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dönümü bayramında 
I sfanbulda bu sabah 
. büyük bir 
'geçit resmi yapıldı 
Ankara lpotJ,romaada ba 

saballkl merasim çok 
1ıe1ecanlı oldu 

. r:. 

~~ . 

~i&ı>11ıa .... • 
~eı.t~'" ~\!..~iti .._ 

,. 't·~ 

Afareşal 1 t 
Çakmak 
Tebrikleri ordu · 

namına kabul etti 
Taksimdeki geçit 

resmi çok 
untazam ve 
parlaktı 

DUnyayn en ~eUn imtlbıınlanmız· 

• dan birini verdiğimlz vo blzl ana yur-
1 dumuzd:ı. boğmak için vatanımızın 1 

(Dcnmı 4 ncUdc) ı 

1Türk milletinin Yeni Tefrikamız -------Maceradan 
Hür jyyet ·ve istiklal fikrinin ~ 

Maceraya! ·~ ~~Sil 
b a~IQb. · öınıez ~ Q:r b 1Yetinin 
.,~kasebebi abidesi 
~ 48AM KUMÇAYI 
~ ~~~~~"'·ğ••· .ı.ıu• 30 Ag~ ustosu Ebedi 

revkalide 
sergtızeşt ve aşk 

r•1111 
Dumlupınarda muaz
zam merasim yapıldı 

~ 't 1 l'll1111a ilk defa olA· 
'~ taı ednın De\'lct Rel ı ş f • ~ l 

~ıq1 ıııtııetı:11 lllnreşal Pc· e l m l z nas l 
On binlerce halk muharebe meydanında 
geçit resmini b8ytlk bir heyecanla takip 

etti ve şehitlerimizin mflbarek 
1• ı ~ ~ ltıllıı:/ iı.ah etti: 
~ 8 ~ llt-t·~~ harbe girdiği 

hatıraları taziz edildi 
1 ltt ln(!en ° luızır değil· l t t ? 

'-ıı~ ~ti.ı 'il>Jr~ı hOnra iş başı. an a m lŞ l • 
' 111 1 hı ·'tı\i l .. ertııclen ziyade 

1,ı. ~- ile tı. ~lenıurı~·etıe 
"! c- h "hıı ., • 8 · · 

'll(Jt t 'erı1 ,~c:tt~n 7.lyadr Türk lnkılabı hakikatle ı· tirir, Louında medeni oünyaya 
r 111il tcd~ı ... ,: rinci ve İkinci lnönil harplcriy- ayni müjdeyi tekrar c.der ve sa\· 

~ <ne,~ •·ununla he· le ba..c:lar, 20 Ağustos, Ba.'.ıku· tanatm lağvi kararından sonra · 
\\>it l\ 1 4 ncU<lc) mand~n harbiyle tn.hnkkuk müj safha safha ~on şekillcriyl'?-

Afyon 30 ( llusuı;i) - Bugiln 30 a· 
ğustos meydan muharebesinin kaza· 
ıııldığı: Dumlupmarda muazzam mera· 
slm yapılmıştır. 

Dumlupmnrdakl merasime saat 
11.30 dn başlanmıştır. :Merasime baıı· 

~ ı ınnmndan evvel "meçhfll asker., 11.bl· 
deıılnc 13Uyilk Mlllet Meclisi, Bnşve· 

- ...... ~ ltA.let, vektıleUer, ordu ve C.lLP. be· 
den terb!ycsl genel dircktör!Uğtl, Kı
zılay. TU ~< hava kurumu, çocuk cslr· 
geme kurumu, ordu harp mnlQllerl, ~I\ ~ ~,r~a~b:ı'Uu' nrun desini cTn sağı&• k::;:;İbaD;;~··•·> 

y w D İNGİLİZ TAYYARE· 

~ara~u''tç" ilanlı bir LERİ TARAFINDAN 

~~ti ·"· u A dl d b ld 1 . ·:-a EfERLiN 
l~~~!~rılecek ha se . a .~ o 811 1~~-- • üç " saat 
~o~ ~~OEylUJd 7 mevkuf şzşlerznl çekerek 5incisayfamrzaaCJünkü ı müddetle 
t~ ~:~nu kam;ı s: b . . b • • • ..., l d /usmın hülcisasile t~~~l\ijllldcn ayrıla· ırı ırını agır gara a l beraberbulacaksınız bombardı-
~~· l'e~~:: ~:. IEVV8iii ___ arkadaşın• öidt;8D'i8tii""! Yazan: Cek Londo~ man edıldi 

'%· 'ca u • dl N l .. 1 l~. ı~1l'e ~rhk ?tı: ta- !I dfln mabakeme edil • ası .umar ! Gıızetcmlr:de "Deniz kurdu.. lefrl· A!man tebliği bir 
t ' ~\tir. ınc tabı tu· ovnadıklarmı anlattı ve ınAzlerce i kasını takip cdenle~n ırtırUkleyicl üs· r.ok ölü ve ıraralı 

'-t ~t ~lttu ln·· ı J 3 16 1 1Qbunu pek iyi blldıklerl bu romancı· ~ JI 

tf~Ct~t~~n b~~~~~~~l~~ ~e..!.~~~~a~çak baludağ~ 11.!!~~~!ı ~=a;:r:d~~I e~::;:;~:: yı b~~lih:::: Olduğunu bildiriyor, 
(Yazl5ı f oeUde) tavsiye ederiz. <Y:m-ı l nrı:·\' l 

ııehiUlklcri imar cemtyetl ve Tilr~ 
bum birliği ndlii'm:ı. birer çelenk kon 
muştur. 

Mcraalmde 27 vllAyettcn gelmiş, 

biri parti ve halkevl, diğeri umumt 
meclisi temsll eden ikişer kl§J.lllt birer 
heyet bulunuyordu. BUyUk zaferi a:ı· 

latan heyecanrı hitabeler irat edilmi§, 
o.z1z feh!Ucrlmlz hUrmeUc anılmış· 

tır. 
Geçit resmine askeri kıtalar, Kon· 

yn, lzmlr izcllerl)c Ankara yUkııclt 
oltullarını temsil eden talebeler, Kıl· 
tabya, ACyon köy vo kasaba hnll11, 
istıklt.l harbine tııtırak etmiş mUcn· 
hlllcrdcn ınUteıckkll halk lcıtaları 

~tırak ctmlıılerdlr • 
Mcl'nslm yer!Jıo on binlerce klet top 

ıanmı§, seçlt resmi bayUk bir ~ye· 
:ınla tnldp edilmiş ,.e §lddelle alıi •• 

lanmıştır • ............. -.................. -............ . 

Milli Şef 
floryada istirahat 

ediyorlar \ 
Reisicumhur lsmet lrıöull Sa

varona yatı ile Ma.rmaradıı. yar· 
makta oldukları gezintider. ev· 
vclki akşam Ya,lovaya ·.;e düıı de 
Floryndaki köşklerine dönm~ 
lcrdir. · '· • 

.. 

. 
~ 



23 Yazan· :J<adiccan- :J<cı/1ı 
Başka bir şey yapmadı; çünkli 

ondan hem fayda yoktu; hem de 
karşısındaki adnmlar arasında son 
cinayetleri hiç iyi karşılamadıkları· 

nı hal \'e bakl§larlle anlatanlar ek· 
sik değildi; şimdi!c susmak JA· 
zımdı; bu kUskUnlUk zamanla el. 
!Jet geçecekti. 

Şamil çadıra girdi; artık bir şey 
•.öyliycmiyor; dUvUnUyordu· Ham. 
zat ta bir matem ve bir zaferin 
hem acı hem tatlı duygulan ara -
!:!tnda yan ş:ışkın :msuyordu. O sr 
radn lhnllli Sıı.it söz aldı: 

- Bıı.lıu Bike iki bUyük oğlunun 
ölümlerini öğrenmiştir, fakat kU -
çUğUnUn ne oldui;;"Unu henüz du~ 
mruru lır-
Şamilln glSzlerlnde I§ık yandı: 

- Hakkın var, Sn.it! 
Hamzatn dlindü: 

- Bahu hlkeye haber yollarız 
\'C deriz ki teklifiml7.1 kabul ctml.. 
yen ikJ bUyllk oğlun bizi öldürmek 
istediler; l&Jdn kendileri öldlller· 
Sen onlardan daha akı.llısm, gel 
de görüşelim ve anlaşa1nn· Eğer 

gelmezsen kUçtlk oğlun da öldtl· 
rlilUr! .. 

lki reis birkaç dakika mllnakqa 
ettiler; ııonunda Şamil davayi Jı:a_ 
zandı· 

Avar sarayına giden mUrit ken.. 
tl.i!ine 85ylenonlerl, olduğu gfbl tek 
orladı \'O dlSndll· 
Honzak'ın bllyWderi Bahu bike-

·e: 
- Gitme! 
Dediler. IA1dn gözleri yqlL ytı.. 

ı·~ği yaralı kadın hiç oıma.a kil. 
.-uk oğlunu kurtarmayı umuyordu· 
!\rtık onun hanlıkta gözU yoktu; 
fonzakt bile hemen teeU:me hasır
lı; yeter ki gerl kalan. &nrlbl.tl, 

l:ıradan usak d& olaa, gQı1l1t1ı.Uz 

:c korkusuz bir .kö~ede birfcfJc yav 
ısil e ba.şba§a geçlrebDairı ! 

Ayağa b.lktr, pelı: -.de bir e1bL 
~ giydi; bafID& bir pl attı; eline 

bir Kur'an aldı. Gitmemeli ~ 
ısrar edenlere p cevabı verdi: 

- KUçOk oğlumun eağ oldutu. 
na da buablltnn inanam.ıyormn. 

LA.kin buna rağmen ellinde Kur'an 
olduğu halde gideceğim; okuya o
kuya gldeceiim· BJzden daha mtıa.. 
lilınan olduklannı iddia edenlere 
benlm onlardan daha iyi okuyabil_ 
diğiml göstereceğim! 

~rayda ve evlerde hıçkmklar 
yeniden çoğalınıştJ. 

- Gitme, ey anamızı .. Bizi ök· 
sUz bıralmıa!•N Biz de senin ço. 
cuklarm değil miyiz? 

Diye yalvaranlar, bağıranlar var 

Kendi adamlarına emretti: 
- Benim yanundn konuşturma_ 

yın ! ... Halta, çadıra girmeden aı. 
dürün!.. Söyletmeyin! Ne kadar 
çabuk olursa o kadar İji ... 

Son Avar kraliçesi l{ur'anı aç. 
mı~; yanık ve titrek bir 21~le, ba. 
:ı:an da hıçkmklal'.Jllı tutanuy:ırak 

okuyor; nğır ndımlarl:ı. çadıra doğ 
ru ilerliyordu; et.rafta atlılar ko
ııuşnıuyor, kılıçlar parlrunıyor. ei • 
lablar patlamıyordu. Herkes ken • 
dlsinl derin bir tevekkill içinde mert 
çe ö!Ume teslim etmekte olan bu 
kadına hayran hayran bakıyordu; 
birçok gözler yaşarmıştı ve birçok· 
lan da görmemek için baıılarmı 

çevlriyorlar; yahut gözlerini indL 
riyorlardı· 

Bahu Bike çadıra birkaç adım 
kaldığı zaman bir aralık sustu; ba. 
emt kaldırdı ve flk rastladığı Sai· 
de sordu: 

- Bu inç nerede ?.4' Yoksa onu 
da ... 

Sözilnü bitirmeye \"akit kalma.. 
dı; Ham:r.atm mUritierlnden Asıl • 
dar yalm kılıetcı havaya kaldırdı, 
zavallı kadmm başmıı. bUtUn kuv
veUle indirdi. 

Balıu Bike, olduğu yerde sallan 
dı. Boğuk ve kısık bir ses çıka.rdı; 
Kur'an dllatU ve ellerini ylUUne 
göttlrerclt yüzUstu yere kapandı. 

İkinci ve OçllncU kılıç vuru§Ull • 
dan sonra, kanlar içinde kalan son 
Avar k.rallç.esi bir da.hahlç kımıl • 
danmadı. 

Etrafı 83.l'aJl ihtilllcller arasında 
tek tuk homurtular. mınltılnr du· 
yuldu. Sonra bunlann da ardı ke. 
sildi· 

Hamzat emil' verdi: 
- Çabuk hazırlanın; Honzaka 

gldlyoruz! 

A.Jrşama doğru Honz.a.km bilyük. 
!erinden Mirza Hacıyev, Kadı Nur 
M'absmat ve kadı Hasan. Serhay 
ve daha birçoğu öldUrUlmfi3; Uma 
Hanın aarayı yağma edllmil ye o
rada Hamut oturmağa başlamış. 
tı. 

Hacı Muratla arkadaşlan ya 
ldSylerine ~kllmlşler; yahut Hon_ 
zak'.tn dllz damlı, kalm duvarlı ba· 
mk evlerinin birer k5şeslno sin _ 
mi31erdi· 

intikam saati elbet çalacaktı. 
O zaman hepsi de, kovukların • 

dıı.n fırlayan birer kurt olacaklar
dı. 

Hacı Muratla. Osman bunlarm 
en ale§li ve cesurlanydf. 

Avar Htuılan: aile.sin.in yok ediL 
mest yalnız Honzakta. değil. her 
tar&tta Hamzatla arkadqlarma 

dı. 
• karcıı soğuk bir hava yaratmıştı. 

~u Bfte gidiyordu. BUyUk U. Hele henUz körpe bir fidan olan 
zna anın zafer alaylarmm geçtiği Bulaç Hanm <ildUrUlıneal hlç unu 
sokaklardıııı. yaralı yüreğini ayak- ·or· • -
larma papuç yaparak gidi ordu. tu1anuJ • m01'8iyeler yazılıyor; 

H 'Y 

1 
besteleniyor ve yer yer yanık ses· 

d~ğiıa.t onun ~~ld.lğini. öğ. lerle tekrar ~lllyordu. 
ren ı zaman sararım; tellt etti. · 

(Deuamı var) 
~~~~~~~~~~~~~ -
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Gene çöp bahsi 
BELED1\'ENJN me§galeleri 

arasında en mühim me'\·Jd 
tutan ı,1n "çöpün tarifi,, oldniu· 
nu hilınlycn kalmadı· 

ÇQpUn «-bcmmlyetlnl bunda da 
tasdik ettlrdlğfrıJ gör\iyonız· Yazı_ 
lanlnrn göre işin içinden çıkıla.. 
ınıunıs ,.o nihayet, yabancı mem
leketler hcledlyelcrlnln ~öpll DJWJ 
torif ettiklerinin tetkiki cihetin& 
gldilın l5tir. 

1'aıılı1) yol! 
Çerden çöpten bir tarifin en uy. 

~un düşeceği bir mevzu Uıeriıule 

:~~:l~ı::.t-:ı~reu~~:ı:~ı 1~~7. 
yeye f~i bir not \'erilirirııe ele, 
biz. bunun pek de tarlrıc anlaı ıla
ınıyncağ'ı kanaatindeylı ,.c hele 
•;ab:uıcı memleketlerin çöp ta.rif _ 
lrri:ıln bizdeki çöp teıil"ti'kl: ine cc. 
\:ıp ,·erebllcccğfnl sanmıyoruz· 

J~n l~i 1 sayısı bir hayliyı bulan 
"t>ssamlanmt7,{, htanbuJ ı;okıık.Ja
rına gikulerfn, kôşe]enJe görillen 
~ ı~nlann haldkate uygun resim. 

• 

ferini çizairnıek \ 'Cya. fotoğraflan_ 
nı ~tlrerek teksir cttinllkte11 
'ıonra ~öpçiller eHoc tarif yerine 
l>rmlan \'Crmelrtir· 

Teessür bize dü§er 
· VATAN gazetesi ~yle bir a· 

cıklı Jıabcr \'erdi: 
"KöprilnUn Kadıköy lskeleslncle 

gazete b!lylliği yapnı°akla geçinen 
Tanburacı Osman pehlh·nn \'ofat 
etnıf~Ur· Sazına haklın bulunan ,.c 
kendisini &eYdlrmı, olan pehlh·a· 
nm ölUmU kendini tnnn-anları mu· 
~sir ctmi5tır . ., • 

Bu haber haJdkatcn Jkl lan·nıl· 
muş a.cıklı olııbtılrdi· Şayet ölt.;o 
tanburacı Osman pChllvan o~·dı· 

liııdıköyllilcrin. Kadıköy L"lke
Jeslnln <·anlı tıırifoı-.1 olarak tanıdı. 
it O:om:ın pcblh·anlıı tanburacı o · 
man pchlh'amn hirlblrlno kan,t:ı
nhruısoıın sebep olduğu bu yanlı~
lıktan sanatkfır tanburncı Osmau 
pehlh nn mUtcc slr olmamalıdır· 
· llu kiHI derecede r:öhret sahibi 
ohnn<lı(:;'111a de!,ıiJ, hlı: olmazsa mem· 
IPkctlmiz ~Jıretlcrlnl tarmmyan 
~nıctccIJer bulunduğuna dclfldir 
Jd. teessür bize dU5er· 

n. 
. ' . . . \. 
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"~~ i20 kuruşluk. ~ff 

belediye yenı f f 

Milli Pi~anko IQdun fiyatları yeniden 
bugun b. d.ld. 

55 e çıkafllll ıııı'-ı. 
o1''°"' ııs· Kıın<lillldc otura.ı.11 ıırıc .. ~. 

mwfan Blirhnnc<ldiI •le oı.r ıf 
dığı bir mektupta 5ô~~ 

çekıliyor tes ıt e ı ı 
Bu llyatlardan fazlaya satan veya 

nakliye ve istllten kaçınan oduncular 
Adliyeye verilecek 

" Jki ııazar e\'\·cl a.ıd , ~ 
raber Anadotuhisafll' - ıt ~I 
su plajı gazlnos1111a gl,e l(IO t\' 

giirlirkcn beher ını~, Jılrtaııı
kuru~ 1ıara. nJdıll\r• ·uru5' !( ~ 
,·eı ayni yerde 2-0 1' a.ıırıı"' P 
kah,·enln bu defa 65 r(Jıırıı·~ ( 
nlıruısı scbcplcrtıd eo ~rr •il' 
diyece mu~:Wdak bir rı.atttfl ~ 

!\lilli piyango idaresinin ::;o a 
ğustos Zuf er bayramı münase. 
betile tertip ettiği fevkalade ke· 

eide bu akşam 83.r'lt 18,30 da lz. 
mir enternasyonal Fuarında ya· 
pılacaktır. 

ikramiye: kazanacak numara
lar Ankara radyosunun bu gece 
saat 22,30 da'd ajans haberleri 
neşriyatını müteakip hıılk:ı. ilan 
edilecektir. 

Yeni gümüş 
liralar 

Bugün tedavüle 
çıkarıldı 

ihracat başkontrolörüne 
izin verildi 

Ticnret vekiıleti İstanbul ihracat 
ba§kontrolörll Hakkı Nezlhiye Vo • 
killetçe iki ay kadar izin verilmiş
tir· Mumaileyhin başka blr vazı . 
!eye tayininden de bahsedilmek • 
tedir· 

Bundan başka kontrolörlük da • 
ireslnde lüzum görülen bir Uıhki -
kat dolayuıile mcmurlardıın Kıva • 
mettbıle diğer blrlt~ 'JD611Uü'a da-

. ha muvakkaten işten clçcktirildiği 
haber verllmektedir· 

Bir tavzih 
Ga.zetcmlzin 8 ağustos tarlhll nils· 

hasında •'bir bar klZUU aoknk ortA8llı 
da ısoydular,. ba§lıklı bir yazıda, :Bey· 
oğlu barlanndaıı blrlnde çııl~an ŞUk· 
rıırun, gece evine giderken barda kcn· 
diline musallat olan bir gıı.hım teca· 
vUzilne m&ruz kaldığı yazılını§b. Hı\· 
disede allkadar olan zat matbaamıza 
mUracaat ederek yazılan yazının h O.· 
dlse ile hiçbir yakınlığı bulunmndığl· 
nı söylemiştir. 

Kendiainin, bu bar kızma musallat 
olmadığını eslddcn tanıdıCını, arata· 
rmda bir münazaa cıkt.Jtmı takat bu· 
nun sol:.&kta değil evde geçtlğlnl 1IA.vc 
etmlşUr. Keyfiyeti tavzih ve tuhlh c· 
deıiz. 

* Seferlhlaarda 60 bbı lira sarfl.Y' 
le vUcude getlrllen temiz ve sıhlıt fç· 
mo suyu teıl.eatmm açılı§ töreni Sete· 
rihisann kurtuıuı bayramı gUnU otan 
11 eyl~lde yapılacaktır. 
' * MemlekeUmlzde mc\•cut buluntuı 
9 Trlyandafora makine.sini klralıya· 

rak bu fıl lnhlaarlan altmZL almak '\'O 

kundura dikllJ tlyatmıböyiece 5 kurıı§ 
tan 12 kurup çıkarmak iddiulle ge· 
cenlerde aekizbıcl aallye ceza malıke· 
mesJ tatatmdan tevkif olunc.ıı lrundu· 
r&Cl, JJAeddln, lhsan ve Hamaya· 
km mahkemeleri dün bl~, üçO do 
ben.at etm.l§Ur. 

* Altm dD.ıı 21,20 kuruıı Uurinden 
muamele gl!rmtl§tı.fr. 

• Şehir bandosu bu pazar gtlDQ Uı· 
kUdnr hnlk plAjmda h&lka konserler 
verccckUr • 

• Borsa eabık komlserlnbı mUdU· 
rU HU.eyin Candan belediye evrak 
mUdUrlUğtlno tayin olunmuıtur. 

• - """ 
9 

Fiyat mUr:ıl>:ıbe komlsyonu dün öğleden sonra Lop!an!lrag odun Ozcrlnde ril"rCI< bclcdiv<>nin ,:ti ~( 
yeniden tetJ.tlkler yapmıı, her c!ns o duruı ayrı ayn fiyat tcsblt ctmlşllr. ~kilde t~blt ·ettiği ,,'~dd' ~ 

Buna gl!re en 1)1 clıuı Rumeli meşe.si çcklai tızam\ 435 kuru;ıtan, ya§ l\ahvclcrlo "konıplC ıs.ıtri ıt1 i' 
Rwnell mcııcsJ 400 den, Yo§ ve !:uru Anndolu meşesi '\"C glırgenı S8Q kuruş· Jendl· ''Komple" d~ pd ,ac& 
tan satılacnl•tır. fincnn kah\•eyc taın tdl" ~ 

Bu fiyatlar C\'C tcsllmvc odunlufic1 istif edilmek şartlyledlr. lı"lyııtıar bu_ l\Ul fün esinden tb:ı.rcJeblOe ~ 
günden itibaren muteberdir. Komisyon ancak §ehnı yeni parti <><lun g·eldlğl Belediyece ~uı. t t•""' ı,J 
zaman flyaUnn tekrar tcııblt cdccektl.r Şlmdllllt bu !lyntlnrdıın fazlaya sntış yapıJdığı böylenco fi: ı.11rııt'ı;
yapa.nlnr veya bu flyntlan sat~ yaptı~ı halde uıı.kllyc ve lsWtcn çekinen t.ıı.thlltmdan ı;oıtıi' ,.O ç~ıl','1 
oduncular :Mllll KoruDma ltıınununa muhnlit hareket su~iy1c adliyeye veri- · k:ıh\'cnin 55 kuru~ \'ret """" 

- ı Jıll. ~ö leceklerdlr. mdaıı duydu!=,"1D ~c _...~, 
t;ctmedi- Bu wıriP '! ,,orı•

Kasaplarla 
mücadele . 
başhyor 

sebeblnl bclediycdt'U Yeni ekmek 11:ılıl• değil mlyfnı~,. 
, • ..-_ ~ --~ J-liO, 

Beledlfe mode'a 
dlldlular açarak 

halka acaz ve ııhlıl 
et ıatacak ! 

Et f iyaUarını pahalı gören 
belediye BChrin Uç semtinde mo· 
dern et satıa yerleri açme.ğa ka· 
r2r verml,Ur. 

Buralarda halka daha sıhht ve 
ucuz fiyaUa et &atılacak ve oo. 
lediyecekaaaplann et fiyatlarını 
gelişi gUzcl arttırmalanruı imkan 
verilmiyccckUr. Bu sat13 yerleri 
aynı zamanda diğer ka.s:ıplar 
için modern kasap dUkkanı ör
ııcği olacaktır. 

24 Saatlik 
belediye 
cezaları 

çeşnısı 
Ticaret vekili dün bu 

hususta tetkikler yaptı 
Şehrimizde bulunan Tic:ıret 

Vekili Nazmı Topçuoğltı, diln 
Toprak Mahsylleri Ofisinde mefr 
gul olm\L5, yeni ekmek ~i~i 
elrafmda alakadar1ardan iı.a.hat 
almıştır. Vekil buğday satışları, 
Imnbuldakl stok vaziyeti ve 
sert buğday fiyatında görülen 
gayri tabii yükseklik hakkında 
da tetkikler yapmıştır. 

Öğleden sonra da Takas Li· 
mitc.d Şirketine gelen Vekil bu
rada da bir saat kadar çah§tnış, 
gümrükte bulunan 25 bin çuval 
kahvenin dolar üzerinden öde· 
necek bedellerini ııirketin üzeri· 
ne alması mevzuu bahsolmu§tur • 
Bunun Takas Limited şirketi 
tarafından garanti edilmesi bek
lenmektedir. 

Betinci hayvan sergisi 
dün açıldı 

Vilayet huıuıl !dareal tarafın • 
dan her yıl açılan hayvan sergile. 
rinin beşincisi diln Veliefcndl ko. 

Bir çok lokanta, otel ve gu yerinde merasimle açılınt§tır. 
fırın cezalandınldı Sergiye J 48 hayvan iştlrak et -

Beledi 
,_ taraf d miş, bunlardan 70 i mük!fat al -

ye memurwn ın an mı~trr. 
diln .çehrin muhtelif yerlerinde 1 ~ 
sıkı kontroller yapılmış. Beyoğ
lunda. en büyiik !tile mutfağı sa
yılan lokanta pislikten dola)1 
cezalandırı lmışlır. 

Telörgiisüz depolarda ve açık· 
ta et satan 13 kasap, iki pis lo. 
kant:ı, mtılılut yağ satan 2 yağcı 
nohut kahvesini halis kahve di
yu süren üç kurukahveci, pis 
bir simitçi ile bir ekmekçi fınnı, 
paslı tenekelerde su satan Uç su 
cu, dükkanda çürük mcyva. bu· 
lunduran bir manav, kokmuş ci· 
ğcr satan bir ciğerci, açıkta sa. 
trş yapan dört kuru yemişçi, sa· 
karinle imal edilmiş tahan helva 
!arını "Bckerden mamuldür,, 
kaydile satan iki şekerci cezaya. 
çarpılmıştır. 
Ayrıca Beyoğlunda Turing Pa
las, Florya, Sümer Palas. Em· 
pcriyal otelleri, t.ozan pastaha· 
nesi, lznıir lokantasr da belediye 
nizamnamesine muhalif hareket 
suçundan muhtelif cezrJa.ra uğ
rıı.tılmışhr. 

üç zehir kaçak~ıst 
yakalandı 

Sultanahmctte Katip Sinan 
yokuşı.mda 15 numaralı evde o· 
turan sa.bıkclılardan topal Ha· 
sanın evinde dün yapılan ara
mada yastığının a.ltmda 10 pa· 
ket eroin bulunmuştur. AyrıJ. so· 
kakta 17 numaralı evde otura.p 
Firdevsinin üze.rinde de Hasa.na 
ait olduğu anl~lan iki paket 
eroin bulunmuştur. 

Topal Ha.sanın, bu eroin pa
ketlerini satmak üzere Uzunçar· 
§I başınd::ı sandıkçılrk ooen Ali· 
den aldığım söylemesi üzerine 
Alinin evinde de 'bir araştırma 
yapılmıştır. Alinin karısı İkbal 
50 paket eroini imha etmek Hı~ 
terken yakalamı.5la.rdır. 

. ıwaıtye, Maarll ve 
la sabab lsvlçreden lnlltıarlar Veklllerı 
IJlr talebemlZ geldi 

lzzcttin ismindeki bir talebe. 
miz bugün Isviçreden §ehrinıizc 
dönmüştür. Bir muharririmizle 
g~rüşen Izzettin: 

"- Zürih'ten geliyorum. Om.
da 30 talebemiz daha. var, fakat 
h\ç birisi buraya dönmek niye
tinde değildir. Zaten ben de bu· 
raya. tatili geç:irmek için dön. 
d ü m,, demiştir. 

Maliye Vekili Fuat Aiz'a.lı 
birkaç gtin kalmak Uzere Ayva.
lığa. gitmiştir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yi.icel 
ise Izmire gitmi§tir. Oradan An· 
karaya dönecektir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Refet Kamdenlz dün sabah Ka· 
bataştaki levazım amirliği bina. 
mnda çalıgmı~, tetkiklerde bu
ltınmuştur. 

İzmir Fuarınıl tli etf' 
tandan kıYd.e ~ 

gel 1 fıS~ 
b.mlr, 2{) (,\.A·) -,., ""ıt-4 

İnl{il!z imparntort~f, P'~~ 
torluk tieııl'()t blr1 erD ,eli tt 
da teehir edilmek 0; 1tıytıı &~ ~ 
35 !andık içinde ço uı ııttt ~' tf 
göndern~ ıre bu11ıar 01.,tır· ~ leştrilınel'lne b:ıeıaıı \ltlrdl~,.rtl 
15 snndılt daba enYll ae si) 
Suriye ve F!UsttrıdCJ\ur· 
ler gelm~.&İ'jf 

... ,,., 
Orduya aıkerı ·qJP 

yetiıtirın~~f 
Bc~ldq Afi· şu rf ~,g 
1 - Ordu~'a a.s1'e rı! , J1 

tlştirmek için nıaa dtl' ~.JI 
bağlı l!lanat ol<ullr.rın .111? 
ten ı;ivH okullırda!l . j)(t,-~1• 
M. Vck&letl cırUrJr.rı 

~· dır· ıcıılıl~..ıf 
2 - Bu sanat 0 ııtı<'dll""J 

için talip olanların 8ıcttl f" 
amelelcn ynpı1Jı1alt wııut· 
müracaatı~~ 

yardımcı ~··re, . 
heınşıre•- ...At'~ 

fdtı&d'~ / 
tlskUdar a.c;kerlik 1~s "cP 
1 - Okur ya%ar Ji'e' ıJ& .tf 

!oması bulunanıariıı dııı.ı l?Oııf ~ • 
ilk okul me.zunlJLl"ll1 ııı~, ·~ 
yaıırndaki bayanl~ı:cı d' set ,. 
ri hastanelerde i1' bsStl~~~ 
cak ol:ın yardınıcı ~ ~ -
9ircler kursuna f.Şı ),.~ 11eJI ıJ 
tl\'enlerin ktı,vıtıar ~· _,pi • • ..,0,, 

1 
) 

re ı;ubemize bet ~1tıarl11 i 
racaat ederek .l<tı) ~ e4 etı" 
maları. jştlt9~J 

2 - Bu kurslsrB- ııd' ,ı 
bayanlara kurS ':°:D~ ~ ~tl! 
diploma \•erll~ceği 11ct ~ıd~ 
nin birçok rilçhııJl oJICY 

baklan da kazııJlııılf 
olunur- ~4 

~~ " Embıonü yerU ı-t ~ ,'fi'.~ 
1- 336 doğUı:ııJU ~tıl ttl ~ f 

lularllı. muamclt)'e ~uıı. ~ "f 
porla tec11 edilcJJ c ııJI':ı0 tJ' 
lan 1 eylfil 940 ta 'IJ~ .r!' 
bcmlzde yok18%Xlaıı.r et ~ 
!erinde yapıta.caktst;eı.oeıd,$ • ·l 

2 - Yoklıuna>._ t 9 ~ c;ı' l 
yazılı gUnlerdO - 0 )<1J1Jlf t)l1' 
nUfus cllzdaDiariJtı 1.ıtıe ııJ ~ 
vesikası ve cUzdAl11 . ,,,-eP 
ra.caat edocekterdlt ;~ ~ f ıf 

A) Emln~nU ıxıer _,..t.ı 
f1Dde· ,.-

S eyllll 94.0 gi1D .• "'>~ t'IJ 
B) Alemdıır ıı-- e 

lfil 94.0 günOnde. ,,-ııJ>"" tf 1 
C) KumkaP1 '~ 

eyllU 940 günflDdC· tJ,tl'I""' t 
D) KUç~r ıı: f 

eyıoı 940 ııınno:1e!i tfl ./" 
E) Beyazıt ıı.a~· ._/ 

94.0 gününde. ~~ ~ 
F) Diğer ka:ı& p10 ~et r'~ 

nanlar ıs cyltU 111udıı~~f'llJ t't._ 
4 - Bu ınue.Y:feıı ıı- ~~ 

s-elmlycnler ~I ~ 
nunun 84' ,.e 81 

edllccckUr. 

-~~ --~~~~~~~~ 
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~ 146usTos . 
s ':'btıı 'l'Ur ~ ~ .. k toprakları üze· 
\~'le rtineş, her vatanda.. 
~~"'ı::ti U Parla:k bir sevin
\ t~Ôtii ~karşılaştı. Bir gün 
'~ç tabnıa. dikilmiş o· 
~~.~u. istikbali gö. 
~'-t ~ kendis~ bu 
'-._ ~"""k1a gijnUnü hatırla
~~~ a?unı ve alm terini 
ltt) ~ lbaıı erin hatırasmı an· 
~~~ar llenıası gibi yük. 
~ ',~ dalnnu gururla kaldı 
~ ~ e on.tar gibi yapa· 
~~'-ndiçti, 
~ dUtı e':"el tarlasından 

~t1en Çiftçi gün~e be.. 
~ ~a~~ Çoculdaraıı ctra-
~ d~ otuz ağustos 

\ı:: ~ a namı çarpıştığı· 
~· aıı bir .,.,,,.,,.. . ind 
~~ e-- ıç e 

~ ~ll'Ir ellenıe müteva: 

~ tı., bt~ ~ceresinden uza
~ ~11 b· 8'1, mukaddes bir 
\:= d~ 11' itıaaııın hürmetini 
\~ da~ tuttu ve eonra 
~ b~ bayrağına 
~~ "gölgen altmda 
~"lı. ~ :rnutıu! n d!ye 

~ b~~ta 
; ~~~ları arasında. ge· 
~ ~ ~ ır. uzun uzun diL 

1 ~.:~ ·"'ti U etrafındakilere 
,-; ~, ~;elirneıerle anlata
~~ 1Yordu. Yakalan 
''" b~l'a~~ra~ak yeni bir 
~'..~ bu 1t ıstıyordu. Fa· 
\ı."1~et .~rayışlara itiraz 
ı~ 'tık· " haYJr, dedi. &.7J 
."<lı-, ~4Yle aarcıır ki onları il. 
~ "Q haı/'drnıatmak imkan 

~:~ \ı; ~~atı?r ancak ~alp· 
'~ ~ il' ınıan halındc 
~'41 ~es ~ÖkUlür. Bugün, 
~q. ~ kalbi~e aynı a. 

ı.ı .:;_. ~k duyuyor. Bütün 
1 .,;, a h...-ka sözlerle ~~~ "'llw· ... ~ 

~' ~·· Uyor. Ben de öyle 
~ llıda 
\>~}'nefer, tarihinde 

~~'hır ~~h olan ırl<mm 
!\.. ~ı- ıie unyanm son gü-

~" ~a~~ ettirmek az· 
t\, ~ ltol'ara:olçüsiine ve in. 
~~ k .. memleketin 
ı.."I\ ı.~ h g<>stennek için 
~ ~ttı ~la.tldJ. 
~-~~~~endisini hayata 
~~ IJ:\ ha'kJı gunını
tı:." t 'Ug e Yaşata yaşata 

\ l>al>~~i ve büyük se-
tlh,~ llotıl'a .1 alınalarnu an· 
"~~ ılave ""ti· "B' " tOst:e ç" . ıze 

J ı ~~~lt. }! re:1leri sevi. 
~ \..~~İf.Q U UğUrda ölen
• ._ıl \~ h~ 7. YaŞatmız, ya· 
ti l l(\, ~ıiinu, ~utlaka 

~' gelen bır emir 
,l · b g\iju 

< l t~ ~ ~r, her.kes sevi. 
ts t tı ~t,\-..~ıi tiltar " m~tebessim , 

f h-.~ ~· e sevınç yaşla· 
,t'IJ "il. ha 

ı ~- · ~ir ~. herkesin 
;r; ~ ~' ltltUeti kurta· 

,. ~\...,~ı, kurtulan bir 

' rı'\s~··· 

~s~i. e~ aabahı, bü. 
'°t ~ . 7.af'erle yur· 

tıı.· ~ '1i bır gelin gibi 

~" t~eıc~;n güneş. bu 
t~·l'i.tsirı.de aynı coşkun 
~ ~ 1ti l\ıa ... Ve dalgaların 
'\ \ı~ ~b.-8'rur bir kaya 
~-h_gaların sökeme· 

"'e ~:~~ç gibi dim .\f '"""~\U" gördü. 

~ ~~Qf fer Esen 

~ 
~:,-ı. kongreleri 
'<.. ~'tı liaık . 
'· ~ tlaı1111 J>artw latan 
'~ 'l~l'i b'.tıdeki kazalard~ 

Ylfijd ır eyli.ilde bqlı 
e bitecektir. • 

H '/( B E R - Jık,am Post.an 

ltalyanlar 
Süveyş kanah 
mıntakasını 
bombaladık
larını iddia 
ediyorlar 

Dernede İtalyan 
gemileri 

bombardıman edildi 
Londra, 29 (A· A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri kumandanlığının 
tebliği: 

Garbi çölde Kufra mınl.a.kasııı<la, 
İngiliz hava. kuvvetleri k~if uçuş· 
ları yapmı§lardır· Dcrne limanında 
İngiliz bombardıman tayyareleri, 
gemilere kar~ı muvaffakıyetli hü
cumlar yapmışlardır. Bir vapur ü· 
zerine tam isabet. kaydedilmiş ve 
geminin baş pupasmda yangınlar 
çıkmıştır. Tayyarelerimiz avdet et
tiği zaman diğer bir gemi de yan. 
maktaydı. BiltUn tayyarelerimiz 
ha.sa~ızca avdet etmişlerdir· 
Şap Denizinde Mokııı adasına 

karşı yapılan bir hilcumda tam i. 
sabetler kaydedilmiş ve binalar ha
sara uğratılmıştır. 

İtalyan ~ar ki Afrikasmda BI Pn -
heim tipinde' tayyarelerden müte • 
şekkH bir filoWla Harrara hticum 
ederek motorize mtifrcze tahşldatı 
ve bir kışla Uzerine bombalar a -
tılmu;tır. 

Habeşfstanda D~-.fo lizcrlı:.de bü 
yük bir motorize kıtaat ~idatı 
tizerine hücum edilmiş, ve sair 
nakliye ve binalara tam isabetler 
kaydedilerek yangınlar çıkarılmış • 
tır. 

lTAT~YAı.'' TEBT.IGl 
ttalysda bir mahal. 2!l (A· A·) -

İtalyan orduları umumi karnrgfı.hı. 
nm 83 numaralı teblfği: 

Hava filolarımız. Jskenderiyc -
(Mısır) deniz üssünü bombardıman 
etmişler ve gayrimüsait hava şart· 
larına rağmf'n Portcınit ile lsmaili· 
ye arasında Süveyş kanalı üzerin
de uçmuşlar, kanıılın 11imal mansa. 
hına ve Elkantnrn pasajına bom • 
balar atmIŞlardır. Malüm olduğu 
veçhilc kanal yoluyla Mısırı Filis· 
tine raptP.den demiryolu bu pasaj· 
dan geçmektedir. 

Şarki Afrikada Dubat çeteleri, 
Radolphe gölU civarında İngilizle· 
rin Polignac. kalesini işgal ctml~ -
lerdir· 

Hava filoları. Sudanda kain 
Muhasm _ el • Ghirrba demir~·olu 
istasyonunu ve KPnyada kiı.in Vai· 
jir ve Garisa tayyue limanlarını 
bombardnnan ctınifikrclir. 

Sudan - 'trilre hududunda bir 
İngiliz müfrezesi, beraberinde bir
kaç zırhlı otomobil olduğu halde, 
arazimize karşı bir akın yapmağa 

Harbin bugünkü 
safhasını 
ingiliz 

taarruzu 
Tak ip edecektir 
Kanada müdafaa nazırı 

mühim beyanatta bulundu 
Otttwa. 29 (A·A.) - Matbuat 

konferansında müdafaa. nazırı 
Ralston aşağıdaki beyanatta bu -
lunmu§iur: 
"- İkinci Kanacfa frrkasr talim 

ve terbiyeı>ini ikmal eder etmez, 
lngiltcrede bir Kanada kıt.ai allk<'. 
riycsi teşkil edilecektir· Bu kıV\ 
faal K:ı.ımda kuvvetleri başkuman
danı general Maııghton'un kuman· 
dası altında bulunacaktır. Bunun 
için de fazla zamana hacet kalma· 
m15tır . ., 

Ralston, birinciteısrinin ilk yan· 
smda atlantik sahillerinden bir ü
çüncü ]{anada fırkasının da tahşit 
edileceğini ilave eylemiştir· 

Ralston, 6Unlan ilave ctmf§Ur: 
Bizim cephemi7. Mani} deni7.İn. 

dedir. Burada adnrosrz dahi kala -
cak ol~ak. orayıı. gönderebildiği • 
mi?: kadar her fiCY göndermeliyiz. 
Bu~ünkü harp safhasını bir tng\· 
liz taarruzu takip edecektir· Bu 
taarruzun ne zaman ve nerede ola
cağmı söyleyemeyiz· Fakat şimdi
ki müdafaa devresinde olduğu gibi. 
o zaman da Kanada ela kendine dü. 
şen rolü oynıyacaktır. 

Y:ı::an!standa sllAll 
altına alınan 

ihtiyatlar 
A1ina, 29 (ı\· .-\•) - Slcl'ani A· 

jansmdan: 
Harbiye ncr.aretinin emri üzeri

ne üç topçu ihtiyat sınıfı terhis e. 
dilmiştir· Yerlerine diğer bir üç 
sınıf kaim olacaktır. 

tcı:ıehbüı:ıtc bulunınu!Jtur. 
Zabıtanın ''askari'' kuvvcllerilo 

takviye edilmiş elnn çctclcrimiz -
den bir miifrezenin Adardc kapısı 
civarında taarruzuna uğrıyan düş. 
man durdurulmuş ve ghişilen bir 
muharebeden sonra püskürttilmUş. 
ttir. Dücıman, yarahlannı kamyon· 
!ara yükliyemcmiıı. nyni zamanda 
harp sahaı:ımda A "'1Stralynh olmak 
üzere 10 kadar maktulden başka 
mitralyözler ve diğer birtakım si -
lnhlar bırakmıştır. Zayiııtımız, ha-1 
fiftir. 
Dü~manın kuvvrlli seyyar müf

rezelerinin bizim Gallabat mevzii • 
mizc karşı yapmış oldukları diğer 
bir teşcbbiis de bu mınlnka garni. 
zonunun müstemlekcı kuvvetleri 
tarafından kolaylıkla tardedilmiB • 
tir. 

s oq 

Amerika da 
12 milyon kişi 

MAU!IB 
AGACINDAN KENDiNiZ 

KOPARABILiRSEf iZ ... 
mecburi 

hizmete tabi 
olacak 

LAylba Ayan 
Meclisinde kabul 

Şinııli ~ıkan indrlcri bı1·11ları -
!'l~ck lnl'İri diye - makbul tut· 
ma1.lnrsa ıhı yakmda herkesin ho. 
şuna ;;idcc.ek dahi\ iyi incirlr.r y•·
ti cc·rk: Lop inciri ele, kınak indri 
de'-·· O 7Jıman balıc:eııizcle, yahut 
tcklifsitce t;ircbilece~niz bir hah· 
~cdo incir ağacı bulunur da onun 
meyYnsını kendi elinizle koııal'.ır. 

edildi .. anız, incirin kabu!;unu soymadan 
yemellsiııiz. '.l'ı\lıii ac: ı;özlülülıun 

Vaşinglo11, ı9 { A.A.) - Y ırmi 1 dt·i:il· Jncirln kabuğu, mesela şer. 
ile otuz bir yaş arasında bulunan 1 inlinin ince 1iabuğumlan dnha Jc-z· 
bütün Amerika yatancla5lariyle 7.Ctli ' 'c nazik bir ~eydir· Sonra. 
ayrıi yaşta olan bütün .Amerikan da. bilir.iniz, yemi'.:lerin , ·itn. 
tabiiyetine girmek arzusunu izhar minlcri kabuklarında. daha ?:i· 
etmiş kimseleri, sulh halinde askc- yııdedir. lfabuğunu ı.oyunoo hem 
ri hizmete mecbur kılan ,.c Birle- nazik lıir ~l.'ydt·n, hem do ,·ıtrunin.. 
şik Amerika tarihinde ilk defa o- l<'rinılt•ıı malınım l>alırsmız. Zn· 
larak kaydolunan bir kamın layi- ten onılan dolayı olacak ki, insan 
hası 31 reye karc:r 38 rey ile Sena- l incirin kabui;unu soymaya kalkış. 
tö tarafından kabul edilmiştir. ı ma pn.~klıın kirletir. incirden 
Mezkur layiha gelecek haftanın cc7.ıı. gorur· 
~~langıcında mümessiller meclisi- ı' 1''akat indrl a~cmılnn .kopam. 
sınce müzakere edilecek.tir. ma.rııı da. manudan almaya. mec_ 

Senato 16 reye karşı 69 rey ile, bur olunca, o \akit hangi ellerden 
milli müdafaa bakımından lüzum !:cttii,rini bilemiyeceğiniz iı;in ka· 
görüldüğü takdirde fabrikaların buğunu soyarak, hem ,-it.aminler. 
kontrolünü kabul eden bir Uiyiha den mıılırum kalmak, hem de cc. 
ela tasdik etmistir. HükOmet hesa- zayı !fCkmek zaruri olur· Anrak, 
hına yapılan gemi ve tayyare in~- ~- zrunan ıla büyük keder ~ekmeye 
atındaki temettülerin tahdidi hak· luzum yoktur: Ceza. parmakları yı· 
kmdaki mevcut olan kararın silah 1 ~amalda. kaybol?-1', incirin. ~llu. 
ve mühimmat imalatının temettü· ~runcla bul:unadıgmız 'itsm.inlen de 
lcrine de teşmili için aynca bir ka- ı~<'ıislndekl. "ı.tamlnl~~ nz ~ok. te _ 
ramame ele kabul edilmiştir. idi ~~·~~· N~fo; y<'mışm lezzeh ge· 

D .. ..vled k" I ne buyuk kar kalır· un og en sonra ı ce se esna-
sında Senato, mecburi askerlik hiz- incirin lezzetini Yeren :\1izde 1 ı 
metinin reddi veya tehirine müte- ni ... lıetimle ~eker oln.cak ~deler 
dair bütün Hiyihalan reddetmişti, olılnğlından buna yüzdo 1,3 nl'>be. 
ezcümle, kon~renin bir krizin mev- tinde azot da Ha,·<' ediline<'• yağı 
cut olduğuna dair vereceği karar- de,·edo kulaktan daha. az, yüzdo 
dan evvel mecburi askerliğin tehir 0.3 olmakta beraber incir insanı 
edilmesi hakkındaki bir layiha 27 gene epeyce 00.ler· 
reye karşı 55 rey ile reddedilmiştir. Vitaminleri ha.kımmi.lan. incirin 
Yine mecburi askerliğin bir Kanu- bir iyilij;-1 A \ibunlnindcn yil7.dc 
nusaniye Radar tehir edilmesini 100 iilçii \"ermesidir· Vakıa hu vL 
teklif eden diğer bir lfıyiha 35 reye tamını ondan •laha zh"ll.dc , ·cren
karşı 50 rey ile rcd olunmuştur. Jer nrsa <la, lnclrlnki • habrıla ko. 

.l\lalıim olduğu üzere yukarda lay kalır: l'üzde yüz-

J:ııııunla c.~wul,Iarm hiiyiimrsino 
hizmet ~l<'r· Ondan ha.,.kn :riuılo 
:~.> nishrtinıle IH 'it:ınıİııi, ; ·ur.de 
3:~ iilçii ıı·~. ~ iizdc lıi~· olına1."a 2 
mili~rnııı O \İtnıııini dr \nnlır· 
nnnlnrla da sinirlerin km' r.tinıı, 
terkibindeki 5ekerin , iicucla fay· 
dalı olınnsmn. 'e ıllştcrle kemikli'. 
rin kun etine yarar ... 

Madenlerden yalnrz bir tau~ı. 
iyot madeni c$sik olmakla. beraber. 
ö~ki on bir tane madrnin lıP.p<!i 
tamam, hem de lınhrlan ı-oayılacak 
nl.,bcttcrlir· l\le..,cıa, fo..,forL'\ kirrç 
am. .. rndaki nbbet 1,3'! i..,o ılc hi _ 
rlncbinden }·üzdc 3-1, ikinr:f..,indcn 
M mili:;nm~ getirdiğinclen il.isinin 
tlo foydnsı haylıca olur... Çeliği 
o,.ıo, onun yanıba~ında. mangancl 
madeni 0.35 ollluğunılan kandaki 
kırmızı kürcriklcr snj;lam olurlar· 
Yiicııda gcn~llk ışığı yerecek mım· 
yezyom madeni, eht-mmlyetlioe 
"nrıl:ıenk, yüzde 21 mili~ ni _ 
betinde··· Erkeklere 7iirriyct ,·erP-. 
cr.k ~inlrn madeni o.3:> mlllgnım 
olduğundan bu bakımdan ycmi5ltr 
rin blrt-ogıuul:ın üstün ç~r ... 
Knnın suyuna yarayacak klor 

mndcnl anrak 16 mlligram ise de 
\iicudun etlerine temel olan po • 
tasyom yii7.dc 28.') miliı:ram oldu_ 
j:.runclan bu bakmulan da üzümden 
üstün gelir· l"a]nız nesl~lcrin uncf
füı;;üıie yanı.yan bakır madeni cl. 
hl'tinden biraz l'U''anclrr: Yüz<le 
0,06 miligram· 

Buna kaf':'ılık, bütiin madenleri. 
nln neticesi olan alkalcnlik dcl'e· 
cesl 10,5:S olduğundan kanclalü 
cl•"'lkliğln Jıaylıcasmı kaybettirir· 
Hele incirin Jmnısunu yerseniz on_ 
tlald allmlcnllk dere<'csl 28,35 nic;. 
betini bulur. Bundan daha fazlası· 
m yalnrı; lmnı byısıda bulabilir _ 
iniz.- Onu yemeğe lnıdrctl olmı • 

yanlar için de ekmekle yemek ti -
zere Yef'll zeytin Jaılrr· İncirle zcy. 
tinin kom..,ulukla.n tla bund:ıı• 
dolayı olsa gerektir· 

G. A· 

zikrcdilcn kanun layiha:;ı. beş sene -=====================================-
zarfında 3.400.000 kişinin çağırıl· • 
masım dcrpi~ etmektedir. Muvaz- Jlk fJDdlk malıSDlft 
zaf ihtiyatlarla milli muhaf ııların 
me\ cuöu da buna ilave edilecek o. 
!ursa, Hirlcşik Amerikanın 945 se
ne i ortalarına doğru takriben dört 
mi1yon kişilik bir ordusu mevcut 
bulunmuş olacaktır. Lfl}iha. garbi 
nısıf kürrenin her hangi bir nok· 
tasında bir senelik ac;keri hizmetle. 
rini yapacak olan takriben on iki 
milyon kişi c'lcrpi~ eylemektedir. 

Layiham;ı ac:,ıari on beş günden 
evvel tac;dik edilemiyccek o'ma ı. 
na rağmen. harbiye nezareti der
hal tatbike geçebilmek. üzere bütiin 
tedbirleri almış bulunmaktadır. Bu 
tedbirlere mütedair tafsilat Sena. 
tm·a. a1..adan B. Minton tarafııf
da°n tenli edilmiştir. B. !\1inton hu 
tafsilatı bir erkanıharp zabitinden 
almış olduihmu bevan <'lmiştir. 

Merasimle 
vapura yüklendi 

Giresun. 29 (,\. A.) - Dün. Ak· 
su vapuruna yeni fındık mahsulil
müzUn ilk partisi merasimle yük. 
l enmiştir. Bu münasebetle yapılan 
merasime Cumhuriyet meydanında 
istiklal marşı ile başlanmış ve söy. 
lenen nutuktnn sonra iskeleye gi· 
dilerek milli renklerimiZle süslen
miş olan vapura ~ötürtilmüştUr. 

Vali vekili ile beledi~·e. halk par" 
tisi, halkevi, ticaret odası ve bor
ııa reislerinin, memur ve tüccarla. 
rımızın ve çok kalabalık bir halk 
ktitlesinin iştirak eylemiş olduğu 
bu milli ve mahalli tören çok par. 
lak olmuştur. 

İngiltere nazırl?., 
günde 14 saat 
çalışıyorlar 

ı-· ... . . . . . . .. ·--·- ----······--·-···-····-· ...... ··--·····-·-·-····-------, 
' Belediye gasaklaı ı... ve 1'atbikatı i 

IA>ndnı, 29 (A· A·) - Ro) t.cıııı 
diplomııtik muharriri yazıyı parla. 
mentonun tatili dola)'!Sile muvak
katen parlllınento vazifelerinden 
serbest kalmış olan nazırlar, halen 
btilün faaliyetlerini, harbin azim· 
kar bir surette idnres.inin kendileri· 
ne tahmil ettiği büyük iş üzcrindc> 
teksif eylemişlerdir· Nazırlar ara -
sındıı konferanslar. her gün biribi. 
rini takip eylemekte ve bu top . 
lantılarda müzakcl"<'ler yapılmakta 
ve harp kabinesinin kararları tat· 
bik mevkiinc konmaktadır. Kabi -
ne. sık sık. lüzumu takdirinde gün· 
de iki üç defa toplanmaktadır. Bil
tfin nazırlar, günde asgari 14 Sa. 
at çalIRmakta, ekserisi evlerinde 
gece geç vakte kadar işlerile mC§. 
gul olmaktadır. 

Belediye zabıtası Lalima/11amcsimlm: "Madde 9 - Crıddc t'C sn
kaklar lıiç bir kimse tarnfından hiçbir suretle işgal olunamaz. /Jıik. 
kôncılar camekôn, /czgalı, fıçı, sandık gibi şeylerle t•esair qyn re 
mckiildl ve iskemle ile caddclcıi mııvakkal dalıi olsa işgal edemezler." 

-·--·--·~--~i 

}"ukarıdaki resim ıliin toplımıcdc Dnl,nzlu~srn raddcsi11dr nlımııış
Jtr. ıi!mıav tliU:kii.•ııııtlakı yrmişlcriıı yay<ı kaltiırımları iizrrinc ne 
kadrır la§lıklrımıı ve boylcı c belediye yasağuım 11asıl tatbik edildiğini 
gos/crmcklcdir! 

NEVYORK'TA 
Alman istihbarat 
servisi hakkında 
tahkikat yapılıyor 
?\ı'\JOl'k, 29 (A· ,\ .} - To.lıki. 

kal komitesi denizaşırı Alman iıı· 
t.ihbarat servisinin bütün dcflf'r 
ve vcsıılkinin t etkikini emretmiş -
tir· 

Mezkur ~ervisin Ncvyork rjubesi 
miidürii doktor Manfred Zapp dn 
mahkE>m('vP relbl.'dilmi!5lİr· 

ı;: Alınan njan.,ınn gı..rc .. lnı;ılıı
lıUkCımctl, Romıınyanın Y<'nl Londra 
elçisine agreman verrneıniştir. lyi hıı· 
bcr alan Romen mahfilleri, Bu elçinin 
r;ıahsına değil !akat Romanyarun yeni 
hnricl siyasetine kııf?iı olılu:U fikrinde 
dlr. 

ı;ı Amerika. birleı;lk devletler! or'1u· 
su başkumandanının daveti Uzcrlne 
Brezilya genelkurmay başkanı gene· 
ral Gocs Montciro, önUmUzdekl hafta 
tayyare ile Amerika. birleşik devletle· 
rlne hareket edecektir . 

* Romanya mllll bankası müdürü 
ConstanUncscu, Vlyanade. Almanya c· 
konomı nazın doktor ll'unk ile bulu· 
şacnktır. 

ı;: Mnden gllnıilş ithalinin mcnedll· 
mcsi ilzcrlnc Jsnıç lıUkCınıctl ufak e;ıl· 
Jıılif$ pnralar yerine nfücl paralar bu· 
tırmı,.lır. 
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as 
(Ba.rı tarafı l ncldc) 

vilctıt bulmı:ya başlar. Tarih, 
birbirine ba.ğlt bulunan bu inln
lap hareketler nin h"psini bir
den ''Türk mucizesi ndıyla kay
deder. 30 Aı;'UStos zaferi o mu· 
<#eJıin en mu lıı, ayni zamanda 
en heyccn.nlı bir safhas.dlr. 

Bugünkü yıldönümü mümı~e· 
betiyle biz, o safhn.yı bizzat ha· 
tikinden, Gazi .Mustafa \Kemalin, 
!'Thedi Şef imız Atatürkün lisa.: 
nmda.n dinlemek ve okuyucula· 
rmın.a. da dinletmek istedik. (30 
Ağustos) zaferini kazanan Ata· 
türk, bütün dünyaya parmak ı-
ırta.n o askeri harikayı şöyle 

anlatıyor: 

"DU~ündub;.umilz, ordula.mnızın 
!'IU lrov~ ctlerlnl dU~man cephesi • 

n1n bir ceIL':Llımda vo mllınkUn oldu
'hı k:Wo.r ccnn.hı hn.riclslnde toph-
3 nrnk b!r lınlın. meydan muhıı.rebo· 
1 yn.pın:ı.h-tı· Bunun iı:fn r.tll\"JIJ'ık 
gordilğilmUz 'aziyct, nsli kuwetle
rimitl, dıicmı:ınm Afyonkaralılsar 

cfrarmda bulunan ağ cenah gnı. 
pu cenubunda Ye A~ayla Dum· 
lupmnr hlıasma Jmdar olan saha· 
da. fopbm=ıktı- Dli~mnnm en J1as
sas 'o mUhlm noktası orasıydı· Sc· 
ri ve ı~at'l nctfcc olm:ı.lt, dlişmam 
bo cenahtan \'llrm:ı.kln münf.<Undil· 

"Erldl.nıhrrlı!yel umumiye reisi 
ıs Ağust.os SS8 do cepheye gitmiş. 
tJ. Ben birka!} gtın sonm. Iınrelıct 
etifm. Hare:ketlml - pek m.ı.Julot bir 
laı.~ mttnn ıruı.:ı.dn. - biltün Animra· 
druı ı;izlodlm· Gn.ybubctlml bile.o. -
ICT burodaymışmı gibi davranacak. 
lardı· Hattıı bcnlm Çnnlmyn.da caY 
zl,ynfett de ,·erdJğhnl garetclerlo i· 
lan edeocklcrdJ. 

"Trenle b:ı.rcket etmedim· Bir 
geoo otoınolıllle Toz gölll üzerinden 
Konynya glttfm- lionynyn. bnreketi· 
mi orada ldmscyo tclgrafln. bllclir
medlğlm ı;lbl lionynyn. \llsıl olur 
olmaz telgrafhaneyi lıontrol nltmıı. 
ldırnrak Konya.da. bulunduğumun 

da. hl!)bir tnnı.fa blldlrllmemcsinl 
cmln cttim

"20 Ağustos g\lnU öğleden son
r ~ S!ınt dörtte go.rp cephesi karıı.r. 

ülund& ynnl Ak::;ehlrde bulunu -
\ orıluın· Oopl:m lı:um:ı.ndnnı tmıot 
·n~a. llo lmm bir mtmıllcreyt mttt.e

aldp 26 At'11Stos 3S8 sabahı düş
mana t:ıanoz edilmesi kamrla.5f"ı. 
ı zcngelcnlcre emirler \Crlldi· 

20-21 Ağustos gooesI birlncl ,.e 
ikinci ordu JmmmıWı.nlamu da cep. 
he kıı.rarg!hm.n. dın·et ettb:n· Erkô.· 
mM.rbiycl umnmlyo rcls1 ve cephe 
lmmandanmm buzwile ta:ırnız 
hıı.ldmıd:ı.kl nokt:l.lıınzarı, ha.rlta. n
zerlndc kısa bir harp oyunu t3.r -
zmd:ı hah ettikten 60nm o ı;ün 
'erilen emlrlerl tekrar ctthn- Ku ~ 
ına.nd:ınlar :fnnliyeto geçtiler· Ta.ar. 
nızumuz, s0\1rlitcon vo o.ynl za.
m:uıdıı. bir t.ab!yo b:ıslnru hnllnde ic
ra olmıncaktı· Bunmı mlimktin ola· 
bilmesi I~ tnlıBfdat vo tcrtiba.tm 
ı;lzll 1aılıruısı:ruı. clıemnüyet vermek 
filzmıdı. Bu sebeple bllcümlo Jıare
kQt gece lem cdllcook. kıtalar 
gündüzler! köylcrdo ,.o ağsçlıklıı.r 
nltnuh 1 tlrahnt cyliycccktl· :rwır. 
nız mınUılmsmda yollarm. ıslahı vo 
saire gibi faallyetlerlo <lil~manm 
diklmttnı cclbetmemek l~ln diğer 
bazı nımta.k:alarda cln. nynl suretle 
&a.bto fc.::illyctlcrde bulunulacaktt· 

24: Ağustoota. brargfUılarmım 
Mc ehlrden, t.urruz cephesi gerlsJn 
deki Ştihut laı.stt.bruımn. ruı.klettlr -
dik. (25 A{;'tlstos sabahı da Şühut
t~n ınoluırcbeyi id:ırc ottiğimfı: Ko 
c:ıtopenln cenubu garblslndo t.a.<In
Jı ordugtihn nnklcttilc· 2Ci Ağustos 
R:llclıı Kocııtcpcile Jıa1.ır bulunu -
~ordnlc· S:ı.bab snat 5·80 <la topcu 
a~o taarruz k:ı..~L'Ulı· 

''26, :? Af;'U tos ı;Unlerinde, yn.. 
n1 lld sun :r.ıırfındn dlişmnıım J(ara
hI r cenubunda 50 'e şarkında 
20 - SO ldlomelrc imtldaclmda 
lıulun:uı ınU,bı.hlmm oephclcrlnl 
dil,,UrdUk. Mal;lllb olan dUşnuın or 
<ln u J;;tnııyı lrulliycslni 300 Ağu -
tosa kP.dar Aslıhanbr <'frannda i
Jıııta ettik 30 Ağust-O ta icra etti 
ı; miı: mulı:ırcbc ncticesindo (Bun~ 
B 'kwnandan Muhar~besi unvanı 
vrrl.lml§tir ) J>Uşmıın ku\'R'.\ r a.o;ll· 
Mlnl lmlı3 \e c lr ctUlt- Diic:m:ı.n 

ordııc;u b~ kum ndo.nhğını ifa eden 
~f'nrrnl Trikopis do c irl<'r ıneyn.
nrr.n. d bil oldu· Dcmel ki tns:ı.v 

ır ('fti,,"f.mlz lmt'J netkc brı; b"Un-: 
tlt:' stmmr' oldu· 

"81 A "..'11Sto .ı;ünii Tflulannuz 
lrurnvı nsUycsllc lzınlr 1.stiluunc· 
tin h!ırel <.t < dcrk«-n nksamr ıı;al
r"c:il de <! 9r.ıınm Ecıld,ehlr ~im::ı. 
linde bulunan lru\"\ctlerlnl mağliııı 

30 '.AC';USTOS - 1940 

kiltmuzı izah \C fa\ııif itin sö:G 
söylemekten kendimi miic;tnğui ad
dcdcrfm·,• 

''Jlcr sa.flı~ilc düsünülnıü~· Hı -
zar, idare vo zaferle intaç cdilmlj 
olan bu luı.rcl"lit, Türl< ordusunun. 
Türk zabitan \'C hwnanan lıeycU. 
nln yiiksck kudrrt ''0 knlıreman· 
tığım tnrihto bir hero dah:ı. tcsblt 
eden muD.U:lm hlr oscrdfr·,. 

Bu cscır, Türk millctlnbı hürri • 
yet 'c istlldül rn,rlnln ıaycınut Ü. 
bJdeslclir- llu <-seri \Ücuda getiren 
bir mlllctln C\ lil.dı, bir ordunun l~
l;uma.ndanı olıluğnmdnlli ilelebet 
mes'ut \C bahtıya.rım·,• 

Atatürk bu sözlerinde büyük 
bir tevazu göstermiş, 30 Ağus
tos zaferinin heyecanlı taf~ilatı
nı -kendi ndıyla alakasından 
dolayı- tarihe tcrkctmiştir. Fa· 
kat Türk milleti o zaferin bütün 
safhalarını -aziz bir hatıra ola· 
rak- yüreğinde ve vicdanında 
taşır, istiklal mUcnrlclesine şe
refli bir son getiren ve Türk yur 
dunu istilii. fcliiketinden kurta: 
ran büyük mucizcni:ı nasıl vü· 
cuda getirildiğini bilir. 

İşte bugün yurdun her tara· 
fından yilkselen ve 30 Ağustos 
zaferini kazananlara d.ikranlar 
sunan sesler ele o yürekten ve o 
viodanda.n doğuyor, vatan ufuk
larında. dolaşıyor. 

Tarih her yıl nyni sesin Türk 
ytireğindcn ve vicda.:ımda.n yük· 
seldiğinc şahit olacaktır. Çllnkü 
30 Ağustos zaferiyle Türk isti!i" 
lii.li birbirine bağlıdrr ve hür 
ya{3ryacak her Türkün o zaf c:i 
unutmasına. imkan yoktur. 

O kadar yolttur ki, Türk mil
leti, bu büyük bayramı her yan· 
dan kutlu kılmak için ~rcfli 
Türk ordusunun başm.da bulu· 
na.nlarm terfi gününü de bu gü
ne almış ve kendisine bu ı;.er ?.fli 
gilnü kazandıranların yUkseH,ı· 
ni bu yüksek gününde alkışla· 

mayı bir vazife bilmlştir. 
30 Ağustosu kutluladığımız 

bu mÜlilaiz gilnd<", Ebcd.t Şef A
tatUrkU. analım, Milli efe bağ' 
lılığmuzı söyliyclim ve yenHmez 
Türk ordusunu selamlayalım. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(B.ı.5 t.nra.fr J nclde) 
rahcr Frnn adi\ oldcğu luıdnr. <'l" 
han efltlin umumiye ini de hala 
mc~gul eden bu mesclo ctrnfmda 
tUrlU ttirlll ne~rlyat dcvnm odlyor· 
BucUınlcclen ob.rnk l~r:ınc;ıı.nın 

mnğlf.lblyetlndo meseli\. farmason 
tc.!lkilfl.tmın büylik mcs'uUyd Jıisso· 
ı;I olduğunu, Fransıı. ha.\'a lru\"\·~t
lerinbı Alınan ha\a lruwctıorinc 
nI petle onda bir <lcrcoes'lııden da. 
ha. a.511ğr deroocdo bulunclıı~nu ile. 
riye sürenler görülü3or· 

Bize l:nlını:ı. bu bahso 1.IAvo edile· 
cek bir nokta da udnr: Fransır 
lnr Alm!ıııyanm İnglltcro cleyhlne 
hlçbir uunan lınrbetmlycttğlnl dU· 
§ÜDUyorlardı· Uoll:mdıı. \"O Belçika 
lındııtlnmın. taarruz ctmelc lngUt-0-
:rcnin luı.rbc glnncs(nl mucip olnca. 
ğı lı:ln 1914 te bu dovl~tlcrc yapı. 
lan tnnrruıun bir dnlıa ~kcrriir et
mlyeceLıinl fiıı.nıyorlnrdı· Onun iı:ln 
Frn.nsızl:ır MaJfno Jıatfını fladeoc 
Bclçfün Jıududwııı. Jm.dıı.r uzatmış· 

lıırdır· Orndnn <lcnlıe 'kıula.r olnn 
kısmı açık bımltmı~lardır-

nu Jrı nn için ırramm; mo. 
busıın meclisinden t.rı.bsisn.t cı'• 
rıı:ı.ırwsı bu tanda. bir knnıuı.Un ne. 
tice tdlr· Bundan ba~lta bu l anm 
nfajlno lıııttma da. lür.umnndnn 
fıızlo. gUvcnnıl lerdir· 

Almo.ulıırm tanrruz ıılanı bu kn. 
na.atin tcJ'llinc çı'.rnca b"klrnmly<'n 
\"O r;'mıll ıırııa lnanılamıy:ın bül ük 
mnğllıbll et \1Jluuı. gclmi tir· 

HASAN l\UMÇA Yl 

Deli Gönül 
incecikten bir 
kar yağar 

Nr:r f;,T ENGiN'in 
ı ucluğu ilk plnlu sn· 

' tıktığmı 'o bu 
ıı•:ser flmt'lD pcm· 
ndc tı5 li:ıb 140 
·nı11 olduğunu !laşrn 

i terllcrinılze blldlr
,.l 11' bo.!ıflyarrz-

P 14k Şirl<eti 

meli: Uzcrc hareket cdl)orlardı· 
"Afvoıffiamhl ıır • Dmnlupmn~ 

ıncıyd~ mnha.r<'bcsl ,.e ondan tıon
n. dll~an ordusunu kiınfJe:ı imha 1 

'l'Yft ~ eden 'o geri Im.lımmı 
\ t,cl('n <', :!'Unrmn.r:ıy:ı dokC'n baro. ~~~~~~~~CM~~t€.bıd~ 

Berlin üç saat 
bombardıman edildi 

Novyork, 29 (A.A.) - Gazete 
muhabirlerinin bildirdiğine göre, 
Ingiliz hnva kuvvetlerinin bu sa
bah erken Berlin üzerine yap· 
tıkları hücumdan sonra §ehrin 
merkezinClô vo cenubu §arki is
tikametinde bilyilk nlovlcr gö· 
rülmiiştür .Inı;lll.z tayynrclcriııin 
h\lcumu Uç saat t:ilrmü§tür. 

Hükumet merkezinin üstiindc 
motör giirilltüleri iş-itilince Bcr. 
lin varoşlanndan top sesleri de 
gelmcğe başlamıştır. S hir da
rJlindeki fayyarc dafi batarya
lar ateş açmışlardır. Tayyareler 
~-ok yüksekten uçmakta idiler. 

INGILIZ RESMi TEBLICI 
Londra, 29 (A. A.) - Hava 

nezareti tebliği: 
Diin g<"ce lngiliz hava kuvvet· 

leıi bombardıman tayyarclen 
Almanya ve Alman işgali altında 
bulunan Hol:mda ve Franaa'da 
aHkcri hc<.leflcre lıiicum etmiş. 
Ierdir. B~ka havn. kuvvctlerimız 
d.: Laypzik'de tayyarelere mah
sus malzeme imal eden kereste 
fobrikasır.a Dassan'da Junkcrs 
fabrikalarına, Dortnounrl ve Re
isgholz, Drcine şimalinde Nor· 
gcham petrol tcnisntl:ı.rına ve 
muhtelif eli.işmarı tayyare mey. 
danlarına. hücum etmişlerdir. 

Berlinin 40 kilometre ga.rbinde 
Ratcnou kanalın<la bulunan bü
yük gemilere tam isabetleri mü
teakip infiliık olmuştur. Tayya· 
ı-elerimizdcn hepsi üslerine dön. 
ıniişlerdir. lki tayyarcmiz mec
buri iniş yapmışlarsa da mti
retebatı sağ ve salimdir. 

BERLlNDE BtRÇOK OLU 
VE YARALI VAR 

ncrliıı 29 ( A.A.) - Alman 
orduları b~kumandanlığırun 
tebliği: 

Dün, gündüz, ha va muharebe 
filoları, ~ok müessir surette, 
Time mansabında. Easlchurch 
ve Southend tayyare meyda.nla.
nna ve lngilterenin cenup sahil· 
lindc BogncıTCgis limanma hü· 
cunl etmişlerdir. 

Dlln gece. hava mu.hnrebc fi
lolnrı, ı!Ui.vm-pool, Gardiff, ris· 
tol ,;\IiddlcsbOrough, Chatlıam Ye 
Thameshavcn limanlarını ve 
Shcffield, Norviş ve Cone\'try'· 
de csla.ha fabrikalarmr §iddetli 
surette bombardıman etmişler
dir. 
Tayynr~lerimiz, ln;iliz liman· 

!arına maynlar dökmeğe devam 
etmişi erdir. 

Muhtelif noktalarda ha.va mtı
harcbeleri olmuştur. Bu muhare
belerde 38 d~man tayyaresi ve 
12 Jman tayyaresi düşmüştür. 

Gece İn"'İlİZ tayyareleri, Al· 
İnan hükCtmet merkcziııin halkla 
mcskOn mahallelerine sistematik 
bir hücum yapmışlardır. !nfilak 
ve yangın bombaları atılmıştD". 
Birçok sivil yaralanmış ve öl· 
ınüştiir. Eazı mcskcn!erin çatı
Jarmdn yangınlar çılonış ve ııu· 
sarı mucib olmuştur. 

Düı:ıınan tayya.relcrindon bir 
tanesi, dahn Berlin civarına gel· 
mcden hava dafi bat.eryaları tn· 
rafından düşlirülmü.51.lir. 

Leuna fabriknlıırı da bir tn· 
giliz hücumuro. maruz kalmlfi· 
tır. Vukua gelen ha.sar ehem.mi· 
yetsiroir. Garbi ve merkezi Al· 
manyanın bombar<lımana maruz 
kalan diğer birçok noktaln.rmcla 
da ''aziyct aynidir. 

Dün, düşman cem'an 41 tay· 
yare ve bir sa:bit ıbalon kaybct
mi~ir. Alma.n ltayıpları 15 ta)'" 
yarcye baliğ olmur:tur. 

Bir denizaltı gemisi, cem'an 
43.000 tonilato hacminde silahll 
yedi düşman ticaret gemisi ba· 
tırmıştır. Bu gemilerden be.'}i, 
kuvvetli surette himaye altında 
seyreden bir kafile içinde i.di. 

algar .. ~omen 
ftze.kereıerl 

Sofyıt., 2D CA· A·> - D· N° B· 
I\ralovada Bulgar - Romen Clclo· 

gclorl arasında yapıln1akla. olan 
50n mliıakcrclcrl bahLs mev:ı:uu c· 
dl'n Utro sa:ı;etcai. mUzakcrelcrdc
kl tcahhurun ba:ı:ı teknik ve malt 
meseleler Ur.erinde henliz. bir an. 
ı~aya vnrtlmaınırJ olmaıımdan i. 
lcri geldiğini yazmaktadır· 

Sofya dyasr mn.h!cllcrind" .söy
lendiğine g5re, Dobnıcanm Bulga
ristan tarafından ~gali tnrlhi mc· 
selesi henüz bazı ı;Uı;IUklcr doğu
ıı.ıyor gibidir-

·Tevkif hanede kanlı bir 
hadise daha oldu 

Tevkifhanede (§le.nen yeni cınayct 
h!di3eııinden aonra. cvvelld ı;lln de 
k&nlı bir yaralama. vıı.kaııı olıuu,, 1 
mevkuf birblrleri.Ill a.ğır ı;urctto yıı.ra· 
lamı§l&rdır. 

I<a vgo. konış nıeydancılıgını La kaim 
edememek yU:ı:llndcn ~ıkın~. liarmara 
Hasan flc kovu, nrkndqlarmdan Re· 
cep, Yorgl. Kadri,._ daha Uc; ki§!, bel· 
!erinde taşıdıkları n11ıngal nyagından 
mıımııl §i§lcrlnl çekerek blrtbirlcrinln 
Uzcrtnc r;aldırmı~la.rdır. 
GürUıtUyU ~llorek korn•a gelen 

,;ardlyanlar Marmara Ba.ııan, necep, 
Yol'g'I ve Kadriyi yerde ağır yaralı 

olarak bulmuşlardır. Yor:;1nln bo.rııak· 
ıarı trrlamış, Recebin arkaııındn derin 
bir yara nçılml§tır, 
Ağır yaralı o1an lıu dört mevkuf 

Ctrrahpaşo. hastnne:llne kaldırılmı~. 

diğerleri tevkifhane hast.ancslno yatı· 
nlmıştır. Recebin ynraııı lchllkell ve 
hayatmda.n ümit kcsllml§ gibidir. 

<.;lNA \'BTlN !ltullhKr,:\fESlN~ 
OtlN &ı\.ŞLA?\rH 

Dl~er tara!Lnn cvvclkı gi.ln tcvkıt· 

hanede kumar yü:ı:Undcn mevkut ŞUk· 
rOyU öldilrcn R\zell Recep de dUn öğ· 
leden &onra. cilrmUmethut kıı.nunuıııı 

gtlrc ikinci a~l1' co:ı:ada. muhakeme o· 
ıunmu§tur. 

KaUI Recep, bft.dlııenln m\l3cbbibl, 
cereyan tarzı ve tc\•klfbıınedc nıııııl 

kumar oynıı.nuı~ı. me.nı:aı ayağından 

fi§lcrin nruııl aaklandı~ı elrafındrı. ~un 
!arı ııöylemlştır: 

"- Son defa tevkl!hatıcye l mayw· 
tA girdim. Ş~krU ötodenberl kumar 
oyna.tıyc•rmuıı. Ben de alı~tım. Kovu-, 
ta meydancılık ya.pıyor ve gördllğUm 
kovuş hizmetlerine mukabil hl\fta.dn 
:H llnı. kw:anıyortlum. ıı~aknt mııyı:ı· 

(Ba.5 ta.. fı 1 tnrldc > 
içlcrlııe kadar ~oku\an dU:manı ihata 
ederek Akdenlzo doğru sUrmegc ba~
ladı~nnrz ao ağuatos :ı:uerlnln ıs ınci 
yılı bUtun yurtta oldugu glbl pohrlm!z 
de d muo.zzıun ı;neraalmlo kutlan 

.maktadır. 

Bu sabah ~chr.ın üzerine doğan 

ıUn~. biltUn tatanbulu al bayraklar· 
la aUılcnmlrı buldu. Daha L'\balııu 
erken saatlerinden itibaren ııokaklar 
bayramı tcııit iı;ln d!§arıya. çıkan bin· 
lcrce yurttaıııa doltnU§, tarımı§tı. 

.Mcra.slmiıı yaptlacnğı Takalm mey· 
dıınmdıı blr gün C\''Velc!en tribünler 
haz:ırlı:.nmı:, meydanın etrafı yapıla. 

\cnk &;"Cı;lt resmlni ya.landan ı;cyrcıtmck 
endl"cıılle yer alnn on binlerce lıısa.nlıı 
c;:e,•riltnl1'tl. 

TEBHUiLER 
Bayram dolayıslle \'8.kl olan t:brık 

lerl ordu nammrı sabahleyin lstanbul 
komutanı k:ı.bul (ltmı~tır. 

S;ıat 8,30 <la tıılnnh.ıl garnizonu bir 
liklcrı komutanları \'C mhc::Jcse. il.mır 
lerl,9 <!:.ı. vali 'e belediye reisi ile et · 
klını C.H. po.rUııl 'c tliğcr teşehkUllN 
erıco.nı İstanbul komutanını ziyaret 
ederek orduya tebrlklcnnl blldırnlı; 

!erdir. 
'.l'Al\Sll1DE1 l ~ıım,\Sl:ıl 

Talı:ılm mcy6nnında ı;eclt re mu:ıc 
~Uralt edecek olan ~rıtAlar erken ısa 

aUerden itibaren meyd ııı.n arkasın 

da, ıııro.lannıı. ı;öre yer almı~tıırdı. Bit 
tarafta kahıaman pl)nd1ılcrlmız, blı 

tarafta ağır toplarllc ı;tizll pok topçu· 
Jnnmı:ı:, aUnrı yerinde duramıyaıı o.· 
tik sUvarllcrlm!7., bahrlyelllcrlmlz, as· 
lıcr• tnlcbemlz bir:ıı: ııonra ltcn•l.lcrlnl 
tettl~ edecek ltonıutanlnrını IJckll)'Oı" 
lnrdı. 

lanbtırl bu parala.rın bepslnl kumıırda. 
kaybediyordum. Bırakmak itledim, 
muvaffak olamadım. .A!'Uk bu bir 
basta.lılc olmuı1tu. öten ŞUkr\1, Kör 
HMan, Ç&mlL§ırcı İbrahim, I<Urt IIU· 
sc)'in, Selim vo daha bıu:ıla.rı toplana• 
ratt zarla kumar oynuyorduk. Kurnnr 
dc,11m cucrlcen gardlyanlıı.r hovuııa. 

girip görmesinler diye .kapılara. göz· 
cuter konurdll. Gardiyanın (;Cldi(;lııl 

gören ,;özcU ba,ını ka~r. bl.z do bu 
paroladan :lfi anlıyarak hemen zarları 
ve paraları sııklnrdık. 

Dalma kaybettiğim için lmmar oy· 
nıı.nmasına mani olmalt Jatlyordum. 
ŞUkrll bana ı;cne oyuıı tcltll.f ettL Mu· 
\'a.fakat elıncdım. Kızdı kUCUr etti;. 
Uterlme doğru J;"Cldl, eliııdo tıpkı be· 
nlmltlı;lbl demirden ynpılmı§ bir bı· 

ı;alt vardı. O bana \'urmadan ben ona 
vurdum. Elindeltl bıçak dıl§tU. Böyle 
bıçaklar yalnız onuula bcnıle l.leğll, 

tnklfhanedeyUzlerce mevkufltı. vo..r• 
dır. Ayda bir defa t>Mkın yapılnralc 

amnır a.rna, sorkea bu baııkının )ııpı· 
lacağı zamanı kestlnr ve bıçnğını ııak 
lar.,, 

Bundan aonra §tıhlt olarak mevlnıf 
lanJa.n İbrahim Panayot, Kemal ve 
ba§gardlyan Sait dinlcnmq.ıerdJr. Mev 
ku! §P.hiUer l~ec:cbin olindckl bıçakla 
ŞUkrüyi.l 9 yerinden yaraladığını gör· 
dilklerini ve tevkifhanede kumar oy· 
nandığınr söylem~lerdir. Başgardiyan 

Sait de, mevkunarın kapılarda nöbet 
ı;l bıraktıklanndan ltumar oynadık 

lannı görmedlklerlııl ııöyleml§tlr. 

ölüm ıobcbl hakkında rapor veren 
tevkl!haııe baştabibi Barbutun çe.ğrı 
!arak dlnlenmeııi ve maznunun ukl 
mahküm!yellerino alt Ildm ııurctinln 
celbi için muhakeme 6 ey!Ql cuma 
gilnU saat 15 e bnakılml§tır. 

Türk kartalları uçueuyor, mera!li. 
me havadan iştirak ederek halkı 
selamlıyorlardt· 

l\IERASOI ATIŞJ,AJU 
nayram 6Crcfinc !aat tam 12 de 

Sarıu·burnundan 1 atım top ald" 
mı~tır. 

Ankarafakl 
merasim 

Ankara, 30 (Hu asi) - 30 A
ğusloı:ı zaferinin 18 inci yıldönlimU 
münnsebetlle burada bliylik mera. 
s.im yapıldı. 

Sabahleyin saat 8 ric Genel kur
may br.,;kanı Mareşal Fcvıtl Çak
tlll!k t11brlkatı ordu namına kabul 
ctmi"tir· 

s~at 1 o da \'ekillcr, mebu!!lar. 
bUtün devair erkanı. askeri kıtn. 
lar, mC'kteplor ve on inlcrce hol· 
kın iştlrnkile ipodronıdn bllylik 
mornsim ~·apılmıı!, 30 Ağustosun 
Tiirk tarihindeki mevkii ve Ohf'm
mlyctinl nn1atan hitabeler irat c • 
dilmi5 ve merruıiml bir seçit resmi 
takip etnıistir· 

ViYANA 
konf etansı 
toplandı 

Mihver Hariciye 
Nazırları e\;ıveıa. 

l\'lacar NazırlarHe 
gCrlşttUer Nihayet tiz bir boru ı;c:ıl tııtımbul 

l<omutanınm mu:ıycneslne bn~lll.dı:ı 

~ını haber verili. Arada bir ııert: 
.. _ Olkknt! .. ııcsltrl cıluyor. bUtUD Vjyana, 29 •A.A.) - Bu 11abah 

lulo.la.r yekpare bir kUtıe gibi har.:l:ct Aln;a.n hıtriciyc nazırı: 1talya!1 
6121 duroyorıardı. KoıuuUı.nın muaye 

1 
harıcıyc na~ırı Ko~~ Cıan_O}'U }'· 

n .. 111 bittikten sonra Abidenin ıstıkl~I yarct cdeıc.t kendısıyle bır mud. 
cıhcllne konıın kUrı.tıyc en kı(lemııiz det ı:örüşmüştür. 
bir oubay çıktı 30 nğ\Jstoıı zaferlnl Macar hariciy<' nazırı Kont 
tebarüz ettiren ·heyecanlı bir hitabe Çaki'nin riyaseti altında bulunan 
ıratcttl. Macar heyeti, Macar başvekili 

Bu kıdemalz ~cnç ııub:ı~'tn on bl"I· 
terce f'I taıatındıın da~lkılucıı alkıo· 

ıanan .hııyccanlı hlt.abeıılnrlcn ııonrıı 

1ıtanbul komutanı kUrıUyıı çıktı. llc· 
yecanlı 'e gUr bir ııe~c bU,>ilk zo.tcrl 
ıı.nlattr. 

Sonra boru ile "- hazrr ol, dikkat! .. 
kumanduı vcrUdi. \'c mueu.am bir 
çelenk birçok rubaylar tnratından ta· 
rıma.rak Abideye konuldu. 

Bu sırada m.ıııka lstlklal mar
eını çaldı· BütUn kıtalar ve halle 
hep bir ağıulan ~lira.k etti. 

lstiklal marşı bitliklon ııonra kr. 
talar geçti resmine b~ladılar· Mey
dan artık artık sert adımların yeri 
döğmcsinden ~ıkan "rap, rap,, ses
lcrilc :ıarBıldı· Bu ıııırada ııomada 

Tcleki ile birlikte Viyanaya vasıl 
olmu~tur. 

Kont Çaki. Emperial otelinde 
Kont Ciano ile B. Yon Ribbcnt. 
ropa mülaki olmuştur. 

Romen heyeti. 11aat 13 de gel. 
mi olup riyasetinde Romen ha. 
riciyc na~rrı B. Manoilcako bu. 
lunmııktndır-

f ÜZAKEREI.'Jm 

l'iyana, 29 (A.A.) - D.N.B.: 
!\ tihver devletleri hariciye nazır

larile Romen delegasyonu arasın
daki iptidat müzakereler taamincn 
bir buçuk saat sürmO~tür. 

Milzakerelere saat 17 den sonra 
nihayd vcrilmi~ir. 

EN so!. 
DAKFt<.J 
"i'taıyada ~o 

ba ıt anede 
J1ll' 

Uolonyn, sn cıı.ı\·~ ~ıJ 
den !Klnm elddctll b ~ıd ııır 
ıuJ~, bhnıı mUteııJdP O 
im 'ulrubuınıu~tur. rır' J 

nu lnfllfl.l lnr. ıw1~ .. 11 ııır 
• _ a..fodO buıu.- il r 

mcuv meıı wr .. 
hanııcıo 'uımtmt.ııt0' ~ 
yon ıuın:ıp oıroueti'~tlll~ 
d:ır l~O ld lniD y• tJTlıl' 
edllmı,tır. Enkttr; -' ~oı:ı 
bulunup hulunıunt11'1 
dlr. 

d0 
LondraYa 

a şanı ~ 
yapıları a~; 
Londra, 29 (A·A~; 6~ 

Ba§la.dığından beŞ 0Jjl\ 
lan devam ctmcı.te rıpı1'1' 
üzerinde bu al<"Ş~rferill ~ 
esnasında, projeı.-ıo bir ta> 
)erine girmiş oları t;at' t< 
karşı hava müd?f::a sı:ıilıı: 
atcıt a~m1ştrr. Cıv dil! , 
uğt°iıtulıı })!)mb3la~ıte t'tl. 
Diğer bir semtte ~aıt j~1 t• 
lerin zivasına tutu rral•'' t4' 
hava müdafaa bata at ei~ fi 
dım defedilmiş: fa!c ııt:J1ıl~ilf 
kaç infilak sc~ı duY ôruıııı d:~ 
lak ziya sütıır:Jarı g dd't ,, 

..tea ıv..,,usı ' 
Londranın mu bOJ1li':'"ıılıl 

hallelerinc yan~ın aı old .~ 
mHşsc de zayiatı~·r 11olı~ p 
ncdilmcktcdir. / söt1dil11ı11 
kan yangın sür'~t :..CndrJl #. f 
tür. Bir mü~ahıt .rı·art•"J., 

d .. rt ta ' ..ılil'fl'~ 
mmtakasına 0 -ı;;ıti "rtııtr 
ardına hücuın cttıı;· tJel' ~ 

d ~11113 ııt· Londranrn rş 1.1fl 1 
filak sesleri du~ıad'~ 
müşahit, akın , : tııta-ıd : 
mrnt sonra müda·~vııdC *·~ 
tcıılerinin daha ıı, ıt etııı1 
mi!: olduğunu beY

3
ubU ~~ 

İngilterenin ecn i )'n~ # 
düsman tayyareler' b•1sıf 
Hl.klı ve yangın ~ ııı&I 
!ardır. ntııl<"s, ı 

Şimali şarki 1111 ırıb,ı-· 
şehir üzerine de b~~.,t•fl 

"'daf b:ıta 1 ve mu aa . tir· ( 
faaliyet göstcr111~ış çf 1' 

oı'· p 11'. 
.. e1 btı, 

Bir amele uv tııd' 
.., '--artı 

ügır ~ ıı~ , 
. tı'. ' 

Ga!atsd:ı l{arııb!l:ursıı d~·s 
tanıcı sokağ'ındıı 0 ııt!\11 ~ 
11lndcn Zarit u,•c.Y tı ııı t•• t ti 

gn etml;ı, ndarııc:ı~. fi'"": f) 
teş etmek uıteJ'lll§ rı ııı~~-ı ( 
p:ı.tlamamış, bUJ'lul<I" rtı•Jl! ı.Y1! 
vey baba:nnı bı<"ıı. 1~tıf· .rt 

aııı.111 ,ti" 
rlndrn a:tır yrır ıflU Dıı. 

B~yoo tanını-:, llısıın 

dırılmışt.ır. 



Tandarnıa 
Terfi Listesi 

PARK OTELİNDE 
Her akşam 

JACK CUBAN ve MARC BABEN 
Orkestraların iştirakile 

"----~-___ Y_a_za_n_: C_e_k_Lo_n_d_oa __ Jandarma kadromuz bir general daha kazandı Meşhur ispanyol Dansözü 
CARMEl\1 PADY Atıkara 29 (A.A-) - Jandar 

- 2 - ma mensuplarına ait terfi listesi 
Reisicumhurun tasdikin~ iktiran 

8ıl.a. ~ kıımm hulasaıı deıı· O şimdi ölecek, ben bunu is· eylcm~ur. Bu terfi llstcsL 
~ ı-.. 'blr beyaz adam blr temem. ne nazaran Fe,·zi Avdın albaylık· 
\' ~ır. Bunlann ar. Beyaz adam tehdit dolu bir tan tuğgeneralliğe ~rfi etmiştir. 
lıı.~ ~~:bir zenci 90Cuğu ''r- sesle derhal atıldı: J'mbaylıktan, albaylığa terfi t· 
~ ._.., Pt.llımn.uı beslerile </enler şunlardır: 
"tt =:.:. bul ....... bir ko,,;, - Budala mllklbı! Böyle ba -

......... ~ b' .... blitfi ...... · b s !. Nail Ozgüycn, Ziva Kırbakan. \.....~· ..__ _ )"an)"acı&k terlerle gırırsan uu n guuerır e- us. J • 

.. ~ '"""Ja& adam Salamon a hayvnnoğlu hayvtın anlıyor mwıun? Binbaştlıktan yarbaylığa ttr/r 
'-~lıı.::' l.t1'111 ... _ ~- '--"' _

1 
•·--lı ....... . u: edenler: ~ --.eu .~ aıwa ,,,...., Ağzını sen knpamazsan ben kapa. 

t:._"" • ~llat1yet1 olaıı yegine tırım! Salih Tunçer, Kadri Geledun. 
l.,._ ~-.qt..t..._ - ·· füya:d Öncal, Tahsin :Ünlüer, A· 

--.ııaıı yamyam zen· Yumruguıw 1u göstererek agwlayan S 'k 
~ trtnı-•- I"" inden Rıza Gürsoy, Y. Kenan o ·men, 

~ leklbıe kom~;:~ ı:ngara Eenciyi tehdit etti: Bunun üzerine :-.:ecmcddin Sa,·as. A. Kemal Oğuz 
llt' ııı...~da gitmektedir· Da. zenci korkusundruı daha çok eğil· tüzün, Kadri Erel, A. Tevfik Uy· 
4' ~t hastalıktan serilıni3 di; gamlı, meyus bak~ların1 ona gur. M. Kemalettin Tuzkaya, Sa· 

r1 ~~. • ~!erinden bazılan çevirerek au-;tu· di Kort:ut, Mithat Allınbulak, n. 
I' ~ Hikmet Yıldıran. M. t1zct Bural, 

.ola_ Beyas ada.mm öfkesi yatı3nıı~h; t, -...aı uııcinln ısırtmd& N:ı.zmi Songar. 
lr.:' biter b'-- dol---.. ı..ta. daha mlllAylm bir sesle: 
~ ı.n:a- ->r..._ ö ğ • Onyüzbaşılıktan binbaşılığa tt'r 

'-.~ llaçtarı nnnektecllr· - yJe yalancıktan a lıyacağı.. fi edmlcr: 
~ ı..._ · blrlstııl, d"anya çı. na ~u 5ine'kleri kovsan daha iyl 
~ h.8ta olmıyan yam· olur. _ dedi· Sonra gider. knrde. Necmettin Yalçınkaya. Hilmi 

Sac• bi_..ı... ı ti Gürel, l\. Serki Atar. Dün Gür, .~ ....._ •mc emir , ·cnn ' r· ·r:ine .su getirir, vileudilnü iyice o· - 1• 
-~u1 bi ı f'A ı · "' H· Tahsin Güvenç, Remzi 'fap,m, ı...· lıı..._. r v.euc ..,r cmı' g'"·"turursun. En 

~ ~Ul"d dan ... ,. Salih Erce. 7~ki Savaşer, ver ~ ana homur a cc- Sesi tt'krar eerlle•ti: · S pk T 
"' . dan yakahyarak bir " Bayar, Şehk Kıyası, a ·at .u· 
"-' ~~l'likledt.d.cn sonra bı· - Haydi, defol oradan! çay, Salfilıaddin Aker. lbrahim 
~'~Yaz. adanun birden Beyaz adamın iradesi zencinin Sungur, Nadir 01.er, Naımi Gönen· 
'' ~ ~ dennaıasızlığuı:ı. r.ığ. zekasına hfı.kirn bir kuvveti o tesir sü, A. Hamdi Una!, Mazhar On 
\~it 11 aııısım germiş ,.c eli. sal, Siraıni Sunkar, Nazını Kaya 't 'ıtnctnln ağ-ıma ı:iddctli etti; ve zenci iğrenç sinek sUrllle. ba~ı. Ziya Glusoy, Münir Kara· 

'llııntı,tur. rini dağıt.mağa çalı§tt· manoğJu. t. Ethem YarJımoğlu. 
" ' Butün hastaları dola51p d&. i~i Necdet Karlı. H. Hayrettin Tu· 
~~~~oluyor "Aııgara ?,, di- bitirince beyaz adam du.ınrıya çık_ nmı;. A. Şe\•ket Onen, lI. Ha}Tet· 

· ~ e demek istiyorsun? tı. Sıcaktan hnvanm dumıv:u tiltil· tin Turunç, A. Şevket Oncn, Ka· 
'- !1-d· · 'rlrlm mil Birkan. M. Sıtkı Turgul, Ne· 

~
"'! un ı pestıle ÇC'\'l yordu. Beyaz kendisine b~ak hlz. 

cip Korknuız, Nuri KUnalp, M· Ce. 
l\l.. metini gfiren sipahinin coynuna mil Erden. Kenan Erkut. Celtılet· 
'~bit ltıibanuct bir tarzda, tıpkı amısıkl :!anlıyor; ,-e ciğerlerini ge. tin Aral, Remzi Tunger, Emin Ak 
~~ ha~~n gibi toplandı; e. nişleterelt sık sık nefes al?yOrdu. gün, O, Fevzi Oskay, ı. H:ıkkı I. 
~bit 't.._.bonırna sıçramağa ha. Fakat. bir fırmm nğzrea benze. ~ıl, Salih Teııgiz, Talat Arman. 

·""QYet ldı G" t rlnd ~ecip Avkun, l. Hakkı Ünver, Os· ""-'- a · uz e en a.- '-"en ölü havadan h"""at ve zinde. J 
..... ~ ,J rJ man Öztürk, Cemli Doymer, Atıf 

~ ~~ 
11
; 'ordu. Fakat beyaz a- lik beklemek beyhudeydi. Demirakm, A. Rıza Ergül, Mem· '--'e aYnl zamanda derha.l Ba§mr :r.en.clnin başına dayadı, duh Oskay. A. Hamdi T~ar. Şilk.. 

'-. 'tlltta. revolvere gitti._ Zcncl C\"lne varmcny:ı kadar bitap ve hn. rii Tunçııy. H· Saim Tümer. Alla/. 
~Cndisinin bogıwna roket.siz kaldı· En ufak bir kı. Yarçin. M. lrfan Seçer, .Mustafa 

·,... Tirt.•aki, Y. Ziya Umul, Eyüp &ıb· 
• ~'- ~erihnis. adaleleri g_ev- mıldanış, en büı.·Uk bir J~kcnceyo J 
~ J ri Baran, Razi Aras, Abdülkadir 

&.._ ~ r ccııedin ilistünc eğ:l • bedeldi· Sezge Remzi Süberk, II. Turgut 
t~ ""- 11 dıvarıyn. aUrUkledi· '•Beyr;ir - zenci,, ye. hlzmetine Akbaş, Nazif Tunçay, Mu tafa 
\ı 'danı divlcrlni gıcırdata • mllkiıfat olarak. bllbı:uısa mUstem. Sezgen, Ahmet Yetgin, M. Talftt 
~, °"°ıı.. ndalnrmm bUtUn lekelere ihraç edilmek Uzerc imal Ergün, 1\1. Ali Aksoy, M. Sadık 
"-h. - birden kUfrU bastı: olunmu§ lidi cinsten bir yudum ôzaydın, l. Hakkı Taylan, Abdül· 

"llllııq atırUs", ardıç ihsan etu. aziz Yene!, Mu~r Karabulut. 
\ı." .ı. u. Rauf ünce, Nazmi Atlığ, Aziz Er 
oı..' e..~ ~ 1ithactli hastaydı· şu.. IIusust hizmetçisi "Vcyaburi., . Ak z· 
~ .~ ~ ker, Fahri Atabaş, LQUı ın, r 
~ e Ve Can!I% serilen mur sUblUmell su gelinli· Beynz adam ya Güvener, .Kuri Sümer, Haydar 
\~ "'ııen dnhıı. iyi miydi büytik bir dikkat ''e itina ilo iyice Çelik, Celfil Tuncer, M. l{efik Te· 
ı.~ temjzlendi· Bir miktar ''klorodln,. . kinalp, Rifat Ayaydın, H· Hulkt, 
~ ~11da.Viye çalıştığı halde aldı; na.bo:larmı yokladı; harareti· Atak. l!'uat UJ:ıç, İhsan oğuı, A· 
lı.~ ı. . ettr bir vaziyetteydi. n1 anlamak için ~ bir tenno. gevket katircıoğlu. Muammer Ba. 
ıı '<>le w ray, Sadrettin t)zkan· 

' tı.lu basık hangara gir- metre koydu; sonra boğuk bir f. lhsan Şirin, Abdurrahman 
~'ıı-. b ltl!tıdl kendine: nllti ile kendisini arkaUatU yatağı· Mouekli, Turgut Geçelli, Fıı. 
~;.. tıı.ı ?tUn hastalan dola§a - nıı attı. zıl Özcge, Burhanettin Sezelgin, 
\._~ııı... ~~? Kuvvetim yetecek Valdl öğle ilo ak§a.m arası Celal sıralp, Zeki Tekmen. Refik 
lı. ~ "4ll talt idi; ve bu, oglin yaptıh"l Uçllncil Ersoy, A, Rıza Tekmen, Ali lrfan 
\~~tııı.,at1.nı kesllip de ba. dmirdi· Atalay, Kenan tnukut, Zeki Ün, 
\~ lt :" diyordu! Takati. (Dcvrımı var) Fahrettin Kıyak, Hüsnü Giivcn, t' ~yeccğlni bllml - Şerafcttin Ünal, 

\...'-~ blldığı bir eey varsa, ıı--p:-~o~· 

11 
Vstteğmenliktcn sıizbaşılıfa ter 

~ 
~ "~~ıı-.._. . önllnde bayıldığı • fi edenltr: 
.~ UrU u Salın Süngll, Bahacltln Bala. 

ta. ""1 a~ kurt 15 
• 

15 ban. ?4· Zeki Ellez. Yusuf Siler. 
'·,·"-~•tılacaklanydt· O Nuri, Demir, llhami Aksoy, Ce· 

Öi6 • bir zenci can çeki· 30.8.940 Cuma mal Alkan, O Naci Yonalp, ~Iu 
l r 6J.nıez kaldınlmasun ıaffer Alpay, A. Hamdi ' Alkan 

~".' ~. 7.30: Program ve memleket ant Muhtar Mete, Ali Ozclemir, Tarık 
"'~'IC!t ~aptdan ık ayan, 'i.8.5: ltllzik: Hafit program Binat. Lutfi Alpar, Mehmet Nuri 

b. ıı_. • kıaa kıvırc (PL> 8.00: Aj311S h:ıberlerl, s.ıo: F.v Çivi. Sadi Tulaysün. Celtllettin Er 
~'"lll't ,;:-ndı: kadını - Yemek listesi, 8.20/8.30: 1tunt, Halit Akarsü. ı\. Safa Do· S ~ r huta var. - Diye llUzik: Pl&ldarla hafit musiki. 12·30: ralp, Hagıp Ozarman, Mehmet Oır 
't • haatahfa yeni tutul. Program ve memleket .saat ayarı, ler, ı\. Feridun Atalay, Halit Gün· 

\'. 
teıı..ı 12.35: l!Uzlk: Ş&rkılar, l2.60: Ajans gu··n T tt• Al !\I ff 
~"1 kapıda bunları , ace m per, • uza er 

haberleri, 13.0S: )ı[Uzlk: '?a.rlular, ı· "1 h t G" ıı.• t I ~ etrafını ııarmış • \.Oru, .~ t me uner, .nus a a 
'tı..~\t 13.20/H.OO: MUZik: lıl&qlar. u•ı.ı Oğuz, lbrahim Erdt:n, Saip Kızıl· . rı"u._ 18.00: Program ve memleket saat a. te l\1 F th' Y" ki' "l t 
\.:~ •• ~ ,,,,_ • i"\e-t-den en bn•. 1 pc, " . •c ı ure. ı, tı ımc 
... ~ •• .,, u.ıı ..., yarı, ıa.~: lıUlzlk: cazband 1 'l.) Göıay, RasihııGünhan, C. Sadık 

e h~nz gatUrülen ce- 18.30: MUzlk: Radyo bUyttl< fuıl he· Ozüak, H. Ba'ri Orhun, Mehmet 
~erle§tlrdi. Sonra, yeti, lS.l50: lıılUzlk radyo S~ Trio~ Erarelan, Mehmet Altay, Nihat 

~~ 19.ll:i: Kllzik: Ankara radyosu kllmc ..:~ı 'l 'luh E k d_ereccslne göre. -.>cı man, .~ . n arrem r ·an. 
h g" ııa.z ve se.s heyeti: Koro, 19.4~: Mcmıe. Turhan Bele, Muhiddin Erol, F. 

""to1... ul!llerdi ·, \'C ilk bo. 00 T ""·4ll ket aaat ayan, vo Ajana, :!O : em· Şadi Altıngiray, 
\."" ona nlt olduğunu .u: Ordu emri, Yazan: Kemal Tözcn:ı -,.TeğmenUktcn üsttelmet:lifc 
~"l~b 20.46: JıılUzlk: Radyo nlon orkcstraaı: terfi fdenler: 
"-"l~tabğ& tutulmtyan Marflar. 21.00: Konuıma (Kütahya A. Burhanettin Bencr, Ali Oner. 
~.·, ~~ blr angarye ta.b'ıı· aaylavı Recep Peker tarafından) 21.215 A. Rıza Taraman, Mahmur Kml 
~ ' hastane hizmetini tuğ, Cclalettin Köksal, Dursun Ça 
~~ t!;:' lnsnn daha UA.- ğatay, Ismail Güne)', Faruk Ok· 
,, 'ot\ra blh etti. Sinema ve say, Mu~tafa Artah, Omer Gezgin. 

~ ~~l<t ' tekrar hastalan Hasan Vuruş, Hüseyin Sara~~lu. 
~ ' • \ı. llem ilac veriyor. Tiyatrolar ~ecati Karabulut, A· Hilmi Gü• 
~ lı.ııı ~.tuhaf sözler söy· Beyog"lu Halk Sineması nenç, Rasim Civanbay, H. Avni 
\.~ ~t~bııak lizere bulu. , Bülbül, Kemal Atıı:, Sami Ozalp, 
~" ~rla ~ak~ordu· 1 Wm Blrdm: ı - Zafer Ordusu. Mehmet Ataman, M. Reşit Kızıl· 

l..., ~~~etinde bir zenci, 2 - Şeyh Ahmet. 8 - Yeraltı Emın tan, Cahit Co~kun, Halit Karakul· 
~ -..-uun lukçu, Ferit Oğuz, Hakkı Yılmaz. 

~ bir U.tilne eğil. Raıit Rıza Tiyatrosu Nadir Say, M. Ali Acuner, M. 
ı, ta ...... t 8e8le, bağıra ça· R""-"t Adalı, 'ta.' -~ l.llttı l EylQl Pazar Akp.mı .... ,.,... 
,: ' l'DıU§tu. Gedl~ Az&k Bahçeainde Dördüncfl sınıf askeri 1ı4kimlik" 

~ı ıı. Çolt ôfkelendi ve •'AFACAN,, ten 3 iincü sınıfa terfi ıdenler: 
~;' ~ M· Hulusi Alpan, M· Hilmi 3ipka· 
~~~ıarkı l'JÖ ... 1., __ ,_ bö· ... _ S d' T k r· s imcü sınıf muamele nıenmrlır 
.~ ,J """''t:A J E. a ı e ıyatroau y d " · · ' f' -J c~, oral.l•? gun an "' ıncı smı1a ter ı uutn: 
~ h }) verd·. Bu gece 'OakUdar Beylerbeyi M. Adnan Erginsoy, 

eıılttı 1 
• bahçeııtndc: BDyiik MUaamere 4 iincii sınıf hesap memurlulıın 

ı:t-lc •ovcUğtm kar_ dan .~ ii11d't m:•frı terfi r.dcnter: 

l~im Oıcner. E. Hakkı Bayık, 
Mümtaz Denkta), Ahmet Benliay, 
Ali Dinçer, Sabri Baskurt. 

6 mcı sıntf hesap nıemmlıduw 
dan 5 inci sın1fa terfi edenler: 

Temsillerine devam etmektedir 

Necmettin Orer, Süleyman Al· ,------------=:ıı:::a.-:s: --,-----, 
hnkaya. ~------191 -·------11911!! :-------111'!! 

7 inci sınıf hesap memurlıığmr 
dan 6 tncı sınıfa terfi edenler: 

Harun Erkanit, Kamil Kande· 
mir, lsmail Ercan, Selim Kılıç· 

336 doğumlulann son 

muayeneleri 

Fatih Askerlik Şubesinden·: 

1 - 336 doğumlular ve bu do. 
ğumlularla muameleye t5bi diğer 
doğumluların son yoklamasına 2 
eylül 940 pazartesi günü ıabah 
saat 9 da şubc.inasında başlana. 
caknr. 

2 - Yoklama isi 15 eylülde bi. 
tccektir. 

3 - Her ne kadar mükelleflt. 
re yapılan tebligatta 31 Birinci. 
teJrin 940 sonuna kadar gün ta.. 
yin edilmiş ise de sonradan ah. 
nan tertibata göre ycıklamantn 
15 eylül 940 aa bitmesi icabet. 
mekte olduğundan mlikeJleflerin 
bu davetiyede tayin edilen gün.. 
tere bakmıyarak yukarıda zikro. 
lunan 2 ita 15 eylül 940 arasında 
behemehal yoklamalarını yaptır. 
maları aksi takdirde yoklama ka. 
çağı kalacakları ilan olunur. 

MaUerl Ocakları, Cezveleri 

1 
Cep.Kol ve Masa Fotoğro.f maldnelerl ' ' A E G Vantilatörleri 

6 AY VADE 6 Ay Vade 4 AY VADE 

AviZelcr A E G 
tırmıarı. sUpürgt>lerl 
4.6 Ay Vade 

mımur noh:ılan 

t.6 Ay Vacte 1 
Havaga%J ocaktan 

-:.---------
LUl:sor Radyolan 1 
ve hediyelik e:yn 

O S M AN Ş A K A R ve Şki. 
G&Jata, Banlular Caddeal 59.47 Tel: 42760. Beyazıd, Univeralte 

Caddeııl No: 28. Kadıköy, bkelo Caddesl No: 33/2 

öanl<t ----.... _.. _______ ----· 
Herkes bilhassa çocuklar .,tarafından alın!"ası gay~t 

kolay müessir bir, mustahzardıt.ı 

Barsak Solucanlarına 
l"rfı rıyet tesirlid ir. Barsak solucanlarınıft büyüklerde •t! ~üçuJdcrdc 
&ebcb olıcıji tehlikeler aöı önüne alınar.ılc solucan: tıutılıkJ,annda lıun11 

• _ kullınmalan fayc!ılıdır •• 

Hekimlerimize ·ve halkımıza tavsiye edilen:b" 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur;. 
c,ı. •• Y•""••...,.. - .,ııır, ..... tı .. 1i.-t·•·•....,.• it• t.t ttf:• 

llllBI BU AKŞAM RmlJın m•-
T EPE BAŞJ BELEDiYE Bahçesi 

Alatl\Jlırka kısmondaı 
şı,u Bava Karıuiıa mflsamereıi ·eA rc::-ay e ve arkadaşları 

ii2J D tr 0 u;;:. Komik 1 er imtihanı 
Büyük SAZ HEY'ETI, MIÇE PENÇEF, Canbaz Tru_pu, OTO KETl Akrobarları, 

Çalıkuşu LUTFİYE, MIŞEL revüsil, MiLLi ZEYBEK oyunlan, 
ISMAİL DÜMBÜLLÜ, ŞEVKİ ve AHMET GÜLER ~umpanyalan tarafından 

KOMiKLER iMTiHAN OLUYOR 

. . .. .. ...- . . 
iFTiHARLA GOS TEREBILECEGIN/Z 

f 

• • 
ÇEKiNiZ 

..... I 
,,.._.!$ 

\ 

ODAK 
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Beden terbiyesi kanunu mükellefiyeti 

Gençlik kulüpleri bugün faaliyete geçiyor 
Beden tc.~biyesi. ı;1Ükellefiye!i ' FA TlH KAZASI: 

kanunu bugundcn ıtıbare:ı men. B. .. ..k 
11 

f d v f 
k . ~ . ın uç mu e e var ır. e a, 

vardır. Eyüp klübü ayrı1mı~tır. 
SARIYER KAZASI: 

Üç yüz Uç mükellef vardır. Sa. 
rıyerde yeni bir kli.in açılmıştır. 
BEŞiKTAŞ KAZASI: 

Bunlardan başka belediye hu. 
dutları haricinde kala Silivri, Şi. 
le, Yalova ve Çatalca kazaların. 
da da tertibat ikmal edilmi~tir. 

yet~ ~eçec~ • ve İstanbul vılayetı Topkapı, Davutpaşa ve Fcneryıl. 
~ahılındek~. on. altı ka~ada genç. maz: klüplcri gençlik tcşel:külUnc 
lık teşekkullerı merasımle a<;ıla. ayrılmışlardır. 
caktır. 

Beden terbiyesi kanununun 
Vekiller Heyetine verdiği salfıhi. 
yetle bu sene vilfiytimizin bele. 
diye hudutları dahilindeki kaza. 
larında 18 _ 20 yaşlanndaki mü. 
kellefler. belediye hududu hari. 
cindeki kazalarda da 15 - 20 yaş. 
la~daki mükellefler faaliyete 
davet edileceklerdir. Bu yaşlar. 
da bulunup mektebe devam eden 
talebeler maarif teşkilatına da. 
bil bulundukları için, hükumete 
ait müessese ve fabrikalarda ça. 
lrşanlar, ait oldukları vekaletin 
beden terbiyesi teşkilatına men. 
sup oldukları cihetle, ceza evle. 
rindekiler de adliye vkaletinin l>u 
sahadaki faaliyti ile alakalandınl. 
drklan için yeni teşkilatın dışın. 
da bulunmaktadırlar. İstanbul 
vit!yetinin belediye hudutları da. 
hilinde kanunun mükellefiyet çer 
çevesi içide 5998 kişi tesçil edil. 
mittir. İstanbul gibi nUf usu 800 
bine yakla§an bir tehirdc milkel. 
lef nisbctinin bu derece dü§ük ol. 
ması. tahsil çağında buıunan 

geçlerin geni§ ölçüde mektepler. 
de bulunmasından ileri gelme!-cte. 
dir. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
kanununun tatbikatına ait bütün 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Va. 
1i tarafından seçilen ve iştişare 
heyeti azalarından Ekrem Tur, 
muallim Samih Nafiz, emniyet ü. 
cüncü şube müdürü Burhan ve 
Beyoğlu hükumet tabibi Rauftan 
müteşekkil heyet kazalardaki 
spor klüplerini tefti! etmigler ve 
bunlardan gençlik teşekküllerine 
'lafi olacaktan intihap ederek 
~u kttıpleri maksada en uygun 
ıekle koymak için icabeden ted.. 
bi .. lcri alım~ardır. 

İstanbul kaularmdalc:i mlikeL 
lcflerin miktariyle, gençlik klüp. 
teri haline kalbedilen spor teıck. 
küllerinin isimleri gunlardır: 

15 
Pazar günü... • , 
Sabah saat yedi buçu]i .. ; 
Her zaman, günün bu saatinde 

pek kalabalık olmıyan Maçka 
tramvay durağı bugün kalabalık .• 
Herkes, buruşuksuz açık mavi bir 
atlas gibi gökün müjdelediği güzel 
g{inü plajlarda, kırlarda, gezinti 
yerlerinde geçirmek üzere şehrin 

muhtelif yerlerine akın halinde ..• 
Tramvaylar bu saatte bile dopdolu. 
Kaldımnm kenarındaki çınar a· 

ğaçlarından birinin gövdesine sırtr 
nr yaslamış bir deli.kanlı yolun a· 
şağı ve yukarı taraflarına dikkatle 

bakıyor. 

Tanıdık bu genci hemen... Ke· 
mal... 

İçinde yalnız aynı heyecanı tat· 

mış kimselerin bile zor tasavvur 
e<lcbileceklcri derin bir ürperme, 
bir tela~. bir sabırsızlık, büyük bir 
heyecan var ... 

F utbolcü portreleri 
Varın 

I kinci yazı: 

Hasan Kamil 
Dalga Kıran 

Yazan: Bedri Gür soy 

-

Yarın spor sayfa
mızda okuyunuz 

EMINöNO KAZASI: 
Bin altmış sekiz mükellef var. 

dır. Süleymaniye, İstanbulspor, 
Alemdar klüpleri gençlik teşck. 
külüne ayrılmrşlardır. 

KADIKÖY KAZASI: 
İki yüz otuz mükellef vardır. 

Fenerbahc;e ve Hil51 klüpleri ay. 
nlmışlardır. 
ADALAR KAZASI; 

Yüz on yedi mükellef vardır. 
Adaspor klübü ayrılmıştır. 

EYOP KAZASI: 
Dört yüz seksen beş mükellef 

287 mükellef vardır. Be§İktaş 
ve Arnavutköy klüpleri ayrılmış. 
lardrr. 
0SK0DAR KAZASI; 

277 mükellef vardır. Anadolu 
klübü ayrılmıştır. 
BEYOCLU KAZASI: 

1324 mükellef vardır. Galata. 
saray, Beyoğluspor, Şi§li ve Tak. 
5İm gençler klübü ayrılmışlardır. 
BAKIRKöY KAZASI: 

565 mükellef vardır. Bakırköy 
tdmanyurdu ayrılmıştır. 
BEYKOZ KAZASI: 

Ileyko.ı ve Anadolubisarı İd. 
manyurdu klüpleri ayrılmıştır. 

Bugün her kazanın en qıüsait 
sahasında mükellefler toplana. 
caklar, bayrak merasimi yapıla. 
e<1k ve kaymakaml:ır birer nutuk 
vereceklerdir. 

Merasime Beykozda dokuzda, 
Kartal ve Silivride onda, Bakır. 
köyde 14 de, Fatih, Eminönü, A. 
dalar, Eyüp. Sarıyer, Beşiktaş 
ve Usküdarda 15 de, Beyoğlu vc 
Kadıköyünde de 16 da başlana. 
caktır. 

Gençlik klüpleri haftada dört 
saat mecburi olarak idman yapa. 
caklar ve muallimleri beden ter. 
biyeıi hocaları arasından olmak 
üzere klüpler 5eçeceklerdir. 

FUTBOLCU PORTRELERi No:4 

Başlı başına bir futbol alemi oldu 

s. s :adi 
Mezlyyetlerı .. oyun tarzı ve baıaılyetıerl 

Ben onun pek mcŞıur olan, la· ' Sadinin oyun tarzı Alaeddinin o· 1 sısıdır. ı 

k~~ Sak dinin o kibar ve şirin yü~ü." yun
1 

tdaarzına çodk benz_er. B1azı hu· Çeviktir, paslan ~ütleri hesaplr 
nun ·arşısında, mfula ve şek hm sus ar (Alfı) an gen o masrna d D k 1 d 1 ""'an ... 

·1 değ' · · (S s d") uk b'l ı.-ı.1. k k" ek 'k ır. cmar c o u~u ep a"'.. ı vu tamamı e ı~tırıveren . a ı m ·a ı muıı...u{ha ·ı t ·nı • ve t b'lh ak al lan ha ·. 
. . . ( . ı· S di) 1 k k b'l . b k nd ··k~-•· . S d. cu ve ı assa ay ç ım rı ısmını sevım ı a o ara • o ·a· ı gı a ·ımı an yu ·~tır. a ı 1 d 5 d' · 1 1 "dd 
d ·00 b 1 k' .:.ı b' C bol r:ı· ·a· ,. . rn ır. a ının ça ım ancı en mcş ar yen e u urum ı. ıweta ır ut c:ı ımı ır. ~ .. azarı 1 d A ·b· b' ·b· · e .. . mr ur. rap saçı gı ı ırı ırın 

U~ ~Y!U, zayıf mutenasıp kıv ve ameli olarak bunu her fmatta giren kalabalıktan topu çok maha· 
rak bır vücut, kumral saçlar, pml göstermiştir. Katiyen bilmeden, +ı· 1 ı ı ko ka ır t· 

A • rewı ça rm ar a · panr çı · r . 
P_mı ı:arlayan ": zek_a fı~ıran b~r gelişi güzel futbol oynamaz. Ne ya· ki aya~ına da hakimdir. Eşapeleri, 
çıft goz, ve daıma ınsana munıs pacağını bilir, zekasını tekniğini t t t ı "dden üstadanedir 

• ...+ ··ı cak b' .. H' op u uşa rı cı • v? ı,,.~ gu en 51 
• ır yuz_.. ıç i~etir ve bu yUzdcn de daima mu· Açık oynadığı zaman attı~ı kome· 

kı~yı ~n:m_ayan ı:azı~. cen~ı\m~. vaffak olur. Maçlarda çok canalıcı, ler s~aplı ve tehlikelidir. 
mutevazı, ıyı kalblı bır ahlak, ko· 
nuştuğu zaman müthis zekasının 

kelimelerde topladığı ikna edici bir 
kuvvet cazibesi \'e nihayet yerinde, 
zamanında haklı oldui,:ru zaman 
birden coşan seri, apaçık bir karak· 
ter .. l~te Sadinin tipi ve ahlakı. 

tesirli işler görür. 

Futbol merakı bugün Sadiden.e· 
lan geçmemiştir. Memle'ketimiizn 
yetiştirdiği en muktedir en do~ru 
hakemlerden biridir. Futbolün bü· 
tün kaidelerini hakkile bilen, bü· 

Oyun tarzı, hususiyetleri ve me· tün hususiyetlerini tam mana;i!e 
ziyetleri... kavramış üstad bir futbol rnütehas 

Zafere kadar .. 
Spor, macera, aşk romanı 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET 
Ne tuhaf! ..• Narımı bekliyor ..• 

Fakat ne taraftan geleceğini bile· 

meden ..• 
Bilse ki şu taraf tan gelecektir; 

diğer tarafı görmez bile... Fakat 
ona şimdi yolun her tarafı büyük 
bir sürpriz hazırlıyor. Aynı vakit 
ve aynı heyecanla yolun iki tarafı 
da gözünde ... 

Sık sık bileğindeki saate bakr 
yor. O kadar sık ki dakikalar değil, 
nerede ise saniyeleri sayacak!.. 

Saat sekize iki üç dakika kala ar 
tık sabır ve heyecanı son haddini 
bulmuş bir vaziyettedir. 

Bile&rindeki saate bir daha hak 
tı: Sekizi bir geçiyor. Fakat Na: 
ran nerede? Belki saati yanlı5tır. 
Hem canım bir dadikalık bir ge
cikme mühim bir şey midir? Bit· 
hassa bir kadınla randevusu olan 

bir insan için ... 

Birden kulağının dibinde bir, 
ses .. ama ta kulağının dibinde .. 

- Bonjur Kemal bey .. 
Kemal faşkm bir şekilde hayret· 1 

le geriye dönüyor: 
- Nereden geldiniz Nfu'an 

hanım? .. Sizi nasıl görmedim. 
- Hemen işte şu kapıdan .. 
Kemal ani bir tel&.şla hemen u· 

zaklaşmak istediğini belli eden biı 
hareket yapıyor. Fakat Naran ken 
dini sükQnete davet ediyor: 

- Niçin acele ediyorsunuz? 
- Pek tuhaf oldu da.. Böyle 

ğer öyle olmasaydı, 20 dakikadır 
burada duruşunuzu herkes görür 
dü. Ve ağabeyim de herhalde tanır 
dı. 

Nişantaşına doğru yürümeğe ba5 
hyorlar. 

Kemal: 
- Demek • diyor, 20 dakikadır 

orada beklediğimi görüyordunuz da 
çıkmı}·ordunuz öyle mi? 

- Kabahatim var mı benim Ke· 
mal bey .. Siz erken geldiniz. Hal· 
buki saat 8 de bulu~amızı iste· 
mi~tiniz. 

- Demek sözünüzü böyle sani· 
resi saniyesine tutarEmız? 

- Adetimdir .. 
- Ne güzel Metl 
Yürüyorlar .. 
Uzun müddet sessiz yürüyorlar. 

Sadi değil yalnız Galatasaraylı
ların bütün Türk sporculuğunun 

iftiharla, daima hürmetle yadcde· 
ceği, kibar, nazik, dürüst, sporun 
ve ı-por terbiyesinin ne demek ol· 
duğunu tam manasile anlamış çok 
kıymetli bir !utbolcümüzdür. 

Bedri GVRSOY 

lkisinde de şimdi bir acele yok .. 
Kemal, ressizliğin can sıkacak 

derecede uzadığını hissediyor. Bir 
~r söylemek istiyor. Fakat ne söy 
lesin .• 

Böyle \'akitlerde insanın aklına 
gelen ilk cümle Kemalin de du· 
daklarından dökülüyor: 

- Hava bugün ne kadar güzel.. 
- Evet.. mehtab da olacak ak· 

~,ama .• Demek ki Marmarada şaira· 
ne bir gece geçireceksiniz .. ne iyi.. 

- Halbuki bu seyahat, en güzel 
mehtaplarına, en güzel memleket· 
lerine rağmen bana sıkıcı gözükü· 
yor. 

- Niçin? 

- Bilmem .. 11emleketimden u· 
zaklaşmak istemiyorum. 

- Halbuki uzaklaşmağa mec-
bursunuz. Üzerinize bir yazife al· 
rnış bulunuyorsunuz~ Bu vazifeyi 
en mükenunel bir fekildc ifaya 
mecbursunuz. 

- Şüphesiz .• zaten bu seyahate 
yalnız bu mecburiyet için katlanr 
yorum. Yoksa sırf gezme rnaksadi· 
le yapılacak bu seyahate çıkma· 
rnak için bir dakika tereddüt et· 
mezdim. 

- Tuhaf .. Halbuki bazı gençler 
. de seyahat etm~ için can atarlar •• 
Ağabeyimin arkada,ı bir futbolcil 
vardı. Mısıra mı bir yere gidecek 
bir takıma seçildim diye, seyahate 
çıkmadan 3 gün evvel arkadaşlarr 
na ziyafetler verdi. 

- Acaba seyahatinden sevindi· 
ği kadar memnun olmuş mddur? 

- Hikayem bitmemişti ki.. Ha· 
rcket günü tam rıhtıma gitti. Fa· 
kat kendisine izin alınamamış oı· 
du~ru için elindeki çantasile rıhtım· 
da kaldı. kapınızın önünde buluşmak ... gör 

mezlcr mi? 
- Henüz herke~ yatağında ... E· 

- Zavallı! 
Doktordan her ıponı yapablı00tğlne 

c1aır ta''Slye alan fakat vakti dar o· • 
lan lpOrcu idman yapıyor! Yürüyorlar •• (Devamı var). 

Klüplerin birleştiril
kararı 

• 

mesı 

Ortaya hirihirine zıt 
fikirler çıkmaktadır~. 

~lahimdur ki şürayı devlet, racaat edeceği söY~ .... ::: 
klüplerin hükmü şahsiyetleri Diğer taraftan . . ~-:..4 bulunduğu için, kaldınlamıyaca- gesi, Beden Terbı~e ~ 
ğı hakkında bir karar vermişti. mm verdiği sa.ıaıııye ~~ 

Halbuki klüplcrin teftişinden başına idamci ha~teedi._~ 
sonra bazı te§ekküllerh.. birleş· klüplerin feshedil~bil ~~ 
tirilmcsi İstanbul bölgesi tara- kmdaki ma.dd~ne Jt!~!dir· 
fından kararlaştırılmıştr. Bu va. kararma itiraz ed~~ 
ziyet, ba§lt başlarına. birer var f eshed~i ileri ~ ...Atf· 
lık halinde çalIJiabilccck klüple- Görülüyor ki ıbU.h le!" ""'"":ıı 
rin itirazını mucip olmuştur. da biribirine :zıt fıkir ()l.d~. 

Mevzuubahs edilen klüplcrin Hangi tarafın hakl~ ~ ~ 
oo.,mda Güneş ve Ş41li klüpleri bize ancak zaman gö6 
gelmektedir. Güneş, futbol faa.. 
liyetini terkettikten sonra, ça· 
lUjma. sahasını deniz sporlarına 
inhisar ettirmiş ve biliyoruz ki 
iki senedir de lstanbul kürek 
~mpiyonluğunu ka.zanarak bir 
varlık olduğuruı isbat ctmi§tir. 

Diğer taraftan Şişli klübünün 
de futbol sahasında tok başına 
mühim bir kuvvet olduğu her
kes tarafından teslim edilir. 

Bu vaziyette bu iki klüp bir. 
leşmek istememektedirler. 

Güneşin, deniz sporlarında. 
çalışan bir klüp olduğu için, bu 
şutede ancak Beykozla birleşe· 
bileceği, alksi takdirde İstanbul 
bölgesi verdiği kararda ISrar e
derse klübün şUra.yt devlete mü-

o Pazargorı 
yapııacBK 

Futbol 
maçı arı~ 

Beylerbeyi sa.~~:~ 
günü Balat ve Türkl'~ r~ 
Iarı arasında. futbOl at )ıe' ;· 
lacaktır. Müsabak~,.rı tflt 
klübün A ve B tak . o;e 
smda. tertip cdilırtİşUl° 
15 tc ba.')la.yacaktJr. 

. • 1 .., dıt• ,.,_ı 
Bır Komprıme Hayo.t Karşı ıgJ d'• "114ır-. ~ ,, ıı• "" 

En sıkışık zamanda :size en bOyiik yardımcıdır. :Knlo~• erflf1
111

j,i 
Ye nefaset b:ı1mnından t:ıtnıfn edici ın:ıhiyeti ye :rnı.se . 111eıcrJ 
Mercimek, bezelya, lıu~ılay ves:ılr çorbalık ı.oınPrı 

6 yenle lıulalJlllrsiniz. • •• 191 
M.NURIÇAPA Kuruluı ~ 

BeybeUada Dealz Rup oısol11 :,t 
Lisesi Komatanbldld,.a: oı-~ 

-~· oıcurl,.rsıı ,,r." f'' 
1 - Bu yıl Deniz Lisesi blrincl smıta gtr,mcğe isteldl a ~ell i' 

amavlarma 5 eyiUl 940 per§embe gUnU sabah saat doıtuıdtlltıcçed ~ 
2 - Sınavlar Fen bllg1si "Fizik kimya" matcm&Uk ,., J<ft ',I 

caktır. .. ,,5 do ııaı:ıaıır' 
3 - Sınava girecek okurların koprUden aabnh saat ''~eıııcJI ~"' 

vapurla yanlarında slyah mllrckkepli kalem ve terslnl 1Jl 1pı•Y 
do okula gelmelerJ. va ıo1'1!,,,o 

Sıpa.v ba§ladıktan sonra müracaat eden okurların 11~ 
alakadarlara illn olunur. 


