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Frans ız 
~rdanması 

Afrik:mın orbu:ımdakl Çs.d 
lnüsteınleliesj mücrulcleye <l<r 
'nnı kararuu ,erdiğini Diu 
ttti, Buna. Şap denizi üzeriDı
deJ{j küçük bir mii:>tcmJeltenin 
ek> iı~:-t. tt" Wo •'"..!~td'" B .... _. e ı~ go.nu u. o 
8lırctıe miir..ef'ıkler Atlas Ok
l~us•ından Kızıl denize ka
d:tı- t.:ını bir mmıısala temin 
thniı:; oldular. 

~: Hüse)in Cahid YALÇIN 

\ O !chy hükumet adamları 
V/ memleketi tcrkedip Ai

l"ıkaya çekilmek bir alçakLk te§
lı.!} t><.lerdi diyorlar ve Almanya 
>l mucadeleye devam etıniyerek 
rnUıU"eı·~d sulh yapmalarının hik-
1•1et..tni bu suretle izah etmiş gö
tün üyoı lar. Halbuki Bordeaın: 
hükfımeti şimali Af rlltaya çekil· 
llıe:kıe memleketi hicbir zaman 
~'l"ketmiş sayılmazdı: Vatan hu
duuınn içinde bir tarnfı bırakıp 
diğer bir tarafa gitmek vatanın 
lllUdafnası maksndile vukua gel
tliği takdirde alçaklık değil, en 
1.abii bir hareket, en yüksek bir 
"aıü:e addolwımak icab eder. 
lieı· balamdan ruııl muahazeye 
la.Yık olan hattı hareket vaUı.nın 
~Üdaf aası uğrunda bütün im
ka11Iara. baş vurmamaktı. Fran· 
.:ada hiç kullanılmamış yjizlerce 
tank ve tayyare, hiç harbe gir
llleıniş yüz binlerce asker mev· 
tUdken bunları vatan müdafaası 
·Uğrunda kullanmayıp da mcm· 
leketin bütün erzak ve cephane 
depolan, silih fubrikalan, petrol 
"nahı.enleri, t oplan ve tüfekleri· 
le birlikte düşmana teslim etmek 
~irtinab edilmek istenilen o vazi
~ete düşmekten ba~ka bir ma.na 
ıtade edemez. 

GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

ğus os parlak mera imle kutlandı 

Bu şerefli günü yaratan kahra- (jvrup:_• har~) CAfrik~ har0 
miın ordumuzu dün bütün Türk İngiliz kıtaları mu- İtalyanlar Libyada 

·ıı · · "k l . J. kabil taarruza (250) bin kişi 
mı etı mınnet ve şu ran a anaı h 1 1 h · d tfle 

lstanbul komutanman nutkundan::-\ En kıdemsiz eubaytn hitabandan ::-'\ azır anıyor a ŞI e 1 r 
30 Ağustos zaferi büy~k Türk' Türk anneleri gurur duyu-

sevk ve idaresinin ve harli tari- nuz. 30 Ağustos oğullarınızın 
hinin en büyük bir şaheseridir· eseridir. 30 Ağustos yalnız on
Bu zafer, Türk istiklal ve cum- ların olacaktır. 
huriyetinin temelidir. 

• 
Berlin üzerine akanlar 

devam ediyor 
-o---

Londra, 30 (a.a.) - R•.u erm lm
susi muhabiri, cenub a"lıer(ımntoka 
sı umuqıt karargühından ibHöiriyor: 

İngilizler Mısıra yaplla
cak taarruza kar,ı hazır 

~ 
r 

' 

Rumen - Macar 
görüşmeleri 
neticelendi 
--·--

i 

Rumenler Macaristana 
45 bin kilometre mu
rabbaı arazi terkedecek 

--o--
Viscnn, 30 (a.:ı.) - :o. N. B. bll

dfriyo.: 
Bir t .. r.ıfüın mihver de\ letlcri lı:ı

ricıyC' ıı:ızırfarı diğer t:ıraftnn !hunen 
'e Mncrr hru-iciyc nazırlıırı ar:ı ında 

Gün gec;tikçe tahakkuk ediyor 
.ki Fransa daha uzun müddet 
lıarbde devam edebilirdi ve onun 
~ milletine, Fransız an'a- - ------------ -------

_ _ _ J Senub askeri mıntaknsındnki as
keri km \retler, cenubi 1ngiltererun 
yalnız Alm::ın lsblasına b::ısnmak de
ğil fakat ayni znm:ındn 1ngiliz tmw
ruzuna da bir mebde ol:ıe:iğı ibtl -
malini nauırı dikkate nlm:ıklndır. 

Londnı, ~O (a .• . ) - Londranın cerey.uı etmekte ol:ın milz:ıl~ercler, 
nskcri mehafilinde, Jtaly;ınlm ın Mı- t mih\cr devlctlerinın hi.ıkmi bir ko
fara karşı yapacnkları U-ırırruzu:ı, 1r.- J;.-ırilc neticelcnmlştiı·. Karaı· bu -
glliz. ordusunun iza~ hnr,.kcilt.'l'i \C gı.in saat 15 de BPh•edcrc s:ırnyının 
donanm:ırun yapnlIJ oldutu t:ıhrıbat •altını salonunda ıtilhn.. cdilmı tı;·. 
dolayısile, tehir edHmic: olduJIU tah- Aliık. füırl::ır ırasında ıki taraill ll(!ffuıc ve tarihine yakışır bir su

l'ette kahramanca dövüşmesi, 
hatbin mukadderatı üzeıiiıde 
llıübim bir tesir yapardı . Vakıa 
bu dövüşme Avrupadnki Fran
ınt toprakları üzerinde olmnya
l.!al{tı, Fakat bir hnrbdc gaye 
falan veya filim vilfı.yetlcrde 
bıubarebeler yapmak d ğil, ne
l'ede olursa olsun düşmanla çar
t~ı~arak galebeyi temin ctmck-

b
lir. Mütareke zamnrunda elde 
UlUnan silfthların ve vasıtaların 

liara, deniz ve hava kuvvctlcri
tıin büyük bir kısmı ile şimali 
.l\.rrikaya çekilecek Fransız hü· 
lı.fır:netinin hnrb talihinde ne ka
dar mUessir olacağı bugün her
~esin gözi.ine çarpıyor. Bütün 
'°'rausız kuvvetleıi İ§İn içinden 
ç~kildiği ve ilk hazırlanan miit-
t(!fikler planı alt üst olduğu hal
d mihver devletleri iki üç ay
~<lrı beri Akdcnizde ve Afrikacla 
llgıijz Somalisi müstesna olmak 

lb:ere hiç bir muvaffakiyet elde 
~~~rnemişlcrdir. Yalnız başına 
:"<llU.n İngiliz kuvvetleri şimdi bu 
h.ı.vaJide müdafaa vaziyetine düş 
~Ü~tür. Öyle olmakla beraber 
llgıliz ve cenubi Afrika tayya
t~Iet-i düşmarn ciddi surette hır
~urnağa muvaffak oluyorlar. 
~ 'ClllSız kuvvetlerinin bunlara 
llltj 
d· rna.mı ltaıyayı tamamen kcn-

1 Yarım ada.c:ıı içine kapanmak 
ln(!(;bunyetinde bırakacaktı. Şi
tnau Afrika meydanlar.ından ha
~ket edecek tayyareler uzun 

1 .~r Yolculuğa ve Alpleri a§mağa 
ltllz~m hissetmeden ltalyanın as
cleerı merkezlerini ve mühim.mat 
t 'Polannı tahrib ederek onu 
b~l~c uğratacaklardı. Bu, harbi 
ı.!~recek bir muvnffnkiyet teş
~ ctnuyecckti. Fakat Alınan
l'ayı yalr.ız hnşına döv~ek 
ltıecburiyetinde bırakacakb. ltaı 
l'anın ezik ve düşü!< vaziyeti 

lfüseyiu Oulıid YAl~IN 
[Sonu 3 üneıi tahıfede] 1 

6 N;id resminde höyük bir alika. ile takib edilen toJNı·ular 

Cenub askeri mıntaknsı kum:ın -
danı general Auchinlcck, bana de
di ki: 

[ Sonu S UncU sahifede] 

miıı edilmektedir. Mn::ıı ıafın bö le 
bir t:ıarruz daima bel lenebılt'\!<'k b r 
hftdiscdir. Bir mılddctk ocrı ıtal;>'<ın 
l:ır Jl:ırdla dvıırmdn kıta::ıt t h ! -
datı yapmnktn 'l:C bir ::ıyc ır lcrlcınc 

ye bnzır bulunur gib ~~ruml"el<: e-
[Sonu 3 OncU ı...htfece] 

Gençlik kulü.bleri 
faaliyete geçtiler 

Beden terbiyesi nıukelelfiydi ka
nunu 30 ağustos tarihinden itıbnrcn 
mcvkiı mcrlyctc girıni§tir. lstrullıul
da 16 mıntakadn açılan kliipler dun
den itibaren faaliyellerine b:ışla -

mışlardır. Beden terbı~ e · kıınunıı- 1 

nun Vekıllcr ile.} etine 'crdıgı :ıl• -
hiyctle bu sene fcctrnbı;Jd, bele< J.}C 

hududlıırı dahilindcl,ı kuz:ılcrci:ı 1 $-
[Sonu 3 Uncü ~hifede] 

bir tcs\iye suıeu lmkans.z gôrul -
ailktcn oıu·ıı Mac.: r \ e Rume11 hu
kiımetlerinin orzuı,u Ul ıınc h~ !.cm 

Bu hn'.en kar ı ını mlltcakib bir 
tar~ft, n m hvcr de\ lctkri harıciye 
nazırı. ı·ı dığcr tm aft.ın da Rum .. n -
J .ı. Htıriciye Nazırı aı manda not. l::ır 
tcnti cdilın!ştir. 

Bu 'CS<'ildl' Almnnyn ve iklp 
Rumen toporııkl:ırının t .. mnmlı •ını 
\ c tecn\ UE.dcn masuniyet.ini g. r.ınti 

fıSonu 3 Uncu sahifede] 

Kurtuluş müc:ıdclcsini neticelen -
dittn 3 ağustos harbinin 18 jncj yıl

dönümü bugün büyük bir uı fer 

b:ıyromı hnlindc 'liC çok p:ırl:ık ~e

kildc kutlandı. 

ve lıbidenin etrafında birikiyordu. \'e 9.50 de vali Dr. Llılfi Kırd:ır ile :::ntT:;;,,...::;:;,,v:,v::ıı:n11:1:.y;::;;,.:7.,.;:;.,:;, :-v. ::;:,,;ı;;.,:;ıı;,.;ıw;;,.ı;;,.;ı;:.,;ı;,;;,.;;,.:;ı:;.,:;ıı; .. =;ı;,.;ı;ı; .. ;;; .. ;ı;;,,w:;; .. ;;:,;:ı.ıç;,.:;::.,ıı;:;ı. ,;;;:, .,.,"""~""";;;;>;,:;ı;,.:;;.,;;:;,.ı;::;,.~ .. .,.. .. ;;:,;ıı;;,.;c, ~;;~ı-.v;;;""";;;,;;:,,;;, ,;;, ;:-:, •• 
Her Sabnh 

Saat 9 da, merasimin başlamasın - l<omut:ın Tümgeneral İshnk Avni 
dan daha bir snat evvel, abideyi relnkatıeı·inde Parti bn§karu oldugu 
ı;"C\Teliyen asker Jutalnnnın gerisin- halde ftbide meydanına hnreket et-
de on binlerce insan toplanmışlı. tiler. 

Güııun erken saatinden itibm·\:n K b Ord T b "k Bu sır;ılnrda fıbldc meydanındaki a raman uyu e rı . 
l.ı.ı.yr:ıklnrln donanmış ı:cıdddeıde • _ kala\ıalık mahşeri bır manzara pey-
mutad hny:ıt.ın üstünde bir kay - lstaubul . l•omutanı Tumg~nernl . d~' etmt:iU. Meydnnn bakan gnzino-
n~a hissediliyordu. Her nevi n;,ı- • tı;h~k Avnı, zafer ~:ıyramı munasc- lımn \'e ap;>rtmanl:ı.rın pcııccrelerl.n 
kil vasıtal::ırının İ§lcıneıoi saat 8 den ~tile yapılan tebrıkatı, saat 9 dan d«: n imnnlnı ıMırkıyor ,.e mt>ydana 
itibaren durdur:ulduğu için, büyüle ıtibaren ordu ruımınn ku~and:ınlık- sıkış:ın knl:ıbnlık, merasimin ba:ıla-
gcçid resminin yapılacnğı taksim ta k:ıbule bn:ılnmı~tı. Tebrıke gelen- [ Sonu 3 ü ncü sahifede) 
meydanına giden biıtün yollar, saat ler arasınd~ vali, .. mebuslar, p:ırti 
9 dan sonr:ı kesafetini büsbütün ba~kanı, şe~~· m.eclısı _erkanı ve muh 
ıırttıran bir kalabnlıkln dolmuştu. telil ~ekkullerın mumessilleri bu
Şehrin milte:ıddld semUcrindeıı ge- lunuyordu. 
lcnlcr, (abideye giden caddelerden Taksim Meydanında 
bir insan seli halinde akıp geliyor Tebrıkfıt 9.30 a kadar devam etti. 

Bulgarların bir 
cemilesi 

• 
Bulgar hudud komu
tanı zafer bayramımız 
mUnasebetile Edirne-

ye geldi 
Edirne 30 (Hususi) - Bul

gaı• budud komutanı Zafer 
bayramımızda bulunmak ar
zusunu göstermiş Ye ailesile 
ve bir üsteğmenle birlikte E
dirneye gelmiştir. Bulgar ko
mutanı bugün coşkun bir se
vinçle kutlulannn bayramımız 
münasebetile yapılan geçid 
~mindc haı.ır bulunmuştur. 

SABAHTAN SABAHA: 

3 milyon Türk genci 
İngiltere hücumu ve 
Ahmed Rasim mer
humun bir hikayesi 

Biz; Alman propaganda$ının 

;ıylardanbc:ri diline doladıgı ma· 
hud lnoil tcrc hucumunu bekleyip 
dururken bll:ıkls lnglllz hava 
kuvvctlerınlrı A iman p yltahtına 

ve sanayi merkc::ı:lcrıne hücumla 1 
ve beden terbiyesi 

memleket 
Dün açılan kulüblerin 

mükellefiyetinin ilk gayesi 
müdafaası esasına dayanmalı 

Memlekette gençlik 
kulUblerine mensub 
ve bu kıyafette 3 
milyon genç "-Ay ı dlı 

bulunc.cak .• 

buralıırını mebzulcn bombalama· 
larına fahld oluyoruz. 

Hııtl'll bu hUcuml:ır:rı gün geç· 
tikçe ~lddetlnı :ırttırdıklnrını, dut· 
manlarına göz : çtırmıyacak de· 
rcc..:d• kcclflcttifilnl de rıjans ha· 
berlerindc: oi<umaktııyız. 

Dııha garibi dun Ottava'd:ın ge. 
len bir haberde, hıırbın buoUnku 
cafhaııını bir lngiliz tauruzunun 
t:ıkib edecc:fıi bile iddia olunu. 
yordu. 

Merhum Üı;t::d Ahmed Rııslmın 
daımıı tc:kr:ır ettiği bir hıl<Ayesı 

vardı: Meşhur Onlkılc:rin c:leba-

1 

§ı:;ı kab:ıdnyılığılc: maruf Arııb 

', A.:ıdullahı bir gece aıkı;tırıp adnm 
akıllı pntaklamıslnr. Eu h5diıeyl 

Ahmed R;:.sıme ::nla~ırlarkcn :.:stııd 
cormuı:: 

- Peki, Abdullnhın yanındıı ı;;. 

lahı yok mu imiş? 

fi9\ ün 30 Ai;'11stos, Zafer 
lb:P ba~Tamı günü, İstanbul· 
da gençlik kliiblerinın de açılma 

resmi 
i.ıirı.;olt 

- V;ırmış :ımm:ı z:wnılı Arııb 

. l:ıy:ık yemeden silfıh ı;ckmegc 
yapılmı<otır. Mcmleketın vakft bulıımamı .. ki-. 

y~··lerinrlc hede>n mükel· 
1 

A. Cem:ıleddin S:ı.r~!:r.ğlu 
1 Sor.:· ~ rci 6ahlfcde] 1 

1 ---..:ıı• 



1 
1 

Sayfa : 2 

• • 
1 

azmi 
karşısında 

mühim 
bir ric'at 

Dünya efkarı İngiltereyi istiJA 
mcselesile meşgul olurken harb 
vaziyetinde beklenilmiyen bir 
değişiklik oldu. Almanlar Bıi .. 
tanya ndalannı ihata eden sulan 
"Harb mıntakası,. ilan ederek 
bu sularda seyrüsefer eden bilft .. 
mum gemilerin 20 Ağustosdan 
itibaren batınlaca.ğını bildirdi .. 
ler. Flandr meydan muharebe
sinden sonra üç, Fransanın tes .. 
limini müteakıb da yedi gün 
zafer çanlnn çaldıran, İngiltere 
imparatorluğunun parçalanma .. 
sun arbk bir gün meselesi teıflk .. 
ki eden ve pek yakında adalar 
istila edilerek d ü manın sulha 
mecbur edileceğini bildiren Al· 
manyruım bu hareketi, takındığı 
azamet ve Alman milletine edi .. 
len vfildlcrle kabili telif olmadı· 
ğlndan ilan edilen abluka, umu
miyetle yeni bir manevra olmak 
ii?.ere kabul edildi. 

Çünkü bu ırka mahsus 
innd ile bir belediye rcısımn 

doksan bir gün aç durduğu dü
şünülecek olursa İngiltere gibi 
evvelden hazırlığını yapmış, 

Londrayı mOOaha ecıen balon barajlanDdan biri 

"-···-
ambarlarını doldurmuş, dahilde- ! YAZAN : 
ki sarfiyatım vesika usulü ile H • k f 11 
nizam altına almış bir devletin 1 me gaz 
herhalde bunun iki üç misli bir ....,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=======;-i• 
mukavemet göstereceğinden §Üp 

he olunamaz. Binaenaleyh İngil
tereye karşı tatbik edilecek ab
luka ancak 911 senesi sonbaha
rında tesirini gösterebilir ki bu 
zamana kadar mihverin akıbeti 
ne olacağı tetkike değer bir key
fiyettir. 

Malüm olduğu üzere muhare
belerde kullanılan her yeni si
lah ezici bir tesir yapar. Çünkü 
böyle bir sili.hın tesiri tecrübe e
dilmedığinden müdafaa. vnsıtnla-ı 
n da mevcud değildir. 

Almanlar Cihan Harbinde ille 
defa zehirli gaz kullandıldan 
zaman Fransız cephesinde panik 
hnsıl oldu. Kimsede maske yok
tu. Askerler zabitlerin tavsiyesi 
üzerine burunlarını tıkayıp kaç
mışlar teneffüs ile ağızdan giren 
gazın kendilerini yine öldürece
ğini düşünmemişlerdi. Birinci 
hatta bulunan kırk bin kisi klor
le boğulmuş, cephede geniş bir 
gedik açılmıştı. Almanlar gaz ta
arruzundan büyük bir tesir ümid 
etmediklerinden bu hareketi or
dunun seyyar kuvvetlerile bir 
Iikte yaparak Fransayı mağlUb 
edemediler. 

Yine Cihan Harbindeki Kam
bre meydan muharebesinde ilk 
defa lııgilizler Tank kullanmış -
lar ve Alman ordusunda buna 
müşabih bir bozgunluğa sebeb 
olmuşl.nrdı. Tüf ek ve makineli 
tüfek mermilerinin tanklann 
zırh levha.lan üzerine yapışıp 

kalması Alman neferlerinin ma
neviyabnı o kadar bozmuştu ki 
hepsi ellerinden silahlannı atıp 
yere yatmışlar ve bir Kanada 
süvari bölüğü tankların peşin
den düşman koloı ciulan arasın
dan kilometrelerce içeri nüfuz 
ettiği halde bir mukavemete te
sadüf etmemişti. Mezkur bölük 
Fransız ve İngiliz ordularının 
kendisini tnkib etmesini saatler
ce beklemiş ve kimsenin gelme
diğini görünce yine zayiat ver
meden avdete muvaffak olmuş
tur. 

,.. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

Geçen harbdc Almanlar deniz 
altı gemilerile İngiltereyi ablu
kaya te§Cbbüs ettikleri zaman 
cV\rcJce ümid etmedikleri bir te
sir elde ettiler. 

Fakat harbin başında ellerin
deki denizalb gemisi mevcudu 
İngiliz s3.hillerine bir anda ancak 
dört gemi göndermcğe müsaiddi. 

Alman bahriye zabitlerinden 
Her Bnverin 1912 seneBinde, lıı
gilterenin denizaltı gemilerile ab 
luka. edilip mağliib edilebileceği
ne ve bunun için de osgaıi 
126 ueniz nıtı gemisine ih -
tiyaç olduğuna, her defasın • 
da bu gemilerden kırk iki
sinin karitada gösterdiği mevki
lerde bulundurulması ki.fi gele -
ccğine dair erkinıharbiyeye·tak 
dim ettiği proje bu ince göriişlü 
zabitin bir şöhret vesilesi aradı-1 
ğuna hamledilerek dosyaya kal· 
dınlmıştı. Sonradan anlaştldı ki 
Baverin projesine !Ayık olduğu 

ehemmiyet verilse imiş İngiltere 
için vaziyet vahim olurmuş. Bi
liharc Almanlar denizaltı gemi
lerini bu zabitin gösterdiği mik
dann üç misline çıkardıklan hal
de yine iimid ettikleri tesiri elde 
edemediler. Çünkü denizaltı ima
line uyan bir tempo ile İngilizler 
de müdafaa vasıtnlann.ı arttır -
mağa fırsat bulmu.~ oldular. Ya
ni silfı.hın ilk defa yapacağl bas
kın tesiri zail oldu. 

Çihan Harbinin devam ettiği 
~ sene 7.arf ında, şiddet dere
cesi bitanıflann muhalefetine 
göre azalıp çoğalan dcni7.altı ab
lukasına karşı İngilizler çok 
müdafaa vasıtaları bulmuşlar

dır. Su bombaları, müş'irli ağ
lar, avcı botları, dinleme cihaz
ları, müsell8. balıkçı gemileri 
Alman denizaltı gemilerini mü -
him zayiata uğrattığı gibi ablu
kanın tesirini de azaltmıştır. 

1916 sonunda "Amansız deniz 
altı harbi,, ilan olunduğu zaman 
tekamül eden müdafaa vasıtala
rı lngiltereni~ açlığa :mantz kal
masına meydan vcrmemL,,qfjr. -

Alman harb tarihi cncümC!Di 
"Amansız denizaltı harbi trui -
hi,, ni giıya yetiştirememiş gibi 
bugüne kndar neşretmedi. Bu 
sebeble tahtelbahir kumandan-

tedbiri zaylııbn bu mikdara çık
masına mini olmuştur. 

Bu hacbde Almanya için bazı 
kolaylıklar olduğunu itiraf et -
mek liızımdır. Dvr - Kale boğazı
nın .Almarı kontrolünde bulunma 
ması denizalb harckituu mühim 
surette kolaylaşbrmaktadır. Ha
va kuvvetleri ve milmabsh 
maynlerde ablukanın tesirini art 
tırmaktan hali değildir. Yalnız 
şuraSı tahakkuk etmiştir ki İn
giltere ayda sekiz yüz bin ton 
gemi zayiatına altı ay müddetle 
mukavemet iktidarındadır. Eğer 
Almanlann haftada babrdıklan 
gemi tonajı iki yüz bini bulursa 
altı ay sonra lngiltcredeki iaşe 
vaziyetinin olduk~ müşkülat 

kesbcttiği anliışılır. 

İngiltere bahriye nezareti beş 
ağustosda nihayet bulan hafta 
zarfında zayiatın yetmiş beş bin 
tondan (yani takriben on beş 
milyon Türle lirası .kıymetinde
ki vapurdan) ibaret oldoğun.ı. 

ilan etmiştir ki bu mikdar İngil
tereyi aç bırakmak için Alman
ların batırması icab eden tonajın 
ancak üçde birine muadildir. 
Verilen rakam denizalb harbinin 
iliınından evvelki haftaya aid ol
cluğundan yirmi ağustosdan son 
ra zayiatın bir misli daha art
ması da beklenebilir. Fakat bu 
mikdarda yine İngiltereyi aç 
bırakarak mağlüb ctmeğc kafi 
değildir. 

Binaenaleyh her türlü si -
yasi ihtilifı göze alarak, deniz 
altı gemilerinin ağır zayiatına 
rıuı. göstererek yalnız bu vasıta 
ile İngiltereyi mağlfıb etmek pek 
müşkül olduğundan ilin edilen 
denizaltı ablukasını istili :fikri
nin iflasına ve İngilterenin az
mi karşısında mühim bir ric'ate 
atfetmek do.ha doğru ohır. 

Hikmet IJgaz 

İhracat kontrol daire .. , 
sinde yolsuzluk yok 

Ticaret Vckulcli ihracat kon
trol dairesinde bazı yolsuzluklar 
mey1ana çıktığı ve al8.kadar ba
zı memurlara işden el ~rildi
ğ'i hakkındaki haberlerin esassız 
olduğu yaptığımız tahkikattan 
ruılaşılmıştır. İhracat baş kon -
trolü Hakkı Nezihi tclebi üzeri
ne 15 günlük.bir mezuniyet al
mıştır. Diğer memurlara da iş
den el çektirildiği doj;"lU değil -
clir. 

SENILIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 

TUrklyo Ecnebi 
1400 Kl'f. 2700 Kl'f. dıınlarına verilen emirleri, akın- --•ııc-
750 • 1460 • 
400 » IOO » 
160 • 800 • 
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12.00 
19.44 

Vıuı 

1.36 
21.22 

Jmuk 
8.54 
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Ezani 
Vasati 

lann tarzı tertibini, 1ngı1iz ada- Artistler birliği kuruluyor 
ları civarındaki pusu mevkilerini Başta .kıymetli ve muktedir 
bilmiyoruz. Japonlar da. buna bazı meslek ulitlmdarlan olmak 
benzer bir kurnazlık yap:ırnk ili.ere dünkü Zafer bayramında 
1904 seferinde donanmaya veri- aralarında bir"görüşme yaparak 
cin harekat emrini nc.~tmemiş- faaliyete başlamak üzere icab 
Ierdir. Almanlar "A~ansız deniz eden hazırlıklarını ihmal eden 
alb harbine,, başlndıklan glin yeni birlik ınilessisleri, birliğin 

ayda altı yüz bin ton İngiliz ge- teşekkillünü :ıüıkah makamlara 
misi batırıldığı takdirde lngil - bildirmek üzere (25 maddelik 
terenin aç kalacağını hcsabla · bir nizamname) hazırlıı.mtSlar
mışlardı. İngilizlerin mukabil dır. 

i'ENl SABAU 

Almanyaya veri
lecek siparişler 
toplu yap lacak 
Almanyaya ihracat yapmak 

istiyen. ve evvelce siparişlerde 
bulun.muş olan tüccarlardan is- ı 
tenilmekte olan beyannameler 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne! 
verilmektedir. Haber aldığımıza 
göre Almanyaya sipariş edile -
cek maddeler toplu bir şekilde 
ısmarlanacakbr. Çünkü buradnn 
Almanyaya sablan mallar Al
man ithalat bürolarının kontro
lü altından geçmekte ve teklif 
edilecek fiya.tlar bu bürolar ta
rafından filme edilmektedir. Tek 
alıcıya tek satıcı şeklinde hare
ket etmek bugünkü ticari pren
siplere en uygun bir şekil olarak 
kabı.ll edilmiştir. Bu sebeble 1 

harbclen evvelki gibi Almanların 
piyasalarımıza hfildm olarak 
malların fiyatlannı düşürmeleri

ne mani olunncaktır. 
Buradan Almanyaya gönderi -

lecek mallar standardizasyon 
niMmnarnelerine uygun olarak 
sıkı bir kontroldan geçirilecek 
ve Alman ithalat bürolannın 
eskisi gibi fiyat tenzil etmesine 
meydan verilmiyecektir. 

--ıtııııc-

Munzam büdçe 
Belediye büdçenin 
tatbikine başladı 

rOKUYUOU-Oill.. 
DiYOR f</: 

Belediyeye teşekkü 
Pencerelerden hah 

silkenlere ceza kesil
meğe başlandı 

Bundan bir kaç gün evYcl o-
kuyucularımızdan "Hüseyin , 
Avni Keçeci,, imzasilc aldığı -
mız bir şikayet mektubunu bu 
sütunda neşretmi5 ve belediye
den aynca dikkat rica etmiş -
tik. 

Okuyucumuz; her sahalı pen 
cerelerden silkilen halı, keçe ve 
emsali eşyanın yollardan ge· 
lip geçenlere bir hayli toz yut
turduğundan şikayet ediyordu. 

Şayanı şükrandır ki beledi
ye teşkilatımızın ne kadar bü· 
yük bir dikkat ve hassasiyetle 
bu i§i ele aldığını ve alakadar 
olduğunu yapılan icraat ve ke
silen cezalarla Ö~'l'enmiş olduk. 

Dün sabah Şişli, Taksim, Şiş
hane, Harbiye, Nişantaş semt
lerinde kontrole çıkan belediye 
memurlan muhtelif adreslerde 
12 bayana pencere ve ba.lkonla 
nndan halı silktikleri i~!n \'e 
bir o kadar bayana da sokağa 
su ve süprüntü döktüklerinden 
dolayı - ilk defaya mahsus ol
mak üzere - (3) er lira para 
cezası kesmişlerdir. 

Ncşriyatımızl:ı ve halkın .. -
mumi sıhhati ile bu kadar ya
kından alakadar olan belediye 
reisimizle bütün şelıir belediye
cilerimize hem gazetemiz, hem 
de şehir namına te.'iE!kkürler 
etmeyi bir vazife say:ırız. 

Tevkifhanede kumar, 
içki ve sH~h yasalJına 
rağmen hepsi mevcud l 

İstanbul te\•kifhancsinde yeniden 
bir Md.sc olmu.,..Wr. 

Birkaç gün evvel kumar yiıziir..

den Şükru isminde bir mahkünn: 
olduren Rcccb Kızılağacm henüz 
mahkemesi yeni başlamışken evvel
l:i gun de yine tevkifhanede kadı 
ba- duello cereyan etmi§tir. 

7 kişi biribirine r.ircrc'!t bıçak -
farla altıbildiklerine .saldmnış ve 
Yuruşmu;;lar .. neticede dördiı ağır, 

üçi.ı hafı! yuralı olarak ltanfar içı.\
ae \'e bitab bir lıaldc du:;iıı:> kal -
m~lardır. 

Me~hur s:ıbıkalılardan (M:ırınara) 

n:ımile maruf Galatalı Arap Hasan 
tcvlzühancde bulundugu ı.oguliun 
ktıhyalıgını kimseye l.apt.ırmamak 

irin ortalığı htıraca kesmiye ba:;l:ı

mı .. aldığı parayı da kaçakçılık iş
lerinde cermaye yapmıştır. 

Kogurla agır cezalı \'C mahkümlar 
d:ın olup onun gibi kabadayılık da
\"asında bulwınn beş itişi daha ayn 
ayrı Marmara Hasan:. diş biledik -
!erinden ki:hyalık giırlıltusiı sık sık 

kopmak tchlıkesi göstermiştir. 

öcrcnıldigine göre tc' kifiıancyc, 
hsriçten bıçak ve zehirli içkiler ka
çakçılı ~ı yapılmam.ası için sıkı ted
birler alınm:ısınıı rağru~n bunun ö
nüne geçilememiştir. Mahkfıml:ırm 

gecen clnnyet mahkemesindeki ifa
deleri ile sabit olduğuna göre içeri
deki m.ıhküml:ırın hcınen 100, HiO 
sinden fuzlasınd:ı koma, bıçak ve 
sustnlı bulunduğu anlasıl:naktadır. 

POLİSDE 
İstanbul belediyesi hazıl'ladığı 

munzam bütçenin tatbikine baş- S h k Yolkesici sarhoşlar bir 
lamıştır. Bu bütçe ile pasif ko- a te avu atlar da avukatla bir bekçiyi 
runma işlerine mayıs sene başın- yaraladılar 
da verilen tahsisattan başka 150 varquş Dün adliyeye beş kişilik bir 
bin liralık yeni tahsisat veril - yol kesici çetesi teslim edilmiş-
mektedir ki bu para belediye ve İstanbulda kendilerine avukat tir. Öğrendiğimize göre hadise 
vilayet tarafından f)aslf korun- süsü vererek bir çok dava sa - şöyle olmuştur: 
ma işlerini organize eden sefer- hiblerini ziyana sokan ve para- JlAlirnckapıda oturmaktn olan 
bertik müdürlüğüne tevdi olu- laQnı alan bir kaç sahtcktı.nn avukat Mehmed Hnlfd ailesi ef
nacaktır. bulunduğu baronun dikkat naza- radı ile birlikte evvelki gece bir 
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ilyon Türk 
• gen c ı 

[Baş tarafı 1 inci utılfede1 
lefiyetinin icab ettirdiği btı kluı; 
ler daha evvel açılmıştı. Henüı 
:ıçılnuyanlar da hazırlanacak ve 
yakın bir atide memlekotin bet 
tarafı beden mükelleflerinin 
haf tada üç dört saat müşterek 
idmanıı, izciliğe tabi tutulacağı 
yerlere sahih olacakbr. 

Beden mükellefiyeti şimdilik 
18 - 19 - 20 yaşındaki gençleri. 
hnftarun muayyen saatlerinde 
tavzif ediyor. Bunlar için ayrı 
birer bina bulunamadığından ts
ta.nbuldaki spor ldübleri beşer 

yüz kişinin toplantısına tahsis 
olunmaktadır. 

Gençlik teşekkülleri, klübteri 
başka memleketlerde çoktan t.eş· 
kil edilmiş: İtalya ve Ahnanya· 
<la askeri bir intizam ve ciddiye
te tabi tutulmuştur. Zaten hu· 
ııun muazzam bir teşkilat işi ol
duğu meydandadır. Daha ilk ka.· 
lemde ve yalnız Beyoğlunda 
1300 genç tesbit edilmiştir. BU
tün memlekette dikkatli bir kay· 
dın üç milyona yakın mükellef 
toplıyacai:'l anlaşılmaktadır. 

Üç milyon genci talim etmek, 
hele kısa bir zamanda hazırla • 
mak .. Kolay i§ değil, beden mü· 
kellcfiyefinin gayesi yalnız genç 
lere spor yaptırmak, onları .çe· 
vikliğc ve harekete alıştırmış ol· 
sa ehemmiyetini küçültebiliriz. 
Fakat bu mükellefiyetin gayeleri 
başında milyonları memlckc&. 
müdafaa3ına hazırlamak vardır. 
On sekiz ,.e yirmi yaşındakiler, 
hattit ileride dnha çok küçük o
lanlar, bir kaç ay içinde askerli· 
ğin ba§lıca mümarcselerini elde 
etini~ olacaklardır. 

Bir kaç sene içinde memleket· 
te mükemmel bir nesil }'etişmesi
gen~lik klüblcıi idarccilcdııın 

ve muallimlerinin clindeiir ve 
onlann ihtısa.sına ve iktidann1' 
bağlı bir işdir. 

Bobçet Safa 
-->ıııı:--

Yaz Balosu Diğer tarafdan munzam büt- rını çekerek yapılan şikayetler gezintiden dönerlerken Kara • 
çede 200 bin liralık bir tahsi - ve müracaatlar üzerine bu gibi- gümrük önleıinde bir sarhoş ka- Bakırköy Türk Hava Kurumu. a~ 
sat ta iktısadi ihtiyaçlarda kul- lerden. yedi kişinin adresi ve filesinin bücumunn uğramışlar- ğustosun 31 inci. <."\lmartesi goccsi 

l 1 k .. beledi . h"" . ti t"'~ı.·t edil k c·· h Flory:ı plfıj gaı:i:ıosunda dnnsh bit-anı ma uzcre ye nyase- uvıye '='-'ı ere um u- du'. Kadınlar korkudan ...... ;;,r -
· · d U<46' yük haı·acılık gecesi t~tib etmiş-

tinin emrine terkolunmuştur. Bu rıyct Miıd eiumumiliğinc \"eril - mag·a ll..-c:olamışlar \'e ctrafda.n · uı:us Ur. Gece çok oıijinal cglentilecle 
parayı belediye riyaseti lüzum miştir. yeti.senler, gürültüye ko§a.nlar geçirilecektir. 

gördüğü takdirde halkın zaruri Bu cesur adamların lıiç kork- olmuştur. En evvel vak'n yerine ~~~~!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!~"!!!'!!!'!!!!!'!!!!~ 
ihtiyaçlarına tekabül eden gıdai madan resmen yazıhaneler aç- yeti.sen mahalle bekçisi Hüseyin dan birinin Keçecilerde Piripa· 
ve sıhhi ihtiyaçlarının tanzimi tıklan ve avukat tabcliiları as- sarhoşları önlemek isteyince a- şada 4 numarada oturan sabı • 
ve bu maddelerden lüzumu ka- tıklan da tesbit edilmiştir. Ara- ?.ılı yol kesiciler bıçak ve taban· kaWardan Mehmcd Ali ve diğer 
dar stok ynpmak için sarfcde - larındaki pek genç bir sahte a- caya el atarak hem bekçiyi ve dört suç arkadaşı olduğu anla.-
cektir. vukatıo da Galatadaki büyük hem de ailesi efradını muhafa- şılmıstır. 

Munzam bütçede Bebek - İs- hanlardan birinde muhteşem bir zn.ya çalışan avukat Mehmed Haklarında hazırlanan za.bct 
tinye yolu için tahsis olunan yazıhanesi olduğu söylenmekte- Halid Dündarı ağır surette ya- ve tahkikat evrakı ile dün mcş-
312 bin liralık tahsisattan 213 dir. Müddeiumumilik bu müteca- ralamışlardır. Bu sırada polis hudcn adliyeye teslim edilmiş
bin lirası Bebek - lstinye yoluna sider hakkındaki tahkikat evra- de\T:iyesi ve halk müdahale ede· lerdir. 
diğer mebtağ haizi ehemmiyet kını ikmal ettikten sonra acilen rek miitecavizleri yakıılamıslar- ___________ 
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bulunan yollann in.5MlllR sarfo- muhakemeleri yapılacakbr. dır. Yapılan tahkikatta bunlar~ ,_Radyo Programı 1 
lunacakbr. ~----------------------------------------------------

Polis romanları gibi -••«--
Değerli bir hftkimimiz

den ayrıhyoruz 
Son terfi listesi arasında 70 

lira asli maaşdan 80 liraya terfi
an Elazxğ ceza hakimliğine ta
yinini haber aldığımız sekizinci 
asliye ceza hakimi Bay Cemil 
Tüzemen; bugünlerde yeni me
muriyetine hareket edecektir. 
Çok değerli ve henüz genç bir 
y~c:ıda olan bu güzide hakimimizi 
tebrik ve yeni memuriyetinde de 
başanlar dileriz. Her bakımdan 
ilmi ve idari üstünliij;rünü be
lirctlik kendini herkese sev
dirmiş olan Cemil Tüzemenin 
Eliızığ'a gidişi; İstanbul adliyesi 
için cidden mühim bir ziyadır. 

--•ıııı:-

KömUr satış fiyatları 

--····---
Geçenlerde Beşikta. ta olurduı::u

nu ve isminin Anjcl olduğunu 

.söyliyen geııç \'C cuzcl bir lı:ıyan 
polis erkanına başvurarak lıir ;miıd
dcttcnbel'i nişanlı bulundul::lau 
zengin Mısır prcnslcrındcn bir za
tın or~-ıdan l::ayboldugunu \e ba
şına lıır fcüıkct gelmiş olmasından 

ltorktuı;unu yanayana ihbar etmiş
tir. 

ilk once bu murac:ı:ıt: yapıldığı 
şekilde ve mınhet ol!ır:ık kabul 
edilerek takıb:ıt \•e tahhikııt bu 
yold:ı y~pılmış \'e birl:nc gün k:ı
yııı .l\'lısırlı prens polis i!-Jnci ~-ube 
memurlarınca nr:ışlırı ı m.ışt.ır. 

Bu sırndn Knsınıra ada otur
makta olan Hanife adındaki b!ı-

bolan Ege Yapuru sü\•arisi gibi bu 
Mısırlı prensın de kaybolıruısın

dııl:i sır o znman anlaşılmıştır. 
Kadınlara ayrı nyrı cöslerilen ~a

bıkalılarm resimleri ar:ısınd:ı ikisi 
de bir tancsıne \ c nyni fotogra
f:ı parıruıl:: uzatarak birl heyecan 
'\ e aşkla, öteki kin \'e ı:efretle hay
kıı·mışl:ıröır. 

- İşte prens budur. 

- 1ş"tc Egenin süvarisi. 
~·rıı.at memurlar eülmii !erdir. 

Çunkiı bu re.sim meşhur kadın a\·
cısı, sabıkalı dolandırıcı, Eyübliı 

Hnlıdin tiı. kendisidir. Ve hapttlırı
ııcdcn çıkalı henüz 25 gün kadıw 
<'lmustur. 

b:ıy.an d:ı polısc ba.,\·uraruk J::cn- Bunun üzerine; memurlar fanli-
Fiyat mürakabe komisyonu dısinin Ege \•apuru wÜVurisi tnrn- Yl'lC geçmiş \'e evvelki gün bu ma-

yarın Mıntaka Tıearet Müdürfü.

1 
fından izdıv.ıç vfıdile iğful cdıldi- ruf Mısırlı prensi yeni bir hü\·iyct 

ğünde toplanarak kômtir fiyatla (!ı şeklinde bir şıküyettc \'e alınan \'C nam nltında göı.iıne ltcstirmiş 
rını tetkik etmeğe başlıyncaktır., parası ile miıcevhcratmın ke•1disi- oldugu güzel \'e zen;:in lılr b:ıyanı 

. d . ·-ı b' c! 1. 1 öh~yc basbm1ak için fırıldıık ce-Halen şehrimizin muhtelif semt- ne ıa csı .... e ın e uu urunuştur. 
Her ikı krıdının \'crdiklerı malü- vınncğe talıttığı b!r sırada ya-

lerinde kömür satışları biribiri- 1 matn •. e Ellbıslann t.ırifme ~orc knlamışlardır. 
ne uymamaktadır. Bılhassa Şişli iki :ıdnmın da ayni ~:ıhslyet olma- Aksaray tıırnflarında oynıy:ıcağı 
ve }{adıköy cihetlenndc pcrn- sından şubhclcncn polis crltfını bu )eni oyun:ı fırsat ,.c meydan 
kende olarak bir kilo kömürün 7 Anjelc kendıslnin Mısırlı preıısc lıu1:unıyan Eyüblü Halid enseyi po
kurusa kadar satıldığı görül _ p:ıra falan ,·erıp vcm1cdq;ıni so- lise \'erınce: 

runca safütl kadın: - Yaz.ık, demiştir. Yakal:mclığı-
mektedir. Bclcdıye iktısad mü- - Evet vcrdım! dcmistır. nen ma dcgıl; asıl ~u partiyi knçırdığı-
dürlüğü de bu ınevzula yakın - yanımda saklaınaktans:ı onun ı:a- ma yanıyorum i:;tc. 

dan alakadar olmaga başlamış- s:ısında dursun diye \erdim. On, Ve tabii Anjel ile Hanifenin; 
tır. Kömür malıyct fıyatlnn bir on be~ p:ırçn miıcevhcratımlu 1000 Mısırlı prensin kasasında mahfuz 
toplantıda tesbit edilecektir. küsür lıra kadar param ıırcıısln olan mücevherat ile parnl:ırının bi-
Mcşru bir kar verilmek suretile yanındadır. rcr deve olduklarını ilıh·eye luzum 

. . Hanıtcnin de bir mikd:ır p:ırao:ilc yoktur herhalde. 
satış fıyatlan yannkı toplantıda mücevherleri gidince ortadan kny- D.iinlş Remzi KOROK 

tesbit edilerek ilan edilecektir. \. .. --~--·--.... -----------------' 
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7.35 Program ve memleket sa.ıı. 
ayarı. 

7.35 Muzik: Hahf miıtik progr,ı-

mı (Pi.) 

8.00 Ajans habcrleıi. 
8.10 ı-:v kndını - Yemek lıs~ı. 
8.20/8.30 Muzik; Pl5kl.ı ıı..~rıc mu· 

2..ik programının dc\•aıııı. 
13.30 Progr.aın ve memleket s:ı:.ıt 

:ıynrı. 

13.35 MüZ!k; MuhlcliC 
(Pl.) 

13.50 Aj:ıns h:ıberleri. 

şarkılar 

14.05. Muz.ık: Plaklarla muhtehf 
~kılar progr:ımının devamı. 

14.20 Muzik. Uverluıler \e ban -
do pnrçnl:m (Pl.) 

15.00/lfi.30 Miızik: C.ızb:ınd (~.) 
18.00 Progı·am \•e memleket S3::tt 

ayarı. 

18.05 Müzik· Şarkılı l<ıııcolar (Pi.) 
18.30 Muzik: Çıg~n hawıl::ırı (Pl.) 

18.40 Mii ... ik: R:ıd}·o caz orkes
trası (İbrahim özgüı· idaresinde) 

19.15 Müzik: 
19.45 Memleket s:ıat ay:ırı, ve 

ajans haberleri. 
20.00 Muzik: Fasıl ·heyeti. 
20.30 Konuşma (Giınun mesela -

leri). 
20.50 Müzik. 
21.15 Miızik: Ilccllıoven - Mch -

talı sonatı (Opus 27, No. 2) 
21.30 Konuşm (Radyo gazetesi). 
21.~5 Müzik: Radyo salon orkc.;

trası. 

22.30 Memleket s:ıal ayarı, nj:ına 

haberleri; zirnnl, esham - tnhvilt'ıl. 

kambiyo - nukut bor.sası (fiyat) • 
22.50 Müzık: Radyo salon oı kcs

lrası programının devamı. 

Yalnız uzun dal~a postasile. 
22.50 Konu,.<;ma (F..cnebi dıllerde -

ynlnız kı!n dalga po:;lasile) . 
23.10 Müzik: Dans ınüzigi (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program v• 

kapan ıs. 
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li'akat, çok usta, güreşin, mu- İhtiyar cazgır, heyecan içinde 
~nın, boğuşmanın, hasını - idi. Bütün eski pehlivanlık da
-.cıntn ruhlarını anlamanın sır- marları ayağa kalkmıştı. 

larına vakıf olan Kurt Aliço, Cazgırın yanında Pomak Deli 
~ hasmı harekete geçerken Murad oturuyordu. Pomak Deli 
-reketlenmişti. Murad o devrin en iyi pehlivan
... ~~trancıyı iki kollanru uza- lanndan idi. Fakat, biraz güreş 
"'ll!t elleriyle omuzlayan Ali- kendisinden geçmişti. 
Ço, hücumu bir küçük manevra Çüknü, Deli Murad, Aliçoya 
ile defetmiş oldu. akrandı. Lakin, Aliço ihtiyarla-
Ratrancının ilk hamlesi böyle dığı halde meydana sahib idi. 

•uya düşünce, biraz irkilir gibi Deli Murad, meydanı terketmiş-
Oldu. Fakat, istifini bozmadı. ti. 
. _l{atrancı, hamlesinin boşa git- Deli Murad, içini çekti. 1hti-
tıgini dü.~ünmeden ikinci bir yar cazgıra dönerek: 
hanııc ile hasmına atıldı. Nefes - Usta, ne taUı güreşiyor 
lldırınaıc istemiyordu. değil mi? 

l\at.rancının bu hamlesi tekrar - Çok güz\!l ... Bütün damar-
olduğu yerde hasmına çift paça 1 lanın ayağa kalktı. 
dainıak olmuştu. ı - Sorma, ben de olduğum 

Doğı-usu pehlivanın yaptığı yerde oturamıyorum. 
bu ikinci hamle şaheserdi. Çün- - Katrancı çok cesur bir pelı-
ltu, üstüste ayni oyunu ve şim- livandır ... 
Qek sür'atiylc bir hasma tatbik - Allah bağışlasın .. demir gi--
etınek muvaffakıyetli bir iş sa-

1 
bi heı"if ! 

l'llırdı. - Genç olmakla beraber gi-
Fakat, eski meydan kurdu o- rip çıkmasını biliyor. 

lan Aliço. hasmının bu ikinci ve - Bu, kafir ihtiyar kendisini 
karşılıklı hamlesini iri kıyım ve idare etmesini bilir. 
Zorlu bir boyundurukla karşı - ı - Bırak şimdi bunları ne o-
ladı. ı lacak dersin? 

Aliço, genç hasmım zoğlu bir Deyince, eski kurd biraz mü-
hoyunduruktan geçirdikten son- lahazadan sonra: 
ta. silkip attı. l -Aliçoyu yenemez zanncde-
l{atrancı, boyunduruktan çı- rim .. 

'kar çıkmaz tekrar hücuma gec- - Ali~. onu yener mi der-
li. -

.A.liço ile, Katrancının güreşi o 
ltadar heyecanlı ve zevkli idi ki, 
'ski pehlivanlar o1dukları yerde 
oturamıyorlardı. Heyecandan ba 
~lacaklardı. İki pehlivan biri
bırıenne gayet mahirane hücum 
lar ve girişler yapıyordu. 

Cazgır, seyrek sakalını avuç
ları arasına almış, gözlerini Kat- ı 
ranc·ı ile Alic:oya dikmiş bakı • ı' 
~~tdu. 

sin? 
- Vallahi orası da şüpheli .. 
-Doğnı .. 
- Aliço da eski yenicilik ve 

kırıcılık kalmadı. Ne de olsa ih
tiyarladı. 

- Doğru.. fakat, Katrancı 

da çok sallı herü !. 
- Eskiden olsa idi .. 
- Ey! .. O vakit ağlatırdı, de-

di. 
(Arkası var) 

--~~~--~~=============-~~~~~~~--

Gençlik kulübleri i Piyangoda 
faaliyete geçtiler 1 

kazanan 
numaralar [Baı: tarafı 1 inci sahifede] 

~O Yaşlarındaki mükellefler beledıye 
Ududu haricinde kazalarda da 15-20 

~~lanndaki mukellefier faaliyete 
lı Vct olunmuşlardır. Bu yaşlarda 

Ulunup da mektebe devam eden 
~lebe:ıer Maarif teşkil11tına dahil bu 
unduk\arı için hükümetc aid mu -'e \C fabrikalarda çalışanlar da 
~ oldukları VekAleün beden ter-

1Yesi teşkilAllna mensub oldukları 
~iheue ceza evindekıler Adliye Ve
~flletınin bu husustakj faaliyctılc a
cı kaıandıklnrı için- ycnı teşkilatın 
1iınaa bulunmaktadırlar. 

le t :tanbuld:ı teşkil olunan mükel -
flt>rin miltdarl:ırile gençlik klup\e-j 

~haline kalbedilcn spor teşekkul-
nin listesini veriyoruz: 1 

F'aıtih Kazası - 1003 miıkelle! 
~lltdır. Vefa, Topkapı, D~l\'udp:ışa 
:_ !-'ener yılmaz klublcri gençlik te

ltkultine ayrılmışlıırdır. 
tnıını>nü Kazası - 1068 ınükclleC 

~iltdır. Süleymı:ıniye, islanbulspor, 
lerndar kliıbleri gençlik teşekkulü

lle ayrılmışlardır. 
\' l(aıdıköy Kaz:aaı - 230 miıkellef 
a ardır. l-'enerbahçe ve Hilal klilb!eri 
Yrılrnısl:ırdır. 

cı l\dılar Kaza11 - 17 miıkelleC var
ır. Ad:ıspor klübü ayrılmıştır. 

\ Sarıyer Kaza11 - 3-03 mukelle! 
tı<ltdır. Sarıyerde yeni bir khib a-
lrn~tır. 1 

" a-.•ktaı Kazaaı - 287 mukellef 
lt~tdır. Beşiktaş ve Arnavudkoy 

Ub!.erı ayrılmışlnrdır. 
'v Oıl<udar Kazası - 277 ınukellcl 
"tdır. Anadolu klubü ayrılmıştır. 

'v 8eyot;ıu Kaz:aaı - 1321 mukellef 
ş ~dır, Galatasaray, Beyoğluspor, 
l'ı~ ve Taksim Gençler klübü ay-

!ilardır. · 
'v 8•kırkC>y Kauaı - 565 miıkelle! 
tı~ır. Bakırköy idman Yurdu ny

ıştır. 

~ •eYk.oz Kaza11 - Beykoz ve A
a~oluhi-ınrı tdman yurdu klublcri 

e lrnlitır. 
ı..r Unlardan başka belediye hudud
\'ıı.~ haricinde kalan Silivri, Şile, 
ltrı ova ve Çatalca knzal:ırında da 

elb::ı~ ikmal edilmiştir. 
lıag lıguı1 ht'r kı:ız::ının en müsaid sa-
1ııı:rnda rnUkellc:flcr toplan:ıcaklar, 1 

~ak merasimi yapılacak ı. e kay
lerd·lllnlar birer nutuk söyliyecek _ 

ır. 

tilr-terasune Bakırköyde 14 de, Fa
~ Erninöniı Adalar, Eyüp, Sarıyer 
OgJ k~ 'l:C ttskUd3rda 15 te, Bey
l<t ı.. v .. Krıdıköyilnde de 16 da baş-

11·• ::ık.tır :n . 
li· l'i u abah Br.\ kozda S3at O da. Si
~ ' lO d~ t1"" "rne b->!'Iarımıs \'C 

~ kll:l:ılm faalıyete g~mıştir. 
~ık k'ul!le l h~ftad.ı dort S3atı 

olarak idman yar aklar 

Milli Piyango idaresinin 30 A
ğustos Zafer bayramı için ter
tib ettiği f evkalide piyangosu 
bugün lmıir Enternasyonal Fu
annda ~ekilmiştir. 
Keşidede :ikramiye kazanan 

numar-alan yazıyoruz: 
Numara Lira 
2984M 60.000 
172517 20.000 

62562 10.000 
202981 5.000 
61970 5.000 
7280 2.000 

90263 2.000 
93432 2.000 

110490 2.000 
189691 2.000 
1951 « 2.000 
196903 2.000 
262363 2.000 
262614 2.000 
280989 2.000 

1.000 J.ira Kaz•nan Numaralar 

25111 56733 59747 26178 
63886 70890 87940 91658 
95398 95983 98910 107747 

110951 129621 132495 137690 
150194 165199 175641 196129 
197656 209085 219771 229798 
243764 256739 290144 291018 
296702 299693 

Son üç rakamı (875) ile ni
hayet bulan 300 bilet :JOO er lira, 

Son iki rakamı (08' He niha
yet bulan 3.000 bilet 10 ar lira, 

Son rakamı (5) ile nihayet 
bulan 30.000 bilet 3 er lira 

Son rakamı (9) ile nihayet 
bulan 30.000 bilet 2 şer lira. 

• 

ve mualfunlerJ beden terb'yesi ho -
caları arasından olmak üzere klilb
ler scı;eceklerdır. 

Fatih kazı:ısı dahilindeki 1003 bc
den terbıycsi mukellefi dun Kara
gumruk stadında toPlanmı lardır. 
ilk olarak :Fatıh kaymnknını Rebli 
K:ıratekın sW. nlmış b!liıhare Fatih 
kazası bedenterbiyesl istişare heye
tinden H.ılıl tbrahiın gençlere ~iızel 
bir hıtabede tıulw1muştur. Mükellef 
ler resmıgecid ynptıktnn sonra dağıl
mışl.trdır. Hafüıda iki gün dtırt sa:ıt 
ralısaca.ıc ol'.ın rnukcllefier kaza da
hılindekı Vefa, Feneryılmaz, Topka
pı, Da,ıudpap ldublerine yazılmış -

brdtr. 

il iZ 
kıp;rdanması 

l B:ışmakaleden devam) 

Almanyanın da manevi kuvve
tini sarsmağa scbcb olacaktı. 
Bütün bunlar Bordeaux hÜkiı -
metinin hikmet ve sım hala an
laşılamamış olan garib hareketi 
neticesinde bugün elden kaçmış
tır. Fransada ~u harb faciası

nın iç yüzü aydınlatıldığı ve me
suller arandığı zaman mütare
keyi akdetmek kabahatinin ne
den uolayı irtikab edildiği me
selesi de muhakkak ki büyük 
bir mevki tutacakbr. 

Sovye lerle 
d.r. LibyJd .ı t 1y n l·uvvctl rln n • h · ı • 
tnk\ıyclcı h kkı ıd Londr:ıdn rnıı-ı mı vercı erın 
llımnt mc' cud dcgıldır. Bu kıtnntııı 
mikdan, motorıZI.: kısımlıır dı:ı dahil g ör Üş 1 eri 
olmak uzerc harbin bidnycilnde tak 
riben iki yüz cllı bin kişiye var - ! r 
makta idi. ayr111yo 

italynnl.ırın :ilmdj Kenynyn kar
şı, Somalide kull .. ııdıklıırı kıtaat ve 
tankları kullanmatan muhtemel gö

--0-

Mihverciler Ruman-
Sov-rürmektcdir. Fnkat bu hareketin ic- 1 ya hakkında 

r:ısı zaman~ mute •gklnf bulunmnk-! 
tadır. Sud n hududunda şimdiye ka yetlere kat'i bir nota 
dar de\ rı) e hareketlerinden başlrn • 
bir şey k .. ydcdiimemı~ir. verıyorJar 

Avrupada harb 
Kıtnlanm, muharebeyi düşman a

razisine mıkledeceklerl giın için hn- 1 
zırlanmakt.:ı.dırlar. Alınan usullerini 
tekamül ett riyoruz ve Almanları 1 
bizzat kendi oyunları ile maf lüb e-
deceğiz. 1 

General, bu ınıııtaknda tah id e
dilen ordunun kolaylıkla mütcllar
rık ve seyyal mahiyetı iızerine nn -
zarı dikkatı cclbetmiştir. Bu mfüe
harrlklik \ c seyyaliyet, 1ngıltere - l 
nln diğer mıntakalarındaki diger or-1 
dularda da aynen mevcur bulun - ı 

maktndır. C<mubi lng;ltcredeki :fır-ı 
knlann b.rçoğu, Fransadaki İngiliz 
sefer heyetine i:itirak etmis !ırka -

1 
lardır ve Almanları y:ıkından tanı
maktadırlar. Bu fırkaların esldleri, 1 
t•eni erleri kendi tecrubelennden is- 1 
ti!:ıde etmektedir. 

Askerlerin fikrini, yalnız, Alman
ların başlnmaklu tehdid ellikleri tn-
giltcre meydan muharebesi işgal et
miyor. Hail kıtaları, bu askeıi ınırı-1 
takanın uzun sahil hattını tutmak -
tudır. Fakat mikcları gittikçe faz -ı 
lalaşan diger kıtalar, fnglliz muka
bil taarruzu için nntrenmanı görmek 
tedir. Bu, sabit müdafaa noktalrı -
rırun ve bütün nazik noktalarda tık
la gelecek her şekilde tuuıkL1rın 

gittikçe :failalaştınlm:ısı ile mu,m -ı 
kün bir hale getirilmiştir. 11.tuteca -
vizi gafil avlamak ve şaşırtmak bah 
sinde birçok mahirane usullerin so- I 
nuncusu gizli tutulmaktadır. Faknt 
bu usul, dehşet s:ıı;ıcıdır. 

Berlin lla\'a. llücumlan 
Nevyork, 30 (a.a.) - Reuter: 
"New - York Times,, gu.etesi

nin Berlin muhabiri, İngiliz tay
yareleri tarafından Berlin üze
rine yapılan alcının Berlin şehri
nin hava müdafileri bataryaları 1 

Bükreş, 30 (a.a.) - Gayri 
resmi, fakat itimada şayan bir 
membadan bildirildiğine göre 
Moskovadaki Alınan ve İtalyan 
sefirleri, Rumanyanın Sovyct 
dei:il, Alman iktısacli menfaaUc
ri mıntakasında bulunduğuna 
d:ıir Sovyct hiikümetine knt'i 
bir nota tevdi edeceklerdir. 

So\1yetlerin Protestosu 
Moskova, 30 (a.a.) - Tn.cın a

jansı bildiriyor: 
Hariciye Müsteşarı Dekanozof 

19 Ağustosdn G:ıfenkoya "Ru~ 
men kıtalannın Rumen - Sovyet 
hududundaki tahrik edici hare
ketlerini,. protesto eden bir nota 
tevdi etmiştir. 

Notada, Rumen kıtalannm 

Sovyet hududunda mükerreren 
yaptıkları ve Sovyct muhafızla
nnın bazı ahvalde muka.bcle et
mek zaruretinde kaldıkları en -
dalıtların tecviz edilmiycceği bil 
dirilmiş idi. 

Dekanozof, dün Rumen ordu
suna mensub müfrezelerin Sov
yct hududunda yeniden hasruane 
hareketlerde bulunmalarını ve 
Rumen askeri tayyarelerinin hu
dudu tecavüz etmelerini protes
to eden yeni bir nota tevdi et -
miştir. 

tarafından mükemmel surette 
muhafaza altına alındığına ve 
lıiç bir düşman tayyaresinin şeh 
rin üzerinden uçamıyacağına da
ir bidayetin9enberi Berlin hal -
kında mevcud kanaati sarstıgı
nı yazmaktadır. 

Kongo ve Kamerun 
da de Gaulle 'e 

iltihak elti 
-o--

Leındm, 30 (a.a.) - Reuter 
ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Kamerun ve Kongonun gene
ral De Gaulle'ün mlldafaasına il
tihak etmeleri, bütün hür Fran
sızlar tarafından büyük bir şevk 
ile karşılanmıştır. Bu iki Fransız 
müstemlekesinin Tchad eyaleti
nin iki gün evvel vermiş olduğu 
karan takib ederek general De 
Gaulle'ün bayrağı altına girme
leri, misalin müessir olduğunu 
isbat etmektedir. Bugünkü vazi
yette bu müstemlekelerle Fran
sız mandası altmda bulunan ara
zinin askeri elıemmiyetlerini tak 
dir etmek müşküldür. 
Bunların müttefiklere iltihak et 
miş olmalannın stratejik noktai 
nazardan büyük bir fark husule 
getirebileceği pek muhtemel de
ğildir. Fakat bugün Nijeryadan 
Su:fana kadar giden ve tamamen 
müttefiklerle bir olan geniş bir 
nuntakanın mcvcud bulunması, 
mihver devletlerinin cenuba doğ
ru sarkma ihtimallerini bloke 
edecek bir mahiyet ar7.etmek~ 
dir. Vasat Kongonun müttefik
lere iltihakı, hattı ilstüva Afri -
kasından malların İngiltereyc 
ve İngiliz impiratorluğuna gel -
mesi için sahile gelen ticari yolu 
nçmış bulunmaktadır. 

Ankarada 30 Ağustos! 
bayramı 

Ankara, 30 (.ı.a . ) - 30 Agu tos 
zafer bayranunuı ıs inci yıl donumu 
bugiın Ankarada buyuk te:z.ahurlcr
le kuUanmıştır. 

Bu sabnlı saat sekiz otuzda gcn<'l 
kurmay b.ı!)kaıu Fe\•z.i Çuhnıl\k ge
nel kurmayda tebriktıtı kabul etmiş 
ve Rl:ıt onda Hıpodromd:ı bir geçit 
J·csııunin takip ettiğı askeri mu-asim 
yaı>ılmı~ır. 

Bu son günlerde 14Tiı.nsız mil
letinin şeref ve haysiyeti namına 
memnuniyetle kaydcdile<!ek bazı 
tezahürlere şahid oluyoruz. Mü
tarekenin ilk zamanlarında Su
riycden, Hindi Çini'den, Şimali 1 
Afrika'dan tam Fransız mille-! 
tine layık sesler aksettiği ve. 
Fransız imporatorluğunun mü-1 
him parçalarının mücadeleye 
devam azminde bulunduğu gö-1 
rülmüştü. Londrada general De 

1 
Gaulle bu milli heyecanı tanzim 
ve idare edecek bir merkez vü
cude getiriyordu. Fakat işin içi-I 
ne Fransada kalmış mareşalin 
ve general Weygandın şahsi nü
fuz ve tesir1eri, müdahaleleri ka
nşb . .Müstemlekeler birer birer 
anavata.mn misalini takib etti
ler. Bütün temiz Fransız impa
ratorluğunun üzerine de karan
lık bir bozgun havası kanad ger
di. Fakat Londradaki hür Fran
sızlar ümidle.rini kesmiyorlardı. 
Çalışblar ve nihayet bunun bir 
der.eceye kadar semeresini gör
meğe de muvaffak oldular. Ai
rikanHl orta&mdaki Çad müs -
temlekesi mücadeleye devam ka
rarını verdiğinı ilin etti. Buna 
Şap denizi üzerindeki küçük bir 
müstemlekcnin de iştirak ettiği 
görüldü. Bu suretle müttcfik1er 
Atlas Okyanusundan Kızıl de
nize kadar tam bir muvasala te-
min etmiş oldular. _._ .. llııllllllıııflllllllll._._.._,.,.._._._._ .. _.__.llllııfllllllll-llllitlll~ .. -..1111ııı111_.,_.llllıılllı_., 
Fransanın ·şeref ve haysiyeti 

namına memnuniyete layık bir 
manevi nümayiş tefkil eden bu 
vak'anın harb üzerinde yapacağı 
tesiri fimdilik mübaliğa etme
melidir. Müttefikler en esaslı 
noktalarda bile ilıtiyat ve basi
ret noktasından pek çok hata 
yapmış olduklan :için .şüphesiz 

ki bu uzak müstemlekeler de ev
velce bir hazırlık görmüş değil
lerdir. Fakat vatan aşkile tutuş
muş milli ruhun ne muazzam 
mucizeler yar:atmağa kabiliyetli 
olduğunu biz milli mücadelemiz
de tecrübe etmiş olduğumuz için 
azinı ve ıman. ile ışe sarılacak 
fedakar ferdlerin buralar 1a va
tana müfid olmak imkinlannı 

bulacaklannı bt.hmirı ederiz. 
Bu iki Fransız müstemlekesi -

nin gösterdikleri vatanperver -
lik ve doğru görüş eseri şimali 
Afrika sahillerinde de bir uyan
maya sebeb olursa şüphe yok ki 
mütarekede kaybedilmiş olan 1 
fırsatlann bir kumu telafi edi1e
bilir ve Akdenizde müttefiklerin 
vaziyetleri biraz daha düzele -
bilir. Bugünkü tezahür daha zi
yade sembolik bir kıymeti haiz
dir. 

Riifleyin Oalıid Y Al~N 

Rumen-Macar görüş
meleri neticelendi 

etmekte, Bükre' hukümeti de bu 
garanti>"i kabul eylemektedir. 

Viyana, 30 •(a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Salahiyettar bir kaynakdan 
ihtirazi kayıdlarla. öğrenildi

ğine göre bugünkü hakem kara
rile kat'i surette tesbit edilen 
Macar - Rumen hududu hemen 
hemen şu olacaktır: 

Bugünkü Macnr - Rumen hu
dudunda Nagyszalonta - Salon
tanın cenubu garbi.qınden baş -
lıyarak şimali şarki istikame -
tine uzanacak hudud hattı artık 
Macaristana geçecek olan Gros
wardeinin cenubu şarkısinin talı 
minen 10 kılometre yakınından 

geçecek ve derhal Gresswardein
ınausenburg dcmır yolunun ce -
nubundan geçecek şarka doğru 
Neumortkun şımali garbisinde 
tahminen 30 kılometrc mesaf cde 
bulunan bir noktaya gidecektir. 

30 Ağustos zafer bayramı 
dün merasimle kutlulandı 1 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ma saati y:ıklaıştıkça heyecanla lcııy
naşıyordu. Nihayet blr boru sesi mc 

' rasimln başladığını bildlrdi ve biraz 
evvelki heyecan bir anda dindi. 

Teftiş 

Vali ve komutan askert kıtaları 

teftişe başlamışlardı. Kıtaların ö
nünden geçerken komutan: 

- Merhaba asker, diyor ve: 
- Satol.. cevabını alıyordu. 
Tek bir sese, yine tek bir ses ha

linde verilen bu eevab, halkın 18 
sene evvelki zafer giiniınun heye
canile kamçılan.-ın ruhunda nksi sa
dalar hasıl ederek dolaşıyordu. 

ER kıdemsiz Subayın Nutku 
Teftiş bittikten sonrn vali ve ko

mutan abidenin önüne geldiler. Bu
rada bir kilrsü hazırlanmıştı. Ev -
velii kıdemsiz bir subay, topçu teğ
meni Said Demirdai, kürsüye çık

tı. EvvelA komutanını, sonra dört 
tarafı saran silih arkaduşlarını se
lamladı ve sonra tunç bir coğustcn 
çıkan tam erkek sesilc dedi ki: 

c- Sayın vatnndaşlanm, 

Bugün cihan tarihinin sahifelerin
de misli görülmemiş 5anlı bir za
ferin yıldönümiıdür. Bu mutlu giin 
hepinize kutlu olsun. 

Bugün Turk milletinin haynt gü
nü, bugün, kahraman Türk ordusu
nun imtihan giınü idi. Yıllnrdır is
tiklfıl içinde yaşamış, yıllardır hur
riyet peşinde koşmuş şanlı bir mil
letin vurulmak istenilen esaret zen
cirlerini koparıp fırlattıgı ve istikliı
lini muhafaza için son sözüniı söy
lediği bir gUndür.> . 

Genç subay, er meydanlaruıda nt 
oynatmış ccdlerini y:ıdeltikten son
ra dedi ki: 

c- Bundan 20 küsur yıl önce Tiırk 
istiklaline zencir \-urmak istemiş -
lerdi. Yurdun semasını siyah bu
lutlar örtmüştü. tştc böyle acı bir 
günde Samsun ufuklarındnn kara 
bulutlan yırtarak dot: •• n guııeş 

Türkün kahramanlık duygularını 

yeniden şahlandırdı. Bf\tun millet. 
bu güneşe kollarını açtı. O"nu bağ-
ı·ınn bastı. 

S:ıid Deınıray, müc::ıtlclenln saf
hal:ırını yaşatlıkt.aıı sonrrı devam 
etti: 

c- 26 ağu.,tos sabahı başlıyan 

Türk savleti, buyuk zaferi ınlıjdcli
yordu. O giın güneş, Tiırk istikba
linin müjdecisi olmuıllu. 26 at'Ustosu 
30 :ığustos:ı b:ığlıyan mücadele gün-

lerinde Tiırk ordusu öniıne durul
maz seller gibi akıyor, tıh·Iar gıbı 

yakıyordu. MilU Şe! 1nönunun cm -
rinde, yüce başbuğu buyiık Ata• ,ın
dan aldığı son emırle yhzunu Akde
nize çe\irmiı; durmadan koşuyordu.:. 

Genç subay, isükl!ıl harbinin bü
yük oliılerinl y:ıdettikten sonra sör.
lerini şöyle bıtırdı: 

c- Turk anneleri, 
Gurur duyunuz. 30 ogust.>s, ogul

l:ırınızın cseridır. 30 Ağustos onla
rın olaQktır. 

Ordu, 
Sana zaferlerine b3korak çok i

simler verdiler. Çelik ordu, kahra
man ordu, dediler. Fakat en buyuk 
ve yerinde adı, sona asıl milletin 
verdc 

Ti.ırk ordusu, .. Varol!. .> 

Komut.anın Hitabesi 
Kıdemsiz subay, şiddetli alkışlarlaı 

te,.~i edilerek kiırsuden indi ve yi
ne coşkun alkı~lar ara$lnd:ı. komu
tan Tumgeneral tshak Avni küı·su
ye geldi. 

Halk. şimdi de komutanı dinlı -
yordu. Tümgeneral. içinde yn adıı::ı 
istiklal mucadelesinin ruhunu t şı
yan bir \'akarla, 7.aman zaman rıl

kışlarl:ı kesılen bır nutuk irnd ellı. 

Komutan csayın yurddaşlarına, 

aziz silah arkadaşlarına> hılab ede
rek, 30 agustos 922 de kazanıl ııı 

buyuk zaferin yıldönümunu kutl.ı -
mak için toplanıldığını soylcdı ve 
bu eşsiz zaferin azametini kı:ıvrıy t

bilınek için istiklal ınuc:ıdelcsıne t...1-
kaddüm eden devrelerin tarihleıinı 

onlaltı. 

Tumgeneral ishak Avni, flııyiık 

Harbin son devirlerini ve imkansız
lık içinde başhyan kurtuluş ınuca
delesini anlattıktan sonra büyuk za
ferin nasıl elde edLldigıni ızah etli 
ve dedı ki 

c- Bu zafer, üüyiık Turk se\•k 
ve idaresinin .. ~ har:, far hirıın en 
giizel b:r ~hcserldir. 

Bu z::ıfcr, Tl rk istıklıil ve cum -
huriyetinin temelidir. 

Bu zafl?r, dort y•l Biıyiik H:ırb

de muhtelif ecbhclerdc kahramanca 
dö\ u~rel, yorgun ciu tüktcn \'C &i
lahları elinden nlındıktan ve mem
leketinin '' füe:ı yarısı işgal <'d ldık
ten sonra, istı':liil \e hurrlyelıni 

kurtarmak için: 
Tekrar ikin~ b;r dört yıl s;ı\·nşan 

biıyük ı.·e k.:ıhrom:ır blr mıllctın z.&ı-

feridir. ı 

Bu suretle bu znfC!", C."1 muşki.ıl 1 

şartlar rıHında ve en buyuk ınah
nııniyctler içerısınde aı bir fusıl:ı 

ile 8 'yıl dôvuşecek kadar kahıaman 
lık, asab ve tahnmmiil kudreti gös
teren buyuk Tıirk milleti \'c onun 
özU olan Tuck ordusu için, dün ol
dugu kadar bugun de, ynı 111 dn 
Tlirk \'atanının butunlugu ''e Turk 
milletinin islıkli:ilı ve şcrefmi kcı -
rum:ık ugrunda her turlü !cdakar
hklarcı katlanm:ık. en buyuk zor -
luld:m yenmek için sonsuz ı.c sar
sılmaz. bir azim ve iman membaı, 

bir kuv\'ct ve kudret l~:ıynağı ola -
ı·ak ~alacaktır.> 

Komutan, Ataturk'u hurmeUe an
dıktan sonra sözlerini şoyle bıUrdi: 

c - Bugun burada halkın guleı· 
yuı.lerl, coşkun tezahiirlcrl, ordu _ ı 
nuıı çelik safları arasınd.:ı bUyük: za-1 
fer bayramının 18 lncl yıldônümfınii 

1 

tes.id ediyoruz. 1 
Türk milletinin as:ıletini ve Turk 

ordusunun kahrıımanlıgını en giızcl 
temsil eden lıu büyiık bayr:ımı ya-! 
ratanl;ıra sonsuz şükr:ınlrır ve say
gılar.-. 

Bayrak (.'.ekme Töl"f'.ni 

Komutan l•ilrsuden indıktcn sonra 
bayr:ık töreni yapıldı. Bando tsı ikliıl 
ntaı.,ım tal:ırken !ibıdenin onünde- 1 

kı direge de bayrak çekild •. 

Sıra geçid resmine gelmi ti. Ha
zırlJnan trilıunde \ 0al1, iki tarafın
da komutan ve p:ırli başkanı oldu
{iu halde en önde bulunuyor. arka
sında mebuslar, parti erkanı, cuyiık 
riılbeli subaylıır. şehir rncclısl :ıznla

n ve diger da\•etliler göze çru-pı -
yordu. 

~Resmi 
Gcçid resmi, imdıye kad.ır <'h

rimızde yapılanlann en m.ıhte eın
lcrinden biri oldu. Et•\·e1!\ plp·<Jde -
ler hafif ,,.e agır maklnelı tufckle
rıle beraber gcttilcr. Onları taki - j 
ben .ele Yedek Sub:ıy okulu \"e as
ı~eri tıbbiyt' t...'\l~cleri getll. Bu sı-ı 
rad.-ı :wcı ve bombardıman t.::ıyya

relerindcn mürekkeb filol.:ır geçid 
s:ı.h::ısının uzerinde U<'Uyorlardı. 

Askeri liseler. muhal-ere, suvari 
Ye topçu kıtnları sırasih! ve alkış

lar arasında geçtiler. Bunları takib 
eden bindıriln,is kıtal:tr, tayyare dfı
!ı bnl:ırynlan bil!ıass.ı naz..ın dik1cı>

ti çeken blr intiz.1m ve mükcmmc
hyet gosterdıler. 

En sonra da Jand:ırm:ı ve polis kı
lalan. itfaiye ve mektebliler geçti 
\ e saat 12.15 de törene son V""lldl 

Sayfa : 3 

ınıtta•.ım 
BOZULAN YOL 

a ç Ercnköy halkı namına 

O mahalle milmessili Süley
man Bular imza.sile aldığım bir 
mektupta §()yle denmektedir: 

''Bostancı - İç Erenköy yolu 
sekiz senedir vaki dilekler neti
cesinde hükfrmetimizin ve HaUc 
Partisinin himmetile bu sene ya
pılmıştır. Fakat aradan henüz 
beş ay geçmeden başdan başa 

denecek derecede bozulmakta 
oldllb°Yu görülmüştür. Aliikadnr
lann nazarı dikkatini celbctme
nizi rica ederim . ., 

Bu mektubun içinde, kısa bir 
şikayet hududunu çok aşan de
rin bir mana mevcuddur. Sekiı 
senelik bir taleb neticesinde ni~ 
hayet yapılan bu yol nasıl olu
yor da böyle aradan beş ny bile 
geçmeden ba~n başa bozulma
ğa yüz tutuyor? Kimbilir kaç 
bin lira sarfile yapılan }lu yolun 
böy1e kısa bir zaman icindc bo
zulmasının sebebi nedir? Vazi
yeti esaslı bir şekilde düşi.inccck 
olursak meselede mutlaka bir 
gayri tabiilik olduğunu kolaylık
la m üşahcdc edebiliriz. Hadiseyi 
tahlil ve tetkik edelim: 

1 - On binlerce lira sarfilc 
vücude getirilen bir yolun nor
ma1 şerait içinde beş ay zarfında 
perişan bir hale gelmesine mad
deten imkin yoktur. Hele mev
simin yaz olduğu ve büyük sel
ler, yağmurlar yüzünden bozul
masının da mevzuu bahsolanıı -
yacağı düşi.ip.ülürsc bu imkan
sızlık büsbütün kuvvetlenir. 

2 - MeV?.uu bahis yol fev
kalil.de işlek bir yol da değildir. 
Bu itibarla yıpranma ve bozul
ma müddetinin normal zaman
dan da uzun olması icab eder. 

3 - Şu halde zaruri olarak bu 
yolun bozulmasındaki sebebi fe
na yapılmış olmasında bulmağa. 
mecburuz. 

Tabiatile bu yol yapılırken bir 
münakasa açılmış ve yol, en mü
said teklifi yapan müteahhide 
ihale olunmuştur. Bu müteah
hid şartnameye uygun olaralc 
yolu yapmağa mecbur bulunu -
yordu. Şartnameyi ha?.ırlıyan 

hiikümet mühendislerinin hazır
ladıkları projede yolun beş ay 
2arf ında perişan bir hale gele
cek kadar çürük yapılmasına 

cevaz verilmesine imkan yok -
tur. Şu halde müteahhidin, mev 
zuu bahis yohı şartnameye uy
gun bir halde yapmamış olması
nı kabul etmeğe mecburuz. Ha
kikat böyle iken, yolu, inşasmı 
müteakıb teslim alan hükümet 
mühendisleri noksanı nasıl ol ·• 
muş da görmemişler? Bir gaflet 
l:iakikftlanna mı rastgelmiş, yolc 
sa yolu muayene ederken nümu
ne intibah ettikleri noktalar ha~ 
rikulide bir tesadüf eseri olarak 
hep kumu, çakılı tamam mı çık· 
mı§? Ve en mühimmi olarak a
caba ayni mühendisler, ayni gaf 
Jet ve tesadüf eseri olarak baş
ka bozuk yolların da iyi diye 
kabul edilmesinde amil olmuş
lar mıdır? Ve bu yollar kaç ta
nedir? 

Yolun, bugün Milli Müdafaa 
bakımından da büyük ehemmi
yeti gözönün~ alınacak olursa. 
bu hususda çok hassas davran
manın ne kadar lüzumlu ve ha
yati bir mevzu olduğu ko1aylıi'~
la teslim edilir. İç Ercnköy 
Bostancı yolunun neden bu ka
dar çabuk bozulduğunu tetkik 
ve ihmalleri varsa bunları gör -
miyen veya göz yumanları şid
detle tecziye etmenin, bunun 
için de büyük lüzumu vaıdır. 

MURAD SERTOGLll 
.l'VVVVV'V'V'-"V'\.-,,..v ./V' 'J'VV~ 

Bütün l:"urd Bayram Yapıyor 
Ankar::ı, 30 (a.:ı ) - Her lu ·~rd. n 

nld•gımız tclgrafl .. r büy.ık zafer in 
18 inci yıl döniımunün yurdun her 
tarafında en itten tezahuratıa kut -
landıguu bildirmektedir. 

Şehirlerden en küçiık köylere ka
dar her yerde bu ınunase.betle yapı
lan toplantılarda söz al:ın genç Su
baylar, Kumandanlar, diger Hntipler 
yaşanılan bu büyuk günun Turk mil
let.inin hayatındaki biıyük onC'lnlni 
en cnnlı ifadelerle tebari.ız etUrmişlcr 
\e bizi bu zafere ulaşdırnn bugunki 
büyuk ve hür Turkiyeyi yaratan 
Atatürke ve onun başyardımcı ı Mıl

li Şef tnönuyc karşı bütün milletçe 
duyulan sonsuz minnet ve şukraıı 

duygularına terceman olmuşlardır. 
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VUCA ÜLKÜ (lstanbul) va ÜLKÜ (Uşak) LiSELERi 
Jfayıtlam başilanmışbr. 1 tiyeulcre mufassal tnrifnanıe gönderilir . (U1'8k•taki ÜLKÜ J '--s~-~-,b~-:-" n_js-~-,, u_I_B_e_I_e_d_N_~._u;;m~-.~-. i_c_~l-,~-n_l_a_~-.~-"'-... J ~ul ~ ~~ı~'r' M~~~::~~ .. ~lin~~:~ 

I.il)(l .. inin orta Jm;mı ~oktur. 
Uört ~etl1 bnhçesile 11 eı;ki \'C 97 yeni kap! numaralı Jw~k !· Beyaz peynir 1000 kilo .fS kuruş 23 lira 7' kUYUf 

Jl, \acılık d. Hımızda üzerinize 
du.,cn bu- \ aı:i!c \ardır. Bu vazi
ft J, 3 c-ı ınc ı:;etırmek i~;n yarını 

bekl~n C'~ıı ız. Yarına bırakılnn bir 
ı ınsı r h.:ızur \ermez. Fnkat Hn
"' Kurıımun.ı liza )':ızıl:ırnk lfa
v, cıl g ı., ;>.rdım etmek \:ız.ıfc
sıru ) '"Ul bır.ı~.ır .. anız, vicd, nınız: 
tııçb ı buz.ur \ c rahat duymıya

c, Ur. 

Aç h Artt rrıa ile Fevkal.Sdc Satı§! 
l!i40 Fyl ı.. 1 inct prız:ır gumi 

O d.ı Ta i:nde Ayaz
(l<J ~ c, de \: • de J pon sefareti 
km"ı • da 67 No. lu Mehmedbey a
t art • 4 No. ı:ı da.rctinde 

\e f;ıiıe, 

mınel gllrr.u5 \ aı:o, kri ,ton çatal, 
tııt;. k c-1 kt ~. mizcler, mc bur rcs
-<ını R(""· u ın ve • ır im olnr ile 

y .. ı•I bv.) •• g, yet ııuzcl tnbblar, iki 
Jutogr. m.ı ı• e , 107 p:m;:üık kıis 
1:-ıl u takıı ı, poı lı.i.ı::cz \ esair vazo 
ve k · eler, csk, mm kıtırı guz.cl bir 
J.(l )(O, Le~ .ıs hir lfımba, nymılı 

j.ıroıı ye .. , edclli t.ıburclcr, yepye
ni mı.ış...nıb .. lnr, ynt. k ve yorganlar, 1 
1ki ltrpıb dolap, mut.fak takımları 

v~~. <'V cşy, ları. Me;:hur Krons -
ftl<l rı•:ırk lı mıll<cmmel bir Alman 
ııılnnoou, ycp;)enl elektrikli bir buz 
dı l,ıb , • <m m. del Fılips bir radyo, 
An:ıclolu ve An::ın halıları. 

TİYATROLAR 1 
RAŞiD RIZA TiYATROSU 
HALlDE PiŞKiN beraber 

31 Agu·:to cun ort i ~unü ı:ık.c:omı 
Buytıl:rl<' ·c Aıle Bahçesinde 

«SÜRTÜK» 
\'0<h ıl (3) perde 

J) ktıır t:~·lih'e T~ktir 1 
Zcyneuk.ınııl hastah, n i sert.ıı- 1 oibı, 'eliıdıJ c mutchassısı, ı...-udret

li, f:rulctli biiyiık iıstml muhterem 
dokfo~ Bay Fyülıı.in kıı.ıımı )·:ıptıgı 

muhım \e tehlikeli bir nmcliyatUı 
gosternill' oldugu yüksek muv<ıffa
ki:; tten dola)'ı kendilerine \c moh 
tcrl·'ll :-rkilda"larınn alenen nrzı 

t;uımını bil' -.:ccibe addcylcrlnı. Mu
t;nnınılcyh gibi bir tabıbi hi1ziklc 
m<mfoketlll"ı.ı. ne k::ıd:ır üuhar d"c 
yerıdir. E. E. ı 

Askerlik işler~lı 
Son l okJnmnya cl:wet 

Kadıköy Yerll askerlik ıubeslnden: 
336 H bu do.,'Umlul~rlo muamcle)e 

t .. b d ger doğumlu eratın son yokla
m. inil 2 e.) h·ıl 1940 d,ı şube binawm-
c1, !.>, l.ınacal; \ c l 5 eylülde son::ı 

<r ektir. 
B ı gıbıl .. rle tnhsılde bulunanların 1 

t<:ıh ıl "ı ık:ılarile \ c nüfus c.tlzd::ın
lı ı ı \ c fıılogı•afl.1rılc bırllktc ~ubede
l<i n. lı e gelmeleri, aksi halde yok
J,mı:ı k. ç.:ıgı addrdllerek k:ınuni mı.:
" ıclc gôrecekleri \•e her ımıhnlle 
halkının h:ınei gun yoklam::ıd:ı bulu-
11. c ~mm m:ıh:ıllc ınumessilllklcrine 
tt blıı: edıldicl ilan olunur. 

• • ıı; 

Gııkırkoy Askerlik Ştıbeeindcn: 

1 - 33tl \ c bu do0ru01lulnrln mu
• .}C'n<".)'C t.ıbi yerli \e yabancı era
t 11 2 eylı..l 040 &'Ununden itıb:ıren 
ı;un J oklıınml:ırın:ı ba.,1. nacak 1.c 
<·ylulun ıo unda nıha;> et \ erilecck
tı . 

2 Yol 1.ım.ılar aşagıd.ı yazılı 

guıı1C>rde at 9 dan 13 e k:ıd:ır de-: 
' .. m cdcccktİı". 1 

3 - Al:ıkadaran nüfus cuzd:ınla-ı 
1ik -..ın:ıt \ c ınr.şgullyetlni tevsik 
<•iccck ıruteber vesaik go tcrccclc 

Orman umum müdürlüğünden: 
Bursa ve Bolu orman mekteblerine alı

nacak talebenin kayıd ve kabul şartları 
1940 - 1941 tahsil deucs.i i~·ın Bursa \'C Bolu orman nıckteblerine 

p:-rasız )ntılı 100 talebe olımı<.::ıktır. Mektcblerin t .. hsıl muddctlerı tiç l<?

ncdır. Mezunları (Orm:ın Mühendis Muavını) um ::ınile meslekte kullanı
Lrl .. r. 1stcklılc:tden :ış;ıı,ııd,1 ynzıu ~rtl r ,ıranır. 

l - Turkiyc Cümhurıyeti t..ıb <ısmd, n olmn~r, 
2 - Yn;ıı :o den yukarı olma , k, 

Takdir olunan bedel: 23000 liro 1 a Gurcba hast<ıh<ınem.e luzumu olan yukarda mikdnrı ya:ı.ılı beyaı. ~ 
Sarıyer Belediyesi Şube Mi!düriü5ünden: ~ _,. "/_.t 

re istekli çıkmadısmclun cks:lltmcf!i on g\in u.ıatılmıştır. thnles:i 3/• . 
Vılayet idare heyetince isliınlfıkinde umumi menfaat ulduğuna ka- ,,.;y 

tarihine ınüs;ıdi! rnlı gumi saat cın beşte istanbul Vakıflar Ba~nıiidfırlıır.". 
rar "Verilen Btiyükdere piyasa cadde .. inde 11 eski ve 97 yeni ka- binasında toplanan komısyoncfa ynpılacaktır. Şartnamesi her gün Jf.:vn1Jl0 
pı numaralı koşke 1295 tarihli kararname hukumlerine te-.fik;m teş- ı 
J.al olunan t:ıkdiri kıyınel komisyonuncn mııhnllen ynpılan tedkikat ne- kaleminde gorultbilir. (8030) d 
ticesindc hnritı:sında da gö terilen dort scUi bahçesile mezkur gayri-
rnenlrule lmlihnır alım r:ıtım icnblarımı söre müştemilfıtil<:' beraber kni- &1•••••••11 B Ü Y Ü K A D A 
men 23000 Jirrı l .. ıymct tak dır cdılmiş 'e 129:i tarıhli istimi:·. karurmımc- • ı• 

sin.in 8 iııct maddesine tc\fıl:nıı utımliık olunacak ınulklin ı~mi ve sahi- ISPLANDIT PALAS OTEL 
lJinin ismi Ye takdir olunan bedel Üzerlerinden muhareı· olduğu halde 
<'ınl:ıkın bulunduı,u dairei belcdıye kon, ı.;ı knpı ına 8 ~un müddetle as- Muhterem mlı tc>rilcr mızin arzularım is'af etmek için bu sene otel ve 
tırılmış \'C i~tlınlfık olunacak mulkun bir mahalli m in . . .ibınc dnhi varalmi lokanta Teşrınie'v\ elin 15 "ne kudar ;ıçık bulundurulacaktır. 
mahsu:m yrı.pı-stırılmış olmakla bu babda itiruzı olar.l;ı ın d ... ircye müra- iım52i~i:.mmmı~ııamn•m~•••!Iİ••••••••m•••"' 3 - Sa .. lık durumu norrr, l derecede, y ni dil, ı;o ... , kula.• ,.e 'ucudun-l 

d, .ırı ... , nokı. nlık bulunm.ınıuk. Arız:ılı \'C dağlık Jı erlerde yı.iru.) P gez-
1 

c:ı:ıtları ılfin olunur. 1 
miye, ha.)"\ ana binm.yc bünye tc'jek!.uliıtı ımicaict H? day.nıklı olmak, lllı:ı•....,• -_ -_ -_ -_ -_ -_ ----~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-,_-_-_-_-_·_·_-_ıı ı - l\01Ec,N·cuİZd Lı,EeVfAZııl.uMcıbSinAcTeltNalınuAL.nMedAilKenOMbedİScliY·OcNlUl86.8İl8>ANlilraARoll, n ])1,;--rrınn ~ı:- İ.)İ .. hl;iklı, hı.i ni.ıhal ~ hıbi olm..ık, geçni~ m:ıhklımıyetl bulun- Devlet Demiry·olları İlanları ,_ 

5 - Orta mektebi pek iyi ,·cya ·.) i derecede bıtirmiş bulunmak, 
6 - Ba sartl.ırı ııa·z olanl~r Bur-;a O ·m~n mektebi ınudurlııgı.ınc hl- niz telsiz okulu bin~sının yanında bulunan motör derıhnnesi bınasJll" 

1/9/040 tarıhinden itıb:ırc11 dı.:ıni yoll:-ırıııda pcr:ıkenclc nakil muamele- ' 
t. ben yozıp gôndcrccckleri d•lekçcyc: siı:e t~bi ol::mlar h:ı'riç olmak üzere Sirkecide cTuz.> h:ımm, liyc lşkri sn- d:ı yapıl;ıc:ık ınsaatın 2/9/940 tarihine rnstlıynn pazartesi g..ınu s:ı4l 

A) Nufus cu:zd:ım, usıl 'ey ı ta,jiklı sureti, 16 d:ı Knsımp. , da bulunan Deniz LevaLlJll S.-ıtın alına komisyon\JD"' 
hıblcı·ıne bırakılmı tır. (8047) 

B) Üçüncü maddede yazılı taglık dul"Uınlannı bildirir tam 1c eh- * • * da açık eksıltmcsi yapılacaktır. 
kul'u hru.1t"Jıaııclerden veya bu h, c;tah:ıı.clcrin bulunmadıkları .) el"lcrde 2 - K, fi teminntı «178.05> lirn olup ~r1namesi her gün iş s .. ati dııhiliıt" 
h ıkılm€t doktorlarından alacakl. rı ta dıl,li r:ıporu, (tam tcşekkull.i has- Muhammen bedclı 9000 lirn olruı 450 ton sıipcrsiman 12/9/1940 pcrşcın- de mez.kür konıi$)·ondan bedelsiz alınabilir. 
taban" ol ıyon yerlerden kabul <dıle ~k istcklılcr~n kayıtları mektepçe be gumi snat 15·30 da knpalı zarf u ulıle Anknrnd:ı. idnre binasında satın 3 - tst<.•klılerin 2400 ) ılı k~nunun istcdıgi vesaikle biı likte adı g 
y:ıpt ı ıl<ıcak mutıycne netice me kncl:ır c..a~landırılmı:ıı ve bu mu:ıycn:!clc 1 :ılın. c- l:tır. komigyomı n .ırı:c •.•. Uun. .(7413) ' ~ 
y, zıh c;\S l kendisinde bulunmıyanl r mektebe nlınmıız.) Bu i~e girmek i hycnlerin 675 liralık mu\altkat tem.inat ile kanunun 

C) Çiçek n,.ısı "esıkası, tayın cttigi vesıkalan \e tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
D) DOrcluncü maddedeki yazıya gurc belediye ve polis meı kczlerı ta- rcisliğıne \'ermclcrı lfızımdır. 

r:ıfınd, n tanzim "e tasdık edılccek hıisnuh.ıl mazlıat::ısı. Şartnameler parasız olarak Ankar:ıd:ı malzeme d::ıircdııclcn, Hayd:ırpn-
E) Orta mektcb ş, hadct'lames.!nin as 1 'C.) a tasdıkll örnegi ve, ~ada Tesellum ve ~e· k ;ıcfliğinden d:ıgıtılacaktır. (7900) 
F) 6X9 t'b.adındn 6 foto6rııf 
baglamalıdırl:ır. 

No ~"nıı evrak getiren \'e t;ondeıcnlere mürııcaat etmemiş naıarile 
b, li.ılır. 

7 - Mckt•·hlcre ı;ircceklerin kn) ıtları l Eyl(ıl 1910 tarihiııdc•n 15 
ı:.:yliil l!l40 ak ~ın;ı l~adar yulıuz Bursa orman mektebinde yrıpılnc<ok

l 1". 

f<ıtekliler, c\ r:ıklnrını dogruca bumt'ktcb müdurlügünc ya bizuıt \·eya' 
t, :ıhhudlü olarak po<:taya te\di etmelidirler. 

Kayıd ve k, buldc müracaat sırası n::ızrırı ıtıbarc alınır. Şu k, dar ki 1 
i tcklılerm mıkd:ırı lıir gunde yı.izu tecn\ oz ettigi takdirde kur'a yapı
lnc:ıktır. 

8 - Beşınci maddede yazılı . arUnrı hniz talebe, kndroyu doldurmadı
.,,.. tnh:dirdc, ortn dereceli i tekliler ar, ıncla bir musabaka imtihanı nçı- 1 
ı. caktır. j 

9 - Knyıd ,.e 1•.,,bul edılen t..ılcbclcr Bursn ve Bolu Ormruı mcktcblcrl
ne kur·a ile ayrılacaktır. 

1 O - Mekteblerc alınan t.ıılcbeler, kendilerine 'erilecek nUınuneye 
guı c Noterlıkten tasdikli birer tmıhlıüd senedi \ ercçeklı!rdir. Bu reııe<li 

gct"ı miJenleıiıı mektebe devaml:ırınn mu ııade edilmez. (7316) 

Satılık fabrika binası 
Sümer bank urnum müdürlüğünden: 

htmıbulda Unkapanında <Dııkik fabrık:ısı> namile mnrur \"C denizle 
irt.iootı mc~cud büyiık depo olmagn ·cheıi•li sagl:;ım degırmcn blnııl, ı·ı 

'c muştemill\tı \C ııyrıcn :ı.nlrcpo h::ılinde kull:ınıl:ın kfı.rgir iki katlı depo 
ufak l.ıir ahşab ev \"C bir arı:anın tamamı 'kapalı zarf usulu ile orttırm:ıı;a 
ı;ıkanln ıştır. 

l\Iuvakknt teminat 9250 Jiradır. S::ıtış peşin para iledir. thale 11/9/940 
çar~amba gunii saat 15 de Ankarad:ı bankamız blnasında yapılacaktır. 

Teklıflerin ih:ıle smıtinden bir saat ev\ eline kadar umum ,mµ_dürlüğü
mtlz rııuh:ıberat şubesine verilmiş olması lazımdır. Bankıımız. ıhalcyı ya
pıp y:ıpmomakta serbesttir. Arttınnaya çıkarılan eml:ıki gfüınek veyo bu 
husu~ta f:ızla iznhat nlmak istiyenlerin uınumt mlidürHığümUz ''eya ban-
kaırız 1st:ınbul şubesine müracaatları Tica olunur. (3307) (7607) 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından : 

Clnlf 

Der hane "'U'nsı 

Yaı.:ı tahtosı 

Mikdarı 

Aded 

350 

17 

Beherinin T. F. 
Lira 

14 ) 
) 

10 ) 

ilk teminatı 

Lira Kr. 

380 25 

Yeni aı;-ılacak Üsküdar 4 unciı ve Hc;>oglu 2 inci orta okulun ihtiyacı 
olan yukarıda cinsi, mikdarı, beherinin tahm.n fiyatı ve ilk teminatı ya
zılı c<:yalnrının 2 Eylül 1940 p;:;zartesi gunu saat 15 de knp:ılı znrf usulile 
t'ksıltmcsi yapıl:ıcaktır. 

F..ksiltme Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 ela Liseler Alım sat.!m ko
mi~onunda yapılacaktır. 

istekliler en ::ız 3000 liralık bu gibi Mer :> aptıkl::ırına d:ıır ı e~mi daıre
lerden .. l .. cakları belge ve 1940 yılı Tirarct Odası Hsikasile ilk teminat 
ınakbut.larını havı 2490 s::yılı kıınunun tnrifntı dairesinde hazırlıyacakları 
l:apalı zarfüırını ~ ukarıd:ı sözli geçen saatten bir saat evveline kndar ko
misyon rcisllginc nıakbuı: mukabilinde vermeleri. 

Teminat yatırmak, artnamc ve numuneleri gurmck l.ı;tıyeııler111 Gala-
tasaray lisesinde komisyon kfitıblıgine nıurncaatlnrı. (7380) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Mah;ıllul Sokıığı No. Cınti 

Şhlı D:ılazo:;lu 10 Kurgir fabrika 
Me~ruti- Kf gıdhane 224 > Ev 

yet' 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 1 

1..lra Lira 

:n511 
1800 

237 
135 

~~~~~ YENi KOLEJtlE:ı~Rİ 
i LK-ORTA- L i SE 

Taksimde .:'mısenilerde YENİ AÇILDI. 
Miidürü - E~ki ~i~Ji Terakki Direktörü. M. Ali Ha: met Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER 00Rl!."'T1MlNE geniş 
mıkyasta ehemmiyet verınek, sınıflarını az mcvcudla teşkil 
ederek talebesinin <'alışma Ye inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ya
kından alakadar olmaktır. Mektebin deni:te nazır kaloriferli 
teneffüshruıesi ve jimnastikhaneı:ıi vardır. Her gün saat (9) ile 
18) arasında talebe knyıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat 
Askeri 
Kabul 

Enstitüsü 
Kısmının 
Şartları: 

Veteriner 
Kayıt Ve 

1 - Ankara Ylikf;ek Ziraat Enstitüsü Veterirıcr Faktiliesi Askeri 
kısmına bu yıl .sivil tam de\•reli fü-elerdcn iyi ve pek iyi derecede mezun 
ol.an ve olgunluk iıntıhanlarını \'ermiı> olmak şartıle t.ılebe kabul edi
lecektir. İsteklilerin aşağıdoıki şartlan haiz olması U'ıw11dır: 

A) Türkiye Cümhuriycli teb'asınd:ın btılunm:ıl., 
ll) Yaşı l8 - 22 olınnk. (22 dahiloiı·.} 

C) Beden teşekkülleri ve sıhhoti orduda Ye her i'klimd..: !nal hizmete 
müsai<l olmak (Dil rektıketi olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketi, ahlfıkı kusursuz Ye seciyesi ~aglam olmıık. 

E) Ailesinin hiçbir fena h:ıl \'e şohreli olrnarnah. (Dunun için de 
ı.abıtn \•esık:ısı ıbraz etmek'.) 

2 - 1steldileriıı mürac;ıat !stidalarma •u \ esikaları baglam:ıl:ırı la
zıındw: 

A) Nüfus cüzdanı veya mus:ıddak sureti. 
B) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri ha~tnhane roporu ve 

aşı kllğıdı . 
C) Lise mezuniyet ve olgunluk ş~hadetnam~i 'eya ta!dikli sureti. 
D) 01..-ula alındığı takdirde askeri k;;nun, ııizam \ e tnlimatlıırı kabul 

cttigi hakkında velisinin \'e lıe11disinin noterlikten t:ısdiltli ta:ıhhud se
nedi. Tı:lebe okuldun istila etmek isterse okukn iahnkkuk eUiıilecck 
masrafları birden veı·ir \'e bu da tanhhüd senedine ktıydc.-dil"r. 

E) Sar·a11, uyurken ge2.Cn, .sidıkli, bayılma \ c çırpınmaya müptclfı ol
madıgı hakkında velilerinin noterlikten ta~dikli tmıhhüdnamesl. (Bu gibi 
h:ıstalıklaJ'dı.ın biri ile okula girmezden evvel ın:ılıil olduklan sonradnn 
r..nlaşıl:ınlar okuldan çıkarılır \"e okul masrafları \'clilcrinc ödetilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki :ıc;kerlil: şubelerine istida 
ile miırncaat edecekler ve şubelerince 2 ncı m:ıdcledc bildlrilc:n evrakı ik
mal ettikten sonrıı, Anknrada Yüksek Ziraat Enstitusu Veteriner F:ıkiiltcsl 
Askeri Talebe Amırliğlnc göndenlecektir. Muracant muddeti Eyllılüıı 
25 ine k:ıdardır. Bu tarihten sonra ınüıncaot kalıul edilmez. 

4 - Okula knyıd ve kabul, şahadetname df'rcceleı-!ne ve müracaat sı
rasına göredir. lstekli adedi tnm:ım olluıc,ı kııyıd iı:leri kapanır ve ka
bul edllenlere müra<.aat ettikleu Askerlik jiUbeleri ile tebligat yapılır. 

(7496) (690) 

TRİUMPH 
EN SON M O DA 

.Ma.zut l:.I Müteharrik Tam 

DiZEL MOTÖRLERI 
Kataloğ \'e teklif isteyiniz. 

fÜRK - AVRUPA Ltd. Şti. 
İstanbul, Galata, Perşembe 
Pazaıı 57 61, Telefon: 41106 

ASKERİ FABRİKALAR SATlN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 
Yukarıda yazılı l.fırgir fabrika ile ev rıçıl, aı ttırma ile s, tılacaktır. I 

Arttırımı 9/9/940 p zartc l glhıü saıt 14 de Milli Eml:ık Mildürlugünde 
toplanacak olan koınısyond:ı y, pılacaktır. Talıblerin ınuzayedc günü 
muayyen s:ıatle hizalarında yazılı mu, akk:ıt teminntile komi yona miırn- ,_,...., ______ .., ......... _ ... _,.. .................. ________ ,..,.. ... .ı 

rncntlıın (7571) 450 ton lüikürt aJınacak 

• • .. 
1 Aded Yoı.ıhaı o 
2 > Dol:-p 
2 > Mns.ı 

1 :ı> J)orya dol, bı 
4 > :mb·ce n• kıı::ı 
1 > Y. u m. kıı11.-sı 

10 > 11cnccrc perdesi 
12 kıl•) Kibrıti nuh:ıs 

18 :ı> Tnrtnr:ıt do ı;ot..ısc ll<i ~·ıit <SrJ dii renyet) 
5 > Hamızı kıbrıt (ke il) 
4 Adcd Tempo mark:ı kamyon dıs Ut tigi 5.50X16 
4 iç 
3 > Mnny:ıtolu masa 1elef< mı 
3 > DU\ rr caati 
l > OksıJcıı k:ıynak tcık11m 
5 , Ymi okt<ıjcn tüpü .... 
Yukarıd..'1 cıns 'e mikd:ırı y~ııJlı e~y~ 'e ııınl1.eme 4 Eylı.il 9~0 çal 

camb:ı günti s:ırt Hl dan itıb;ıren v:ızsırlıkla nlımıcaktır. 

tsteklilerin bellJ. ı:un \t? ERnttc Kn«ımp:ı~ııd.1 bulunan komi~·c~ 
hazır bulunrrı, laıı. (1986) w J 

* * • 
6 Aded 

250 ~ 

500 Metre 
5000 Aded 

Mutorhı dık:r.; m, kincııi 
Ll' hi~ fRr•·lll ıı l cll 
Tclfı 

40 num,r• mak.ıı.l 
40(1 
250 

7500 
400 

4000 

> 11 > 
> ı > 

M<t.re Tirı• terıt 

> L!ıstık ferıt 

> Palet şımdi 

> 
> 

50 Aded Knngd ag. çivi 
50 Kilo Demir çı\j 
211 > Çıri~ 

10 > u .. ımumu 
5 > Ç4m rnkızı 

100 > Montn ~·h i•i 
50 > ökçe rerr;in ı;İ\ i"l 
25 > C'elık ı;ember 

50 Metıc Zımp, ı :ı lı:tı;ıdı (4 f. ıı. ('J)fode, 
25Kilo ökı;c tak\ i~ e ı;-h isi 
5 > Analın boy;-

25000 Aded Ku'ldur:ı k:ıp•olu 

7500 Çift Sust,11ı k. pı:ol 
l O Kılı> 9 katlı ketm iplıgf 

20 > 3 katlı kefen iplı~i 

250 Metre Sıyclı DılJ<;t 

25 > 
l50 > 
25 Kılo 

:M ... t mu~. ır.l.ıo 
\"atka 
Aı• ıplı.gi 

Dcrnıl' h:ıU:a 2000 Adc'<I 
ı > 
l > 

H, rb o;> Ul'lı kroki ma!.1 ı 
Duhıp (Drniı. h:ıı b tarihi kı okilerinin, muh,tlaz:m i~ ;n '((" 

ı kcck rc.oııc ı;u.re) 

1 > n.ı;> u" mlmune dol:ıbı 

Yulmrıdn cın" \C ınıl.darı y.u.ılı eşp, \c malzeme 2/Eyl(ıl/040 pı~ 
tt>si g•.ınu saat Hi don ıtıbaren p:ıznrlıkla alınacaktır. 

isteklilerin be 11 ı,'tın \ ı ,ıattc Kıısınıpıı11acla bulunan Komisyvud-' 
hazır bulunm:ılwJ. ('i9!17) 

* * * :ıO 
1 - T::-hmin cdıiuı bı..'<kli 3ti3ll lir:ı olan 1000 :-.ded \"C takriben t)iJ,(!( 

J6 ıl' desiınf'tı e mur~.bb:>ı ceketlik derinin 3 Eylül 1940 sah gumı saat 
p:ızm lıkla eıu. ltır.c<-ı y.ıl)ll:.ıcnktır. 

2 - Knt"ı tcmiıı. t 544 lira 50 kuruş olup şnrtn:ımesi homisyonfüın r,'4 
, gun nlııır.bilır. :) 

3 - lsteklllcrl'1 2490 S."ı;>ılı ı.onununda yaz.ılı \'csalklc birlikte belli '° 
\'e ,.,,uıttc K;u;ırr.p, ada bulunrn l,omif'yon:ı ınüraca:ıtı:ırı. (7942) 

* * * 
('aııat.kal,. Jlrnh Komuta nlığı satmalma ı omi JOnıındau 

Beher kilosunun ilk 
90 OOı} kll.., ı kn er; Fiyat tahmini Teminatı 

12 Kr. 810.00 lıra , 
ı - Yul,, ı ıda dr. , rulkd::ır, beher kilo:.unun tahmin bectcli ve ıH. tcP p 

ııatı yazılı biı J·;ıl,..ın ckıncgin 11/9/194•) çarşamb:ı gunıı saat 10 do ıtr.P" 
zarfla ı•k.,iltrr.f.'si ynp•l<ıcaktır. 

2 - Şartnamesı Jıergüıı me ai "n::ıtleı·; dahıünde komisyondan 
3 - hteklıkriıı ~uk,ırıda yazılı i,.nıııınt mikd:ırına göre uı:ıc:ıi>l: 

banku mektubu '"Y·ı maklJllzu \'e 24,90 Eayılı kanunda yazılı vcsıl« 1,, 
muhtc\ 1 knp~ lı zıırflnrmı Ç::mukkalede bulunan Deniz komulnnlıgı s:ıtı~· 
mıı komis.yoııunn belli gtin \"e saatten bir saat e\ \'eline kadar vermclct1• 1 

•· (7780) 

\L t<.h ıldc bulunanlar d.:ı okuduk- =============================== 'rahmin edilen bedeli (117.000) lira olan 4SO ton ki.ıkurt Askeri Fabri- .---------------........................... _,..,.._,.._,....,.--
knlııı"' Umum Müdürlügii merkez satın alın:ı komisyonuncn 9/9/1940 pazar
tesi gunu s:ı:ıt 15 de kopalı zarfla ıhalc cdil"ct:ktir. Şru1nrune (5) fü:ı (8:5) 
kuruş mukabilinde komisyondan Yerilir. Talıblerın nıu,·:ıkknt teminat olan l 
(7100) lirayı hm i tekliC mektublarını ınez.kür günde saat 14 de kadar ko· ı 
mi5yon:ı vermeleri ve kcııdilerinııı de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
madd,..lerindcki \'e aiklc komisyoncu olnıadıklarımı ve bu işle oıaıcadar tiit:- I 
cıırd:ın oldukların:ı daiı' Tıcnret Odası \•cs!k::ıs.ıle mczkuı· gün ve saatte 

• 
l:lrı ı C'ktcbtcn tah ıl \ csikol..ırı ge-
tircccktır. 

Yoklama gunlcrl 
J aıart.eı 
C:\ım, 

p, zart 1 
Pcr c-rr be 
P. :'ıtesi 

Cuma 
P. z, rtt l 
('una 
1' ........ 1 tc i 

• • • 

Tarihi 
2/Eylul/940 
6 ., 

9 > 
12 ., 
16 ., 
20 ., 
23 > 
27 > 

30 > 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ceş ktaş Yerli Askerlık Şubcsln· 

ılen: 

1 Şulıcmizde k:ıyıdlı 336 doğumlu 
1. rl. n u. ı eleye tabi eratın J/Eylul/ 
940 t. •,t n< n itib, ren şub~ merke

], 
kul ederek oı;kerlık mec-

.ı, n son yoklamalnrı yapı
\: 15/Eylul/940 gunu bitmiş 

Yoklam;ı gunleri hafü nın tek 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
6/0/940 cuma gunu s:ıat 14 de lstonbulda Nofin Mudurluğ.ı cksllt

me -komisyonu odasında (2960.10) lir. !.eşi! bedelli Üskud:ır orta okulu 
bitiı mc işleri açık eksiltmeye Konul nuştuı·. 

• tuknvclc, esksılbne. bayındırlık ı lcri genel, hususi ve fenni §::ırt

naınelc.ı i, pJ"Oje ve kc~i! hüliı :ıs.le bt.n ı m<ıteferı i dığer C\ rak da resın
de gurulcccktir. 

Mm·akk:ıt teminat (224) liradır. 

1 tc\,Jıforın en nz bir ta:thhüdde(2000) liralık lıu l~e benzer iş yap
tı ım d, ıı· id::ırc1erinden almı5 olduğu \'C"ıkolar::ı istinaden lı;t, nbul \'i
layetir e mUracatla eksiltmC' tarihinden r. giin eH·eı alınmış ehliyet \ e 
040 yıl na , id Ticıırct Od:ısı \ ~i .alarile gelmeleri. ('7556) 

günleıı bnh .. a.ıt (0) d.ırı ~nt (12) 
ye kad,u· de\ anı <-dccl"ktir. 

3 - Yol.lamaya \. ktinde gelip mu
,."lyCnt \ c tecillerini y.ıptııma:. anlar 
IY'ukelldiyeti ıı kcriy\. l , n nunun 
84 t.O rı • dde:si mucibınc c c•cz landırı
l::ıc:ırı \ e horicdc buluı • nlarııı bulun 
dok ~r m. h. llin y, J;. ncı •Jbcleı i 

\ ;'o;ıt:ı~ile :> oklamalaı·ını y:ıııilrmnlaı ı 
lazımdır. 

4 - Yoklamaya gelecek cınt ellc
riPdc mıfus hü\•lyct Cu7danl:ıl"lle iki 
aded \eslka !otografı ve mtktebc 
mud;ıvim olduklnı ın:t dillr ıı.ektcb 

\ cı;ik:ılarlle birlıktc sube mcrkı.:zine 
P.<lnıclcrı ilfın ohınur. 

komısyona miiraeaatları. •'iti73> 
• $ • 

Kırıkltalede ynptmlacak İn!:iaat 
Keş f bedeli 40.000 liro olan yuk::ıı d:ı .) :ızılı inşaat Askeri fabrikalar 

Umum Müdlırlügü merkez satın alına ltomisyonunCTi 9)9/940 p:ızart<>sl ı;il
ııU saat ı 1 de kapalı 1.arU:ı ihnlc edilec:ektir. Şartname 2 lirıı mukabilin-1 
de komısyoııd:ın verilir. Tolıblerin mm·:ıkk:ıt tt>minat ol:ın 3000 lirayı 1 

ha\ i t,..klif mektubl::ınnı mezkur günde sn:ıt l O n.ı kadaı· komisyona ver- ı 
meleri ve kendilerinin ele 2400 No. lu knnunun 2 ve 3 maddclcı'iudcki ve-

1 saiklc mu:ıyycn gün \"C santte komisyona ınüracaatt .. ı :. (7712) 

1 
Galatasaray lisesi müdiirlüğünden 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Me-. mel numunesi mucibince 60.000 adcd t:::htn fıçı tnpası 11~ 

~ksillmc usulile satın .1lınncaktır. 
JI - Muhan men bcdclı 420 lirn munıkkat teminatı 31.50 liradır • .,_; 
111 - Eksıltmc 4/I~/040 çıırşamba günü saat 14 de Kabataşt.'l Le\ • 

ve l\llib, y;ı:ıt ş:.ıbesindeki alım komisyonundn yapılacaktır. 
l V - Nun unc sbzu ner:cn ~ubcde giirülcbılır. , 
v - tstckl'lı riıı ek ıltr>rn için tayin olunan giin ve saatte 'i(ı ~.5 r 

venmc paral .. r•k birlikte ı.wı.kur komisyona gelmeleri ilfın olunur. •Bo,• 

EKZAMİN 
EUZAMA~IN llACIDIR 

Yara H l c.~lıanlaı"a. Jmllamlır.ller eczalıancde 
Yatılı taleb<'tnizin tnksiUcri ı EyllılJcn ıo Eyli'ıle J: .. dar yatııılınıı;ll•~IS'!!:s:ll!i?~i!.llmmm!.'11••••••••••••••••••...,.. 

olnı,'ıdır. M,',buz pulilc bcrnber tam tnl. it ı •• ı..l:ııı 8v lıı:ı .o J.uru,tur. 
(7982) 

~ 3:.hıbl: Ahnıed Ceır.aleddın SARAÇOCLU , 
Ne~rly:ıt Müdı.lrü: M:ıcld ÇETiN Buıld ığ ı y er (Veni S:ıbah matb'1.,.)i 


