20Cı0 Kg. 65 
4000 > 35 
4000 > 7 

35000 aded 1 sq 
9000 Kg.. 9 
-4000 > 7 54 

250 > 20 

5COO > 6 
18000 > 3 
ı;ooo > 4 sn 

10000 > 36 
2000 > 40 

41.ıOO > 25 
300 > 25 

4000 > 17 
250 > 17 
250 > 22 
:.!51J > 23 

10000 > 35 
1000 > 25 

1500 > 30 
250 > 20 
JOO > 15 
5(10 :t 15 

ıoo 100 

3(\41 > 16 

800 çekı 420 
E kıi itine eaatler 1 

• 

Lir• Kurut 

1300 
14-00 
280 

2WIQ 
525 
lil(\ 
3(1(} 

50 

JG~O 

300 
~40 

'i65 

Hi05 
3t00 
800 

·4400 
1000 

titiO 
42 
~5 

~7 

l!!lO 
3500 
250 

·~ 50 
j~ 

?5 

HIO 

50 

su 
00 

223 

12' 

120 

330 

143 

336 
252 

(Zeytinyağı ,·.s.) 
Saat D. 
14 30 

(Yumurta v.s.) Hay\"an y~mleri 
Şna~ D. Saeıt D. 

(Şekezor <Unlu 
Saat D. 

14 50 15 JO 15 30 
Kuru erzak Odun 

Saat D. • S;;at D. 
16 10 16 30 

Eksiltme 5/lX/1940 perşembe gü11{i Yuksek mektebler 
t>:n~ında toplanacak olan komisyonda yapılacaktıı·. 

fsteklile:.· eksiltmeye konan yiyecek Ve )akacakJarın prtnant 
~vrmek iizere ınüesse"e müdürlüğüne müracaat edebilirler. ts,+.•:DJl~JJ• 
~/IX/1940 ııer~embe güııii Yüksek Meittebler Muhasebeciuti vezn~ 
'\lracakları ilk teminat.'1 aid makbuz, yeni sene Ticaret Odası velik ... 
l;cıl.$eı"\'iSlerile IJirlll.tc mezklir muhatebecilik binasında toplanjlcalc 
~lma l>oınisyonunn miiracn:ıt e~ıneleri ilan olunur. (7862) 

Ek!.i!lmc koır.fsyoıııı ıııla.su1do (:!989.90) l'r;ı kefif bedel 

Ereııl•oy Kız lisesi Fıı,,septik inşaatı :ıc:ık ekEiltnıC.)C konuln.uşlur. Yüksek mühendis mektebi müdürlüfün 
Muko.Yclc, ckeil!mc, C:ıyındırlık işleri genel, hu:ı>tı~i ,.c fenni şartnamr.-

leri, proje kc ır hı.ıJ;.rJ İl•' lıuıı:ı ıntlteferri di~er e' l':>k cla~ı;cf'inıfo ii;> .. ıi
let:e.ktir. 

Mu,•akkat teminat' (225) lirnrlır. 
- • isteklilcıfo en 37. hiı" ta:ıhhüttr. ( 1500) liı alık bu ı~e bemer iş ) :ıpt gın:ı. 

l!l40 - ı 941 ccncsj talebe k:ıy1t muaınelesi cumartesi ve çarpm 
mmıda he:- gün saat 10 - 12 ,.e 13.30 - 15.30 ar&sında yapJlmak il~ 
hin b'rinden birinclfeşl"inin be~iııci gününe kadar devam edecektir. 

TaMlat almak istlyenler mektep idaresine müracaat edebilirl_.L ~ 

dr.ir idnrelerimlcn ~JıN<; olduğu 'C'~i~alan istina<lt'n Jstaı,bul 'ıJ;"tyt:Hn~. ===::.::...=..=...::....=============::;::============~ 
rnuracaatL-ı ok ıltm~ turihim.lc:ı •S=> gün evYcl :ılır.ıı.Iş t-hllJ et '" 940 '·lına 1 
::ıit Tic:ırc" OC:rrı \'~ikalnı il,. e lmel .. ri. (7-485) ı 

Sahllıl: Ahmed Cemalelldin IARAÇG4L1' 
Neırlyıt MUıtii,.U: Mıeıtl ÇETiN •urhlıit ,..-1ve111f-. ...... 


