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Kar,iyakahlar orduya 
tayyare hediye ediyor 

hın· 
B:av ; 29 (A.A.)-Karşıyakada bir 

• 

-- ~-

Cumhuriyet neslinin 

fikir ve san'at organi 
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rumu şubesi teşekkül etmiş
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Bugünlıü 
Meraaim 

30 .ııı~uıstoa Zafer bayramı bu gıin 
şehrimizde coşkun bir sevincle kut .. 
lulanmı~br. İstanbul halkı dah& bir 
aün evvelden bu büyijk günü kutlu
larnata hazırlanmış. oehrin her taralı 
bayraklarla donatılmıştır. Dün akşa
ma doğru huırlıklar tamam1anmış ve 
bu sabah erkenden halk, 1<Jkeklara 
dökülerek bilha.saa büyük e~tid res"' 
minin güzergihı pek kalabalık bir 
manzara almlftır. 

Evvela aabah saat 8,30 da Vali ve 
Belediye reisi doktor LO.tfi Kırdar, 
btanbui Komutanlığına giderek Ge
neral İshak Avni Akdağı makamında 
ziyaret ve tehir namma orduyu tebrik 
e~ittir. Komutan, saat 9 a kadar şe
hırdelti askert ve mülkt erkinın teb
rikll"rinl kabul etmlft.ir. 

TAKSlM MEYDANINDA 

Merasime iştirak edecek İstanbul 
Komutanlığı RarnJıonu kıt'aları, mek
tebler ve diğer te,ekJc:üller saat a 30 da 
Ta kıııim meyd d ' . , . anın a evvelce tespıt e"' 
dılmı, olan mahallerde yerlerini al
mıo bulunuyorlardı. btanbul Kon1u
tab nı. saat 10 da Vah ve Belediye reisile 
irlıkte Tak· 
k • , sım meydanına ~elm.it ve 88 k~~~ kı~ alarla okullan ve diğer te-

~ k~ltllenl teftif etmı, ve bayramlan
u arnı,tır. 

ıfzB~~ub "'ı.üteak.ib ordunun en kıdem-
ay rından bir h . nutuk - 1 gene, araretlı 
aoy emı, ve 30 ııı. • 

nln eh'"rnrn , •~uııtos zaferı-
iyeünl tebarüt ettirmiftir. 

KOMUTANIN HİTABESİ 
Bunu rnüteıkib l.t.anbul 

General Avni Akda K~mutanı 
hitabe irıd ~(' k i, çok ru:r.el bir 

· re 30 •iustoı zaferi-
run azametini anlatmıt ve bu nutuk 

resmigeçidde aslan piyadelerimiz ... 

ATATCRK 
ANlLATDVOR 

26 ağuılo• ıabahı ba,laya. 
rak, on ae/riz aene evııel bu 
gün, 30 aiuıto•ta dü,manın 
imhaaile neticelenen büyük 
taarru;ı; ve ;ı;alerin nasıl ih. 
zar, idare ııe intag edildiği
ni, Atatürk, me,hur tarihi 
nutlrunda, fÖyle anlatır: 

E!endHer; ötedenberi tasavvur ettiğimiz 
taarruz pJinım.ızın esasını arzedeyim: 
Dü$ündüğümüz. ordularımızın kuva)'l as

liyesini düşman cephesinin bir cenahında 
ve nıiimkün olduğu kadar cenahı barici
sinde toplayarak, bir imha meydan mu
barebe&i yapmaktı. Bunun için muvafık 
~ördüğümüz vaziyet kuvayı asliyemlz.i. düş
manın Afyonkarahisar civarında bulunan 
sağ cenah grupu cenubunda ve Akarı;ay 

ile Dumlupınar hizasına kadar olan saha
da. toplamaktı. Dü~manın en ha!S.'lS ve mü
hım noktası orasıydı. Seri ve bt't netice 
almak, dü,manı bu cenahtan vurmakla 
mümkündü. 

338 akşamı rarb cephesi karargahının bu· 
lunduğu Akşehire gittim. Harekil hakkın

[Arkesı sahife 4 sütun 1 de] 

• 

Ankarada bugün 
yapılacak • 

merasım 
Ankara 29 (A.A.) - Zafer bayramının 18 inci yıldönümü 

münasebetile yarın saat 8 d.e Genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak tebrikatı kabul edecek ve saat 10 da ipodromda merasim 
yapılacak ve bu merasimi bir resmigeçid takib edecektir. 

Anltarada JJu sallahltl merasim 
Ankara 30 (Hususi) - 30 Ağustos Başkumandan muharebesinin 18 

inci yıldönümü bugün büyük merasimle kutlanmağa başladı. Merasim 
saat on buçukta ipodromda başladı. Mümtaz Faik Fenik Hava Kurumu 
namına bir hitabe irad etti. Ordu namına gene bir subay ve garnizon 
komutanı da birer nutuk söyled.iler. 

Bundan sonra başlayan büyük geçidresmi devam etmektedir. 

1 

enç ı 
il 

u un açı ıyor 
Geneler haftada 4 saat mecburi 

olaralt idman yapacaltlardıP 
Beden torblyed müktllefiyetl kanunu bu 

günden ıtıbuen mer'lyeta glimek!edlr. Is
tanbul villyetl dahilindeki on altı kauda 
genelik te,ekkülleri ö*ledan aonra mera
al.ıri.1• açılacaktır. 

Beden terblyeal kanununun Vekiller He
ye.tine verdl:ği aallhiyeUe bu sene vilJ.yeti
rcizin belediye hududlan dahilindefd ka-
7.alarında 18 .. 20 yatlarındaki mükellefler, 
belediye hududu haricindeki kazalarda da 
ı:; • 20 yaşlarındaki mükellefler faaliyete 
davet edilmişlerdir. Bu yqlarda bulunup 
mektebe devam eden talebeler maarif teş ... 
ki\il!ına dııhil bulunduklan için, hükılmete 
aid müessese ve fabrikalarda çalıpnlar da. 

İngilizler Berlini 
Almanlar Londra 
yı yakıyorlar! 

Nevyork 29 (A.A.) - Gazete muhabirle
rinin bildirdiğine ıöre, İnf(U.z hava kuv
vetlerinin bu nbah erken Berliu Ü•erinc 
yaptıkları hücumdan sonra tehrin merke
zinde ve cenubu tarkt istikametin.de bil.tük 
alevler görülmüştür. İnırlllı tayyarelerinin 
hücumu ü~ saat ıürmü,tür. •• Londra 29 (A.A.) - Reuter: : 
Başladıiından btt aaat aonr• el'•n de\.-.m 

etmekte olan Londra üzerinde bu akşam 
yapılan akın eıı;n.uında, Londrnnnı müte
addid dl$ mahallelerine yanım OOmbıllan 
dü.şmüş lıe de zayiatın az. olduğu unnedil
mektedir. Bir noktada çıkan yancıo sür'at
le söndürülmüşti.tr. ' 

İngilterenin cenubu fl.rklsinde düşmRD 
tayyareleri, yüksek infil.i.k ve yo.nıın bom .. 
balan atmışlardır. 

u ... 

ald oldukları V eklle!in beden terbiyesi 
te,kllltına mensub oldukları clhet!e, ce
zaevlerindekiler de Adliye Y ktletinln b 
sahaİiaki faal!yetlle allkalandıltlan lçlıı yeni 
teşkilAtın dı.tında bulunmakt.dırlar. İltan .. 
bul viliyeUnin belediye hududlan dahilin
de kanun~ mükellefiyet çerçevesi i~inde 
5998 kişi tesçll edllmifUr. İstanbul gibi nii· 
!usu 800 bine yaklaşan bir tehlrde rnükel• 
lef nispetinin bu derece düşük olmU1

1 
tah

sil çalında bulunan ııenclerin ıeru. ölçüde 
mekteblerde bulunmasından ileri aelmek
tedir. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti kacununun 

[Arkası ...ı.ıte 3 ıütun s te] 

Çörçil bir 
hava harbini 

seyretti 
Londra 29 (A.A.) - Dün cenubu '8rkl 

sahili mıntakasını xiyaret emasında Chur
ch.ill, Douvreı üıerinde muannidane hava 
muharebelerine ı;ahid olmuftur. Bir 1aatten 
az. bir müddet zarfında Bqvekliin gözü 
önünde yedi tayyare düşürülmüştür Bat
vekil bir Messersschmidt tayyart:sinln an• 
kazını muayene et:mlttir. 

Son dakika 
Londra 30 (A.A.) - İn~ tay. 

yarelerinin evvelki gece harb nok. 
tai nazarından fevkalade ehemmi· 
yeti haiz bir çok Alman askeri 
hedefleri üzerine azim miktarda 
yüksek infiliik kabiliyetini haiz 
bombalar attıklan ve azim tahribat 
yaptıkları resmen bildirilmektedir, 

~"'"' onu Yendilr. V ,e 0 

,i 1.\tq,. F. R. A TA y 
!>l.,ı' lllılıe 2 •Utuıı 6 da] 

meydanı kaplıyan kesif halk tabak 
tarafından fiddetle alkıtlanmıştır. ası 

[Arkuı uhile 3 ıüfwı 2 de] 

Garb cephesi kuman
danı ismet Pa,a ve Er
kanı harblyel umumiye 
reisi Fevzi Pa,a, bu 
noktal nazardan bizzat 
lüzumu gibi tetkikat yap
mıtlardı. Hareket ve ta. 
arruz planımız ço.k ev
vel tespit edllmlftl. 

Konyaya gelmi4 olan ~neral Tavzendin 
arzusu üzerine, kendislle a:örüşmek ves.iJe .. 
ıil<ı Ankaradan hareket ederek 23 temmuz 

Bu sabah, suvari kıt'amız bayrağımızla, halkın 
co,kun tezahüratı arasında geçerken ... 

• 

1 

.. 
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E H 1. R LPiYAS'A:J 

Oduna azami 
fiat kondu 

En iyi cins 435, en 
ucuz odun 380 kuru~ 

satılacak 
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* HALAT BUHRANl - Piyasada bir 
müddettenberi halat buhranı batgöstermiş
tir. Bir c;ok gemiler eski halailan ekliyerek 
kullanmaktadırlar. 

* Yl:Nİ FINDIKLARil\UZ - Gir<sun
dan bu senenin ilk hndık partai bit kaç 
güne kadar tehrimize ıelecektir. 

Fiat murakabe komisyonu dün akşam 
saat on altıda toplanmışlır. Komisyon odun Maaril 
fiatlan ve cinsleri üzerinde yeniden tetkik-

i * IK. ~. fAL İMTİHANLARI Üniversi-ler yapmtf, her cins oduna ayrı iat te!'l-

Paraşütçü 

yetiştireceğiz 
Paraşütçü geneler 
Türkkuşu şubelerin· 

den seçilecekler 

Malımızı hangi yoldan 
satacağız? 

İhracat mevsimi yaklaştığı için piy2r.ayı 
meşgul eden meselelerin ehemmiyeti de 
at"tmaktadır. Dün bu meselelerden birini 
t'?~kil eden çuval i•lnden bah!'elmiş:tik 
İhrac edilecek mallar için çuvala jhtiyac 
01duğu gibi, hangi yoldan ve hanli vası
talarla nakletmek de bir meseledir. 

Bu günkü tartlar altında, en emin yol 
Tuna yoludur. Tuna ) olu v~ıtaslle Ru • 
manyaya, Macarbtana, Çeko-Slovakyaya, 
Almanyaya ihracat yapmak mümkündür. 
Fakat buolardan Rumanya, J\facaristan, 
Çeko-Slovakya, dıt ticaretimi:-.i. tamamil• 
tatmin edebilen yerler değildir. 

Tuna yolu vuıtasile en ziyade .'\iman -
y~ya ihracat yapabiliriz. Fakat Türkiye -
Almanya arasındaki ticaret anlaşnla!ının 

tatbikınıı başlanmamıştır. Bu vaziyet kar -
şısında Tuna yolund11.n ancak Macaristan 
\'e ·Çeko-Slovakyaya ır.ahdud miktarda ih· 
racat yapılabilir. 

İkinci bir ticaret yoıu da kara yoludur. 

Prenses ve kazak Hlk6ye 
VİYOLİKA BOTENİ'den 

---------~---- ÇEVİREN; ÖMER NEJAD"' Karadeniz sahillerindeki tehirlerde Pren- lnrına girdiler. Orada istikbal dalı• b•Y~ 
ses Roksandra'run bakışları önünde güneı canlı ve daha hararetli oldu. Tinıtlf Giıl' 
bile parlaklığını kaybeder deniliyordu. Bu Roksandra, Raskof kalesine yerleştile!· t<f 

BÖZ Ukrayna kazaklarının reisi olan Timuı geçtikçe gene Prenses kocasının )tabi tıtY 
Hemyelni~kinin kulağına kadar geliycr sert görünüşü altında çarpmakta olaD ff 

ve onu cezbediyordu. GencJiğinden ve emri s&.: kalbinin temiz duygularını anhYo~ ~ 
altındaki kazakların cesaretinden, iktidar onu daha fazlasile seviyordu. Ne çara )j'to' 
ve servetinden aldığı cesaretle Pren~esin se\·gili uzun zaman yaşayamadılar. ~ 
kendi!lini takib Meceğini ve karısı olaca- milcadeleler Timu4'u ordusunun ~ ., 
ğıru aklına koydu. Emri üzerine ka7ak!ar bulunmaya mecbur ediyordu. O , ft 

pit ebni4tir. Odunu, komisyon üç dört te ikmal imtihanları 30 eyliılde yapıla -
nev'e ayırmış, en iyi ciru kuru Rumeli caktır. 
mqesine 435, yaş Rumeli ve kuru Ana
dolu meşelerine 400, yaf Anadolu meşe ve 
aür11ene 380 kuruı azamt satış fiatı koymuş

Türk Hava Kurumu, üç taburluk bir pa
raşütçü kıt'a~ı yetiştirecektir. 19 eylülde 
bitecek olan İnönü yüksek yelken ve pli· 
nör kampından ve Türkkuşu şubelerinden 
ayrılacak ,:eneler, bu taburlan teşkil ede
ceklerdir. Bu geneler, üç aylık bir devre
de talim ve Wrbiye görecekler, paraşütçü 
olarak yetiş~klerdir. 

Demiryollerı vasıta~ite Yugo!lavya, Yuna
nistan ve Bulıaristana ihrac yapılmakhr. 
Hatt.i bu yol va~t.ıulile İtaılyaya da ihracat 
yapmak kabildir. Fakal italyanlA.r her 11at
tıklırı mala karşılık pamuk tıtemekt'ed.ir
ler. Halbuki biz de p&tnuklarımı:u aalmRk 
için başka memleketlere kal'fı tnahhüdlere 
gnjttik.. Bu itibarla İtalyanlardanj pahah 
nUtnifatura alarak buna muk1tbil ı;.aınuk 
vermek kabil olamıya!.!akhr. İtalyanlar da 
motörlil \.'B!nla, demir malıeme, madenf 
e,ya, kauçuk mamul&tı ıtbi e,yayı satncak 
variyette değillerdir. Demek oluyor ki, kara 
yolu vasıtalarile kendisine ihracat ya -
pabileceğimiz karşımızda en iyi mü~teti 
olarak Yugoslavya bulunmtıktadır. Son 
yaptığımız ticaret anlatmaıı mucibince, Yu .. 
goslavyadan kereste, madeni efya alaca~ıE. 
Yerine pamuk, kuru meyva vereceğiz. Ü
çlıncü bir yol da yen! •çılan Bağdad - B•1-
ra yoludur. Evvelce yaEdıtımız gibi bu 
yoldan ümid edildiği kadar fazla istif.ıde 
etmetie imkln yoktur. Çünkü bu yoldan 
yirmi günde vagonu 172 liraya kadar mal 
getirmek lstifadeli bit if delildir . Bu ka
dar pahalı navlunla ancak çay, kahve, 
baharat gibi maddeler tahmil edilebilir. 

at çatlattılar ve 1650 senesinin bir bahar Gasıp Stefan, Buğdan'a hücum etınJt ti 
gününde Buğdan Voyvodası Bazil'in Yaş Bazil'i tahtından kovnlu~lu. Tirrıuf ~ 
~hrindeki sarayına aeldller ve reis - pederinin imdadına koştu. Fakat biJ' 
leri olan Hatman Timuf'un voyvo - Stc!an'la yaptığı bir çarpışmada .,:ır 1 
danın kıc olan &ilzel Roksandra'yı 'tuı-ette yar•landı ve bir kaç gün IODr:ı. 
me~ru zevce olarak almak istediğini bil- Cldü. Roksandra'nın Dinyester nebi' 
dirdiler. Fak.al maArur Baıil böyle basit orta~ında olup bitenlerden haberi ~~ 
bir luıı.zak reisinin kızını istemesine ta - O hal& aylardan beri hasretle. bekle.dii!.n;; 
hammül edemedi ve bu talebi şiddetle 1 casının ona zafer çelenklerı ge~ 
reddetti. Timuş sabırsızlık içinde kıvranı- zannediyordu. {f 
yor ve gönderdiği kazakların getireceği 22 ilktetrin 1653 senesinin yeisli blt '"' 
cevabı heyecanla bekliyordu. Voyvoda Ba- n?nde ~ağl?b kazaklar re~l-~~ ~ 
zil'in cevabı adeta onu kudurttu ve bu hır at uzerıne batlanmıı olüsile ~· 
reddin onda husule getirdiği aksülimel ip- kalesinin kapaından giriyorlardı. BU af'' 
tid•' ve harlı ruhlardan beklenebilen bir ket kartısuıda RokHndra'nın •cısı b ~ 
•iddelte oldu ve Timuf bir gün yü.a bin o!du. AJlamadı, dövünmedi, Raıkof V 
kar.ak.la Bujdan'a yürüdü. 1650 tene51nin sine kapandı. Güı:ellijinin f(;hreU h~ 
e)·lı.llünde bu _ kuvvetli kazak orduau radeni&: sahillerindeki tehirlerde, D ..-A 
Yat ~hrine dotı'u ilerliyordu. Buj:danWar \'e Dinyeper kıyılarında akisler ya~ 

* HUKUK FAKÜLTFSİNDE - Hukuk 
Fakültesi son sınıfının Türk İnkılib tarihi 

tur. Bu fiatlar evlere te~lim ve odunluk- imtihanları 4 eylıllde başlıyacaktır. 
lara iltif edilmek prtiledir. 

Komisyon. odun müvaredatı Iazlalaştığı 
zaman yeniden odun liatlarını tetkik, icab 
ederse tenzil edecektir. 

Komisyon dünkü toplantısında nebati 
yai fiatları i4ini de tetkik: et.mit, bu hu -
nı!taki tetkikatın biraz daha genişletilme
sine lüzum görüldüğünden nebatı ya!tlara 
fiat tespiti işi ıelecek toplantıya bırakıl -
m~tır. 

Yüz yıllık dava 
nihayet neticelendi 
htanbul Adliyesini kuruldu kurulalı iı

ıal eden meşhur bir amrlık dava vardır. 
Bu dava, Karagöz Abdullah Ağa veresesi 
ve Vakıflar idaresi tarafından haUne ve 
b.zı ethu veresesi aleyhine açılmıştır. 
Mevzuu, Galata rıhtımı üzerinde timdik.i 
Liman i$iareıi, Karantine idaresi ve arka
daki Kara Mıatafapaşa sokağında bazı dük
kanların arsalarıdır. Bu dava, asliye üçün
cü hukuk mahkemesinde karara bağ:len
mıı, mahkeme, yaptığı tetkikat neticesin ... 
de bu anıalann vakıf olduğu kanaatine 
varmış ve Vakıflar ldaresile Karagöz Ab -
dullah Ala vereseSi lehine karar verınişlir. 

Diier taraftan Karagöz Abdullah A~a 
veresesinden eski Evkaf Kütübhaneler u
mumi· müfettişi Hacı Beyzade Bay Muhtar 
maliyeye münferiden sulh teklifinde bulun
muttu. Bu teklif maliyece kabul edildiğin
den, muhakemat müdürlüğünde m.iUi em-
1.lk idareıııine havale olunmuş, mevzubahs 
yerlere kıymet takdir edilmek ı.iı:erl', milJi 
emlik idaresi kitiblerinden Sami ile mü
hendislerinden Said ve Kizım Ardadan 
mürekkeb bir heyet teşkil edilmi~tir. Bu 
heyet bu sünlerde mahallinde ketif yapa
rak: bu arsalara kıymet takdir edec ... ktir. 

Amerikaya ilk par ti mal 
gitti 

Amerikaya Uk parti mal dün bir Yunan 
tilepile ıönderilmiftir. Gene dün, Alman
ya, Letonya ve İ.sviçreye trenle tUtün, Bul
ıarist.ana ve Rumanyaya zeytin, Yunanista
na yumurta ve Yugoslavyaya ku, yemi ih
rac edilmittir. 

İhracat kontrolörlüğünde 
bazı memurlara işten el 

çektirildi 
Ticaret VekileU ihracat başkontrolör 

lütü t~k.ilitında &örülen lüzum üzeıine 
ba,Ianan tahkikat Mnunda bir kaç mcnıura 
tahkikat bitinciye kadar iıten el çektirildiii 
söylenmektedir. Öirendiğimize göre, baf
kontrolör Hakkı Nezih.iye bir müddet me
Z\Ul.İyet verilmiftir. Hakkı Nezihinin baş
ka bir memuriyete tayin edileceğinden de 
bahJolunmaktadır. 

Tevkifhanede bir 
yaralama vakaıı daha 

lıtanbul Tevkl!aneslnde evvelki. tün bir 
yaralama hidi~si daha olmut, üç, dört ki
tinin ağır surette yaralanmasile neticelcn
miftir, HAcilse fudur; 

* YABANCI DİLLER MİHANLARI-
Fakültelerin yabancı diller imtihanları 

mecburi derslerden önce 25 - 27 eyh1lde 
olacaktır. İmtihanlar münasebetile orta ted
ri5at müfetti•i Hayri dün mektebleri ıez
m~tir. 

* MAARİF VEKİLİ - Maarif Vekili 
Hasan Ati Yücel İzmirde tetkikler yap -
maktadır. 

* SAN'AT OKULLARI - Bu .;ene ye
niden muhtelü yerlerde kız !an'at ve in
pat usta okullan açılacaktır. San'at ens
titüsü olmıyan viliyetlerde de kız aan'at 
enstitüleri ve akşam san'at okulları kuru-: 
Jacaktır. 

* YE.'iİ İLK MEKTEBLER - Bu sene 
viliyetimiz köylerinde yeniden 22 köy o
kulu yapılmıştır. Bunlar Cumhuriyet bay
ramında meraslm.le açılacaktır. 

* OKUL KİTABLARI - Bu wne okul-
lar açılıncıya 

tişUrilecektir. 

kadar mekteb kitablan ye-

* KIDR~I ZAJ\ILARI - Baremden ev
vel terfileri takarrür eden muallimlerin kı-
dem zamları verilecektir. 

Vilayet ve Belediye 

* BELEDİYEDE BİR TAYİN - Belediye 
evrak müdürlütüne Burııa ıabık !eft?rberlik 
müdürü Hüseyin Candan tayin edilmlttir. 

* ŞEIIİR BA,.mosu - Şehir bandosu 
pnıar (Ünü Üaküdardakl Halk plijında ça
lacaktır~ 

* CEZALANDIRILAN YERLER - Son 

bir hafta zarfında şehrin muhtelif yerlerin· 
de bir çok ekmek ve francala musaclere e
diln;iştir. Beyoğlu Turing Palu, Emperyal 

otellerile İzmir lokantuı ve Suzan pasta
hanesi cezalandırılmı,tır. 

* DlJl\ILUPINAR MERASiMİ - Dum
lupınarda yapılacak 30 aj:wıto! tayyare ve 
zafer bayramında İstanbulu temsil ede
cek olan heyet dün gilmiş-Ur. 

Deniz ve Liman 

* GE~İLERİN TAMİRİ - Bazı gemi!er 
demir saç bulunmadığından tamir edile -
nıemektedir. 

Müteferrik 

* YENİ LİRALAR - Y•ni tümilf lira
lar Zafer bayramı münasebetile bu günden 
jtJbaren piyasaya çıkarılacaktır. 

İnönü kampının ıslahı ve te,kil.itının da
ha ~nişletilmesi için de yanm milyon H
ralık bir tah!liaat ayrılınıttır. 

Tevkif hane cinayeti
nin muhakemesine 

baslandı 
' Tevkifanede bir cinayet itlendiA:ini Ri-

zeli Recebin katilden mevkuf Şükrüyü 
mangal aya.tından tata ıürtülerek yapıl .. 
roış bir fiş.le dokuz yerinden yaralıyarak 
öldürdüğünü bütün tafsili.tile dün yeı.mı,
tJk. Receb dün methud 3uçların muh11ıke
me usulü kanununa ıöre ikinci ~\lırceza 
mahkemesine verilmiştir. Katil Receb hA
kirnin muhtelif ıuallerine fU cevabları ver
miştir: 

•- Tevki!aneye 1 mayı!ta girdiın. Şükrü 
Tevkifanede Otedl'nberi kumAr oynatır -
mış. Ben koj"u,ta hizmet &örür hıııftada üç, 
dört lira kazanırdım. Bu r>arayı Şükrü ile 
kumar oynıyarak aarletmeğe başlaJım. O 
gün, Şükrü beni kuman davet etti. Ben 
de oynamak istemedim. Küfür etti. Elinde 
benimki gibi bir demir bıçak vardı. O ba
na vurmadan ben ona vurdum. Bu bıtRk .. 
]ardın yalnız benimle onda deı:!il, a4ağt 
yukan her mevkuf ve mahko.mda vardır. 
Ayda bir arama yapılır amma, herkes, bu 
bıçakları saklar ve bulamazlar.• 

Bundan sonra şahidler dinlenllmtş, Re .. 
cebin Şükrü ile kumar oynadıklarını ve 
Necebin Şükrüyü öldürdüğünü gördükle
rini söylemiflerdir. 

Maktulün ölüm sebebi hakkında rRpor 
veren Tevkliane Bafihekimi Barbutun ••
hid ıufatile celbi ve katilin e!lk.i mahk.Q. -
miyetlerinin tetkiki için muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

Başvekil tekrar 
Yalovaya gitti 

Evvelki ıece İ!tanbula gelen ve p-ı!ceyi To 
katlıyan otelinde ıeçire-n Başvekll R~fik 
Saydam dün öj:leden 10nra tekrar Yalova
yı dönmüştür. 

-----
Belediye üç yerde et 

ıatış yeri açacak 
Pahalı görülen et fiatJarı yenidln te!ıpit 

edilmeden evvel Belediye, ıehrin üç yerin
de modern satıf yerleri açmağa karar ver
m1'tir. Bu satıf yerlerindeki et fiatları et 
satışlarında nizim Iiat rolünü oynıyacaktır. 

Kömür derdi 
Yapılan hesablera göre, İstranca orman

lttrında 600 kilo odundan 100 kilo kômür 
l!lihsal edilmektedir. Bulgarist.Anda l!e 400 
kilo odund1.n 100 kilo kömür elde edil -
mekt~r. Aradaki fark )>ek büyüktür, Bu 
yUzden, Bulgar kömürü, gümrük reımi 

\·erdilimh halde bizim kömürden ucuza 
utılmalttadır. 

Kômur lhtiUrının önüne geçmek, fak ır 

ahaliye ucuz kömür tevzi etmek meseleli, 
her arne bu mevsimde gaEeteleri ve Bele
diyeyi mefiUl eden bir meseledir. Hal -
bukl me!Sf'leyi daha esaslı bir surette hal
letmek icin mahrukat poliUkasını üzerine 
alan Eti Bankın Trakya kôylerinde bu i i 
üzerine almasından başka c:are yoktur. 
Iialbuki Trakyadaki kömürcüler, İstanbul
daki bir iki tefecinin elindedir. Bu tefeci
leri ortadan kaldırmak, Trak)•a ağaç kO
mürü müstahııillerine banka :kredi!l vere
T•k, bu \fi ıslah etmek. uman ı ıelrni•tir. 

H. A . 
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29/8/940 
Açıltf Kapanlf 

Londra 
Nevyork 

Puls 
Milano 
Cenevre 
Amııterclam 

Berltn 
Btükael 
Atina 
Sofya 
Praıı 
Maclrld 
V~va 
BudaP!!t ll 
Bilmf 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo Frc. 
ıoo Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Raylfmarlı: 

100 Belııa 
100 Drahmi 
100 Levı 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıö 
100 Ley 
100 Diner 
100 Yen 
ıoo İsveç Kronu 
100 Ruble 

5,24 
132,20 

29,605 

0,9975 
1,6225 

13,90 

26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,005 

ESHAM VE T AHV1LJ. T 
Türk borcu 1 peıin 

Sıves - Erzurum 2 
Sıvaı - Erzurum 3 
Anadolu Demiryolu mü
met1!ili peşin 
MPrkez Bilnkaıı pefin 

• 

18,75 
20.09 
20,09 

34.!JG 
102,75 

Zafer bayramı piyangosu 
İzmir fuarında çekiliyor 

Millt Piyango idaresinin zafer bayı-amı 
mi.ına:ııı'°betile tertib ettiği fevkalô.de ketide~i 
1:.ugün saat 18,30 da İzmir EnternasyCJnal 
Fuarında çekll~ktir. 

bu yırtıcı ıilvarilerin önünde dehşetle çe- Bir taraftan Pren& Demer, dij:er W 
ki!iyorlardı. Kazakların yeglne emeli bir !.1ihail Patrsko onunla evlenebilrn~...,-
en e~-el Pren~si bulmaktı. Bar.il küçük )·ah·anyorlardı. Fakat o atkını kan ı ,..... ~ 
kızı PrenMS Roksandra ile beraber Ya,•ı na kaza.nan ceıur Timuş'u unutamı~ 
bıraltn"Uf ve Ntamitzu kalesine sığınmıştı. hayet uzun müddet Ukraynada kıt;l ~ 

Mağrur Voyvoda bu &eçici lstilAnın n.@m"' cajını anladı. Gene k.ıı.lık hatıralaril~ıtt'' 
olan Buldan'• geldi. Babası çoktan U-.J leketine fat.11. zarar vermiyecetini sanıyor 

1 
t>UP'"~ 

ve Timut'un bu altınının bir çocuk tna- tü. Prensler Buğdan tacını pay •fi ~ 
duıdan bafka bir feY olmadığına inanı"" için birbirlerini yiyorlardı. Roban~ )lf 

di~ine atd olan Neamitzu kalesine yet ..... yordu. Halbuki lslilJ. hiç de böyle bir ne- d• ..-
tice vermedi. Butdan be.,tan ataaı k.P.zak Aradan !'eneler geçü. O inıivagah~n~ 
atlarının n31larile çii;nendl. Evler, çlftlik· det ve duayla vakit geçiriyordu. Ih tL ltJ' 

mııtı. Aradan belki elli sene geçnı.1 f ,.. lE'r, killıeler, saraylar )"akıldı. Nihay1.t va- bl P" 
ziyetin vahametini kavrayabilen Baz.il, tıralArı da evlerde birer masal gı .si ;I 
Timuf'la barışmayı a:Oıe aldı. O aaman~ar leniyordu. Bir gün kaz.aklar bir ar t~ 
kuvvetle elde edilemiyen ı,eyletin hHe i!J.. ~lesi yib:ünden Buidan'a hilcuın ebJf'! 

lerdi. Onu artık tanıyan ve ona f 
timali1e kazanıldığı devirlerdi. Voyvoda olan nesilden kimMıler kalmıunı•bo ~ 
&zil, Timuı'a hediyeler ıönderdi ve ka- ge.nc kazaklar içerisinde bir PrenP O' 
takları ıeriye çekmesi prtile Roksandra'yı çok altın ve mücevher ,hulacaklaı:ınl erir': 
kendi.sine vereceiini bildirdi ve bu vld ü- ettikleri Neamitzu kaleaınl u.ptettık:l ttf, 
Eerine kuaklar Buldanı terlıbneA:• b.aı· man göz ya4ları içinde çırpınan ~~~ 
!adılar. Güıe-1 Preh.ft!in nihayet rehıılerınin arasında saçları ağarmıf, lhtiyarıaıı ... or 
k&rlil olaC!afına seviniyorlardı. Fakat e- Prenseıten batka bir .. y bulamadıl.~ 
aasta Bazit eôıünü tutmamaya karar ver - tada ne &üzellik, ne altın ve ne de rnü -.,;>__ 

miıU. Onun için &radan aylar leçUji l0alde vardı. ArAdıklarını bulamayınca b~ -· 
Timuf hAll nişanh!'lt Robandrayt bekti .. darbeıUle bu vakti le bütün Karade.

11 
f ' 

~ordu. Nihayet B"'il'ln hiluinl •nlayan hilindeki '°hirlerde güzelliAlnin '"'.:ı,r· 
Timuf ona fÖyle bir haber gbnderdi. neti unutturan Robandra'yı öldiitd;A 

• Vldettijint gibi güzel kızını metru zevce ==-

olarak t>.na vermeuen ~nı öyle par~a par
ç• edeetğim ki birlefilrip un• bır tekil 
\.'e'recek ldmse bulunmasın.• 

Bu yırtıcı keümeler Yaf ur•yını korku· 
dan dondurdu ve hakikaten aradan çok 
zaman seçmeden Timuı yüı. yirmi hin ka
uğın baflndı olduğu haldı Yıf'& dojru 
iletliyordu. 

Bu ihtirasla dolu aşk Ehli salibi kıhc
larını çekmitler heyet'-&nla at sürüyorlardı. 

Bu defa Bazil büyük kı:unın kocası olan, 
damadı Polonya prenslerinden Radz\•il'i 
imdadına çağırdı . İki ordunun çarptfması 

müthif oldu. Tam iki gün iki gece kazak
larla, Polonyalılar vuruıtular. Nihayet bü
tün bu boğazlaşmalardan iyi bir netice ah
namıyacağı.nı anlayan Bazit, Timuı'Ia kat'j 
olarak barışmaya ve kızını ona vermeğe 

umiml bir ıurette karar verdi. Bu haberi 
kendbine bildiren elçileri Timuf büyük bir 
memnuniyeile kartıladı ve hiddeti sevince 
lnkılib etti ve derhal yalnız olarak Yaı'a 

doğru yollandı. Bütün bu hi.d.Ueler arasın
da Roksandra endişe içinde yaf&yordu. Bo
yar ların karılan ve kızlan her gün onu te
!tlli etmeie çalı,ıyorlardı. Nihayet Timuf 
lf;52 ıene!inin güzel bir ağustos sabahında 
Yat'• geldi. Bazil onu tehrin dı,ında kar
tıladı ve yanaklarından öptü. Musiki, top 
3esleri ve halkın alkıtları aruında bera -
berce aaraya gittiler. İki nitanlın ın karfı
Ja,muı tuhaf oldu. Timut uğrunda canlar 
feda ettiR:i Roksandra'yı RÖrünce bu em
Balılı güzellik önünde adeta dill tutuldu. 
Gene PrenBeı İ!'le kendi!i için bir aşk Ehli 
11libi tertib eden ve hayatı pahasına ken
disini almak isteyen bu pek de güzel olma
yan gencin uğlam ruhuna hayran olm.uıt
tu. Yat sarayında evlenme hazırlığı için 
hummalı bir faaliyet ıösteriliyordu. Bu a
sır bir gOsterif, bir tenlik ve bir merasim 
asrıydı. Nihayet evlenme Ya~ metrepolidi 
tarafından Aya Nikola k ilisesinde t.Akdls 
edildi. Güzel Roksandra beyazlar giyinmiş, 

yürüne gül renkli tülden bir duv•k Ort· 
nlüştü. İri siyah gözleri bu tü1ler Altında 
bir rüya gecesi gibi görülüyordu. 

30 Ağustos 
Zaferi 

' 

··"" [BafJllakaleden ., 

tifl'' günden ıonra, Türk milli I 
bir buçuk aaırdanberi araıl~il 
hakiki kuriulu, yolunu 1j01 

etmeğe ba,ladılı. Hala o ~ 
üıtündeyiz. Hiıliı bize 'fı ~ 
'1!anca bir hayat ahlakı l ~/ıl 
tfır. 30 ağu•toaun fedolı Jıl 
'ıi.,ind en ayrılmak11zın'.. JI 
!"ıin daha kuv&ıetli, her gıı~ ~ 
ha zengin ve daha kalabalı j 
Türkiye için mücadele ıtfll 
<Jıecburuz. ti 
O•manlı saltanatının ~ 

tlevrindenberi, ilk defa, 30 ",il 
toı zaferinin kazancı >'~ 
sarlolunmu,tur: Geni,ı ,1 
derinliğine, bütün bu infd' 0, 

temelleri üstünde yük•e/İY~jı 
Türk iatilıliilcilerinin ııtjı 

laa azmi, onu kazanmıı .. ~# 
/arın azminden de büY11 JI 
'ıalk daha bir, memleket ofı 
-nücehhez, ve eğer zaaf I ıl 
riraek, bizi tehdid edectılı. /ıl 
like, en ~ağı 1918 tehlilı1~ , 
dar büyüktür. Bu tehlik~"'~ 
tüne, on sekiz milyon, bıf Jlf 
le yekpareliğile atılacağıı· ~f 
yır, Türkiyenin toprak 111/ 

ı ·iyet bütünlüğü maaun fıal ~, 
tır. Bayramımızı ,evkle ~ıt 
yalım. Birle•elim ve ıaflat 

Yar•lamaktan mevkuf Marmara Hasanlı 
•rkada,ıarı Receb, Yorgi, Kadri ve daha bir 
kaç kifi, kojuş kihyalığını pay edememek 
yüzünden kavga etmi4ler, hepsi ta,ta sürtü
lüp sivriltilmiş demirlerden yapılma ~iş -
!erle biribirlerine hücum etmiıtlerdir. Ne -
ticede, Yorgi, l\.tarmara Hasan, Kadri ve 
Receb ağır surette yaralanmışlardır. Yara
lan atır olan Yorgi ile Receb, Cerrahpata 
hvUıneııne kaldırılmışlar, diğer yaralılar 

Tevkifane hastanesinde tedavi •ltına alın
nuılardır. Müddeiumumilik tahkikata e
hemmiyetle devam etmektedir. BUGÜNDEN İTİBAREN TEDAVÜLE ÇIKARILAN GÜMÜŞ LİRALAR 

Bu piyangoda ikran1lye kaÜ.nan numara
lar bu gece saat 22,30 daki ajans neşriya
tında radyodan sayın halkım ı za bildirlle
ccktir. 

Ok teklinde iki küçük altın iğne bu du
vağı Penıı;esin parlak ıiyah saçlarına ilişti

riyordu. Ayaklarında inci itlemell eyakk.a
bı lar vardı. Prense! yanında Timut oldu~u 
halde mihrabın önünde duruyor ve me:tre
polidin takdi~ini dinliyordu. Bu takdisle 
Allahın huzurunda karı koca olacaklard ı. 
Ki!iseden çıkınca Timuı, Buldan ldeti ü
zere Prenıı;esi hazır bulunanlar önürde 
öptü. Bir kaç gün sonra iki gene evli Din
yetter nehrini aştılar ve Ukrayna toprak· 

da bekleyelim. ' !> i 
F. R. A 1 

amanyo u 
------- 1 
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Yanınızda, himayenizde geçirdiğim uzun 
yıllar, hayatımın en muaı7.ez dcvre~itlir. 
Sayenizde sürdüğüm müreffeh hayat j~in 
bütün varlığımla teşekkürler ederir.ı Ö
denmesi kabil olmayan borçlarım bulıın
duı{unu tamamen müdrik.im. Bir •nankör• 
olduğum zannının kalbinizden silinrneıini 
dilerim. 

Ebedi saadetinizin duacwyım .. 
Nejad 

o gün içimi yakıyor, hüznümü ate~liyordu. 
Çay masa.sının ba,ına oturdum. Fakat 

ağzıma bir lokma bile tokamaduıı . 

Esved kaUa karşıma dikilmiı: 
- A! Vallahi hlç bi:' teY yemiyor!un 

kuçuk Bey .. Bari taze yumurta ıetıreyim, 
onu iç ayo! diyordu. 

- Bir feY istemem 
rahatsızım, dedim. 

kaUacılım.. Biraz 

duyurmadınıı:.. Size dalına minnettar ve 
mütrtekkirim .. 

Teyzem adeta öfk~l enmitti. Elini h ız:la 
çek ti; 

- Haydi çekil, deli ktfir!. Bu ıözleri de 
nereden çıkarıyorsun? diye batırdı . 

Edebi Homan 
TEFRiKA : 29 

KERiME 
NA Dl R ~ Mektubu bir zarfa koyarak üstüne ·Zü

~ Jile• ya7.dım. Sonra kalktım; küçük çanta
ma lüZumıu bir kaç parça eşya yerıe,tir
dim, Kitablarımdan bazılarını aldı'O. 

Teyzem endiıell idi: 

- Rengin ne kadar ıararmıt!.I. Nt-n var 
çocuğum?. diye sordu .. 

Devam eder1em, sözlerimin yatıracağını 
anladım. Hemen arkamı döndüm. Esve.d 
kalfanın omurunu okşadım ve kotarcasına 
00Adan çıktım. 

Yollar ne kadar bozuktu!. Her adımda 
ayağım bir taşa takılıyor, bir çukura girip 
sendeliyordum. Namık aramıza girince!.. Bu feliketin, } çıkmıf, pşkın ve acemi bir böcek, tanı -

aadece tahayyülü bile beni deli etmeye yet- madıa;ı bir havayı teneffüse ba,lemıt bir 
nüşti. Yıllarca ıevdiğim, yandığım bir tırtıldım. Tekrar kabuğuma girmek. o ka
'\rücüdün, bafka11ının olmasına nasıl taham• ranlıkta büzülmek, eskisi gibi uyuşmak 
mül edecektim~. imkinıızdı. Bu hal, esas~n tabiat kanunla
Namık, talebine beni va!lta etmt'k i!te

diqi ıün, ölüm ıstırablarile bir külçe ha
linde bulunurken bunu dü4iınmÜftiJm. 

Fo.kat, mademki un uzanamıyac~ğım bir 
ıervettin; sana uzanabllecek ellere vurma
ta hakkım olama7.dı. 

Yüzüme çarpbğın •ffİC:• liğiml, o zaman 
da ne derece mtikemnıel hissediyordum ki, 
aaadetlm1 ellere tevdi etmek vazHerini yük
lendim. Bu yüklenif benl ezdı, eıdi.. Ni
ha•ıet nifan gecesi irademi ve fuurumu hü
ktim~üz bıraktı_ 

O Gtteyi takib eden günler içindl"!, haya
tımın en büyük istihales.ini ya,ıdım. &on. 
ben deiildim artık!.. Kabuiundan bınüz 

rına uyamazdı. 

Kendimi bıraktım.. Ta, bu gect-ye ka
dar! .. 

Zü18H .. İtiraf et ki, geçen ~irkin hicli~e -
nln müsehbibi yalnız ben değildim!. İki• 
m.17 de düşüncesiz ve muvaıenesizdik .. İki
tniz de iradesiz bir ~uk gibl hareket eUık 

Fakat, bu gece içinde de her ,ey sona er
n1iıtlr. Artık evinizde saadetini7.e gö:I'! di
ken kimse bulunmay.ıcakj ıizl üzen, iz'aç 
eden varlık bü!bütün aranızdan çekilecek
tir. 

Bana ettiliniz iyilikleri biç bir zaman u
nutmıyacağım.. Teyzemi bir fedakir ,.e 
alioeruıb hami olarak daima hatlrlayacoaın>. 

Bu hazırlıklar bittiği zaman vak;t hayli 
ilerlemiş, vapur saatim yaklaşmııtt. 

Teyzeme bir ıey aezdirmek istemiyordum. 
Sessizce sofaya çıktım. Zülilin kapısı ka
palı idi. Muhakkak. uykuda bulunl!vordu. 
Yava~a zarfı kapının ara~~ndan ~ktum . 
Sonra, aşağı katta gezinen kimıııe olmadığını 
farkederek hemen çantamı bahçeye kadar 
kaçırdım. 

Teyzemin yanına sakin bir yüzle girmeğ'e 
muvaffak olmuştum. Zavall ı tey7eciğim, 
g!ne her zamanki gibi köşe!l:inde oturuyor, 
gözler i •efkatle pırıldıyarak: 

- Geç kaldın Nejad! .. Vapuru kaçıra
eaksın .. Çabuk kahvaltını et oğlum, dly;.>r
du. 

- Merak etme teyze, dedim. ü,ütmü• 
olacağım.. Midemde bir ağrı vardı .. Gece 
uyuyamadım ... 

Artık iki!'li, ild yandan na~ihatlere baı-
1adılar. Gönüllerini k ırmamak için fÖyle 
rini dinliyor görünüyordum. Hatti, o gün 
bir doktora gitmemin mutlaka llzım oldu· 
ğunu i !eri ıüren teyzeme kat'i teminat ve
rerek ü.tülmemeıini rica ettim. 
Ayrılık dakikaları ne hazindi Yarabbi!. 

Teyzemin yanına giltimj elini öptürn: 
- Benim için çok yoruldun teyze! .. Hak

kını zı nasıl ödeyeceğim?. dedim. 
Zavallı kadın faışkın tatkın yüzünıe ba

kıyor: 

- Bu sözlere ve bu teessüre ne lüzum 
var Nejad! .. Bu ıabah ne tuhafsın! diyordu. 

Ağlamamak i~in dlılerimi sıkıyordum. - Her zaman iyilikleriniz hatırımdadır; 
Teyzemin her zaman aöylediii bu sözler, diyı devam ıttiın. Bana aııııtmin yolı:lujwıu 

İskelede bir kaç tanıdığa selim verdim. 
Bunlar dikkatle beni süzüyorlardı. 

Nihayet vapur, daire .. 

O gün nasıl ak,am ettilimi bllemiyonım .. 
Sokağa çıktığım zaman ince bir y1Jğmur 

sPrpintisi ile karşılaştım. Ne karanlık, ne 
k3svetll bir ıkfamdı!.!, 

FJimde çantam, kararsız ve dalgın yürü
nıeJle başladım, Nereye gidecektim?. 

Ne otel odaları ve ne de blr ahpab yanı, 
beni uzun müddet mlsafir etmeğe mü -
said olamazdı. 

Şi~llde, Üıküdarda ve BüyUkadıııda bazı 
akrabalar 'varsa da bunlarla eskide.:ıberi 
bir aile iln!iyeU peyda edilemediğinden; 
kendilerine aokulınağa ull cesa_ret ede
nıezdim. 

Hatlrıma üve7 aıııııaı &ildi. !Urdetleri-

mi de uzun ıamandanberi görfllr{ı 
Bu fikri müna~ip buldum ve }ı.e~ . 
tramvaya atlayarak Beşikte~ gc~~ 

Yajmur hızJanmıı:ı, 11okaklarda dt>~Y 
Ve gölcükler hasıl olmuştu. Evizı / 
kadar h•yli ıslandım, ' 

Fakat, kara bahtım burada da bfl'1 
sul etmi,ti. ~ 

ı" ıı Kapıyı açan yabancı bir kadın, ,ffj/ 
lednin Erenköy taraflannda bir ~ 
tındıklarını ve evlerini kiraya ver 
söyledi. 

Şaşırmtf, kararsız kaJmıttırn· 
Kadın: i. 

~·~.t - Arzu ederseniz ıiıe onJsr ~ 
malfunat verecek birini çağır•Y' 
Ben misafirim.. ,,. · 

Tasdik lf8retim üzerin• ç<>ldldİ ~,&' 
kaç dakika sonra, daha yaşlı bir 

kaI"fl karııya idim. j ~ r 
·"""' - Onlar bir aydır içerenköy-

liklerine naklettiler, dedi. 
Hayretle: 

- Na!ll çiftlik?. diye ıorduıft · .ııl 
- ~.ız Nedime hanımın nesidııft ,ff 

- Uvey oğluyum!.! ~ ' 
- Ya!. Kendilerini ıörmiye.11 çC 

mı oldu?.. • ıııt',ı 

- Evet!.. Pede<iıııin vefa~ 
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Günün yazısı 
AVRUPADA 

DARB Jandarma mensublarının k:.!le~:::s. Politika - Askerlik 
-

On sekiz sene İngiliz resmi tebliği t e r f ı· ı ı· s t e s ı· Almanya T unada ve Birleşik Amerika ve 
evvel bugün Londra 29 ( A.A.) İngiltere dostluğu 

b 
0~ ••kiz ıene evvelki Lbnbulun Balkanlarda b"ır sulh Birleıik Amerika ile lnıiltere .... 

u IUniinü ayni derin azab ve aynı' Hava Nezaretının· tebli•i·. Al N"had S l ıon ii Ankara 29 (A.A.) - Jandarma mensub- rr.ed Erarlan. Mehmed tay, 1 a - sındaki doatluğun adeta bir ittifaka 
.;uz ferah içinde hatırlıyor'llm. Dün gece İngiliz hava kuvvetleri bom· larına aid terfi li.8tesi Reisicumhurun tas- man, M. Muharrem Erkan, Turhan Bele, 1 ı ...., doiru ıiden yeni inkiıaflarına ıahid 

1 d trnen bir haftadanberi Anado • ı~ardırna:n tayyareleri Almanya ve Alman dikına iktiran eylemiştir. Bu teıfi listesine Muhiddin Erol, F. Şadi Altıngiray. a n a s, m a z 1 g 1 n 1 n oluyoruz. Bu da, Kanadanm Birle • 
u ·~ haber gelmiyor. Muhabere la· i,gall altmda bulunıın Holanda ve Fransada nnzaran Fevzi Aydın albaylıktan tuğgene- TEGMENLİKTEN tiSTTEGMENLlllE k A ek 
tı;'•rruJe keıilmiıtir 1 t b l .. 1 askeri hedeflere hucum etmişlerdir. Bertin rallığa terfi etmhıtir. TERFİ EDENLER ti merika ile beraber müıter en 
'Utde, tnuhakkak k· s ;.n u u~ o~ • cıvarında muhım 8.!keri hedefler bombar- YARBAYLIKTAN ALBAYLJÖA TERFİ A. Bürhaneddin Bener, Ali Öne:r, A. Rı- o"nu" ne geçmek "ıstı"yor müdafaaıı esbabını hazırlamak için 
~or. Fakat 0 d"ı, '> 

1~ teh:ı: 0 .u· dıman edilmı~tır. B~ka hava kuvveller\miz za Taraman, Mahmur Kız.ı1t~ğ, Celô1edd.in muhteJit bir komisyonun faaliyete 
Uii hayra ' ne ır • u erıtz· de La1pug'de tayyarelere mahsus mal.ıeme ED~'LER ŞUNLARDIR: Köksal, Dursun Çagatay, Ismail Güney, geçmesidir. Bu komiıyon New·York 
tllıl•• d yoranlar kadar ferre yo· / imal eden kereste fabrikasına, Dessan'da İ. Nail Özgu··ven, Ziya Kırbakan. "nruk o•---y, "ustafa Artah, 0rn·· er Gez- B 1 d" e re"ııı" La~· d" ' · aıe .... a V b ı: ~ uJ. Londra 29 (A.A.) - Röyter bildıriyor: e e ıy •-•r ıa nın rıy • 
İnıanın .. v8:~· e unları.n .dedik!1.:ri Junkers fabrikalarına, Dotrnound ve Rf'ıs- BİNBAŞILIKTAN YARBA.YLIÖA gın, Hasan Vuruş, Hüseyin Saraco~lu, Ne.. Ingiltere, merkez ve cenubu tarki Avru- tinde Kanadanın merkezi olan Otta• 
Yor: DüYUregıne hançe~. ~~~ı a.aplanı .. , gholz, Dıeine şimalinde Norgeham petrol TERFİ EDENLER cati Karabulut, A. Hilmi Günenç, Rasim pasında vaziyetin yeni safhalarını, bilhassa va'da toplantılarına batlamıfbr. Ko-
ruz. fm~ orduıu buyut: hır taar· tesisatlarına ve muhtelif duşman tayyare Salih Tuncer, Kadri Geledun, Niyazi Öc- Cıvanbay, H. Avni Bülbül, Kemal Atıf, Sa· Macar .. Rumen ihtilafını pek yakından ve miıyonun reisliğine, aılen Koraikab 

"' 
t &eçmıı. Türk kuvvetlerini ıar· n.f'ydanlarına hücum etmişlerdır. ·· mi Öz.alp, Mehmed Ataman, M. R'!şld Kı· l"k il takib k 

lf ır• kat'' • 1 B linl 40 kil al, Tahsin UnJüer, A. Rıza Güney, Y. Ke- büyük a a a e etme tedir. bir aileden bulunan Laguardia'nın it• 
t"l ' ı netıce ya bugün, ya ya• C?r n ometre garbında Ratı?nou nan Sökmen, Necmeddin Savaş, A. Kemal zıltan, Cahid Co,kun, Halid KsrakulJukçu. İngiliz gaı:etelerine göre, Almanya, ken- dikk 
t ~ ahneıcaktır 1 Bu rivayt:tin bü hü· kanalında bulunan buyük gemilere tam isa- Oğuztüzün, Kadri Erel, A. Tevfik Uygur, Ferid Oğuz, Hakkı Yılmaz, Nadir Say, M. dlsini yiyecek ve petrol olarak kıymetli tifakla seçilmesi aynca ate f& • 
Un akıi de kulaktan ku1aR f ıd • , betleri müteakıb infilak olmuştur. Tayya- M. Kemaleddin Tuı:kaya, Şadi Korkut, Mit- Ali Acuner, M. Reşad Adah. mevrudatından mahrum edecek ve tehli· yandır. 

ıhıyor. Hanıı:isine k" . a ""ı ~ 1 relerımizd•n hepsi U.lerine dönmU,lerdir. hat Altınbulak, H. Hikmet Yıldırım, M. İz- DÖRDÜNCÜ SINIF ASKERi ııAK~ILİK· keli ihtiliiUar vukua getirebilecek bir mü- Malumdur ki, bu müdafaa anlat• 
••- b 1 ve ıme ınanma ı •• ı·kl ta · b • · · 1 d ·ı ·· ·· Fi. EDENLER 1' ..... n U da düfm t ft 1 h 1 yy&rfmız mec urı lJUf yapnu, arsa a ıet Bura!, Nanni Songar. 1EN l ÇUNCU SINIFA TER sellih anlaşmazlığın her ne pahasına oluraa meıının eaaılan, bizzat Ruzve t le 

t:.irlü itleri b adnınd, ara .. a~ arı er murettebatı &Bğ ve 581ımdir. M. Hulü.si Alpan, M. Hilmi Şıpk3. olıı-un önüne ~eçmek istemektedir. 1 Kanada Baıvekili Makenzi • King a• 
iıtal n a,ın a ır: Hukumet ve fürYtiZBAŞILIKTAN BİSBAŞILIGA ÜÇÜNCÜ Sl1'"1F MUAMELE MEMVRLU· Dail h dı k" / 
h.v .. drn.a.kamıarı. Anadolu al•yhı" ıı.lekı" Alman resmıA teblig""ı" TERFİ EDr= ro " . . . E ' . y Telegrap yor ı: . raamda bazırlanmııbr. Kanadanm 

"" .-...ı. .. &aa.. GU?oi'DAN İKJNCI SINIFA TERFi ED N Viyana konferansında, Jr!acanstan ve Ru- .. d f 
8

• I ik Amerikanm İf• 
ber lltn membaı bunlarsa kVtü ha· Necmeddin Yalçınkaya, Hilmi Gürel, A. M. Adnan Erginsoy: Al k d büyük pazar· mu a aasına ır eı 
ıuyaY•n~'. sayılmamak ve bunlar su· Berlin 29 ( A.A.) Şevki At.ay, Dün Gür, H. Tahsin Güvene. DÖRD"ÜNCÜ Sllı.n' HESAB MErtlURLU- ~an~~vve:e:~a m:-~:~ın ~ulunacaklardır. tirake katar verm~si, f~b~kMa La· 
Yab raa ıyı haber doğru olmak li.zım. Remzi Tapkır, Salih Erce, Zeki Savaşer, GUNDAN ÜÇÜNCÜ SINIFA TFRFİ Almanya, Viyana konferansında, kendisi guardia'nın söyledıği gı ı onro.e 
~ehr~nl cı. Polis memur ve aıkerlerin~n Alman ordulan baokumandan1ığının teb- l:!!nver Bayar, Şefik Kıyası, Sapk:ıt Tuçay, EDENLER !~in timdiye kadar emsali olmıyan, geri prenıipinin, yani c:Amerik.a, Amerı• 
Yet 30erın..de manalar arayoruz. Niha· liG" Salihaddin Aker, İbrahim Sungur, Nadir K&.zım Özener, E. Hakkı Bayık, Mümtaz kalan dünya için de oldukça eğlencc:-11 bu- kalılarındırl:t esasının bir tatbikidir. 
buı aa:ustoı aünü bir fayia İstan· Dun, gunduz, hava muharebe filoları, Üzer, Nazmi Gönenaü, A. Hamdi Ünal. Maz- Denktaş, Ahmed Benliay, Ali Dincer, Sabri lunan bir vaziyettedir. Çünkü ~dd~t teh· Amerika Birletik devletleri, Amerika 

"1 Ylldırun h ·ı d I çok müessir ıureue, Times mansabında har Ünsal, Siyami Sunkar, Nazım Kaya- Başkurt. didi olmaksızın ikna yolundan gitmek .ve ,·,ı-rm" e kım" ıeyı" mu""dahale e"'-e • - "d .. ızı e o aııyor: Her Ü• · ı(;t:N 1 ~ •~ ~ .. ,ı ıonm·· M Eastchurch ve Southend tayyare meydan- ha,ı, Ziya Ulusoy, Münir Karan\anoğlu, 1. J\.l.Tl~CI Sl1'"'1F HESAB l\fEMURT.t • yalnız pederane fikrini bildirmek!<! ikti a k . • b 
1
.. .• .. !erdir 

-. tur Uf, ustafa Kemal eıir ol· la . l b hl'" d Bo F y d 1 N d Ka lı !' H DAN B"""l0 NCl0 SN=A TERFi EDENLER . . k 1 k T me ıçm una uzum ıormuı • ·~l 1 Ali rına ve lngi terenin cenu sa .ın e g- .tem ar ımoğ u, ec et r , 1.. ay- ı _,, . •u- • eylemek mecburıyeti.nde a aca tır. ran- b-d' • .. • d 
felik j ahım, batımıza getirdiğin rıeırr~gia limanına hücum etmi,I~rdir. reddin Turunc, A. Şevket Önen, Kcimil Bir- Necmeddin Örer, Süleymfln Altınkaya. silvanya meselesinin ciddi güçlükl~re me~- Fakat a ıaey~ ~ukukı çerçevesm ... en 
İçitıd et erl Bu tükenmez ıstırab havaıı Di..ln gete, hava muharebe filoları, Llver- k&n, 1.f. Sıtkı Turgul, Necib Korkrr.az Nuri "\'"""EDİNCİ EINIF HESAB MEMURLU~~. dıın vermeden halli icab etmektedir. Uç çıkarıp da polıtik mehakke vurdugu• 
lık ~~at1er geçiyor ve ıonra, karan• pool, Cardiff, Brlstol. J..1iddlesborousth, Cha.. Künalp, M. Cemil Erden, Kenan Erkut, DAN ALTINCI SINIFA TERFİ EDE~LER nıilyon Rumenin sakin bulunduğu Transil· muz zaman meselenin ıümul ve e• 
•ıl y\luutlarda aiinef sabahleyin na.. tham ve Thameshaven limanlanru ve S!ıeffi- C~li.leddin Aral, Remzi Tunger, Emin Ak- Harun Erkanit, Klmil Kandemir. I5 mail vanyada oturan 1,5 milyon Macar, Maca- hemmiyetini daha çok kavrarız. 
rı .... , avaı yava~ yükıe!ir ve: gönüllere eld. Norwich ve Coventry'de esUha fabri- Fiün, O. Fevzi Oskay, İ. Hakkı Işıl_. Salih F. .. can, Selim Kılıc. ristan hududundan uı:akta mütekbif .. bir Amerika, Avrupa harbine gir• 
V•,. e ıerperıe hakikatin lflğı da ya.. kalerını şiddetli surette bombardıman et- Ten~iz, Talat Armar:ı: Necib Aykun, l. Hak- ad teı;ıkil eylemektedir. Macarların yegane k ea.aıı üzerinde yürürken bir· 

f y1, mi..şlerdir. 1 kı Unver. Osm~n Orlürk, CemH Doymer, a • haklı talebi, yarım milyondan biraz fazla 1 mem~ • • "I • 
diitrn vaş etrafa Ya'Vlhr: Eair o!an T . l . . İngiliz limanlllrına ma· 'Atıf Demir~kın. A. R17.R Er~ül, Memduh Ok- Macarların mıhverın Macarı ihtiva eden bazı Jtudud mıntakala- denbue muh~rıblerden ~ırı e, yanı 
di.iı a.n Ba,kumandanı, mahvolan . ~Yli~~~erı;ız,d tmi l rdlr s:ıy, A_- Hnmdi Taıı:~r. Şükrü Tüne:ıy, li. Sa- rıdır. En esaslı güçlük, muazzam bir Ru- Kanada domınyonunu elınde bul~· 

tnan ordusudur... Y~~te~f ~o~tal:;;: :ava' :u~rebeleri ım Ttimrr, AAAf Yfl~çın, M. İrfa~ ~çer.' d men ekseriyetile eyaletin üçte ikisi hak - duran Büyük Britanya ile, bu domm• 
30 .. lm t . B h belerde 38 dtltman ı.tustafa Tiryaki, Y. Ztya Umul, Eyub Sabrı teklı'fı"nı" kabul e e Junda ileri sürdükleri talebden gelmek .. yonun muhafazaıı için bir anlatma 

"keri •ı~ıtoıu hi~, harikuli.de bir ~ ~: ve u 12m~: tayyaresi dütmüş- ~ar~:"· Razi Aras, Abdülkarur Sez~<'n. Rem- • tedir. Viyana görÜflllf'ı,.,.;,.;,... nellccsi, ha· ya.pmııtır. Bu, hem İngiltereye yar• 
faıI ıa er oldugu kadar, ve ondan .YY ı rı Suberk. H. Turgud Akbı'lş, Naı.ıf Tuncay, klkatte, Almanyanın ~ ilham ede- dım yolunda hem de Birletik dev • 
il\ a, ~etle hürriyet ara~ına atıl-• tür_ . . . .. J\1ustafa Sezgen, Ahmed YetJ?in, ~ Talcit ceklerı" bı"ldı"rı"lı"yor bileceği itidal dere lı bulunmak· letlerin barb~ yaklatmalan yolunda ı_.•ı bır ıeddin ek')' .. .. ~ Geaı lngıtiı tayyareleri, Alman huk~et. ErJtün, M. Ali A\soy, M. Sadık Ozavdın, tadır b lk" 
tÇl'1; millet •uuru: 

1 ''··~.unu oldu~u merkezinin h.alkl• me!kün nıahallf'lenne ı İ Hakkı Taylan, Abdülizi:ı Yene!, Atuıım- · k• k .. mühim bir adımdır. Filhakika e ı 
ı.Qtluyoruı. Bu un. bulun .k.udretıle •İ•t•m•tik bir hücum yapmıılardı'.. İnlllôk .;,er Karabulut. Rauf Ünce. Nazmi Atlığ, Viyana 30 (A.A.) - ·Stefani.: Stelanl Bükreşte 1 anaate ::!Ore 1 mihver devletleri bu anlaımayı ln-
Utriıinde secldın gemmde ve , .• yangın bombalan •bimııtır. B>rçok d· j Aziz Erker, F•hrl Ataba" Lütfi Akın, Zi· aıansının hususi muhabiri, konferans mü- Yiyanadaki müzakereler gilterenin zifı ıeklinde bir tefaire tabi 

neler vardır? ··ı · ı "'I - t'. Ban meckm· j · k • · ki d" k" liat ı · \J J'•ra anmış ve 0 muş ur. · ·ıa Gilvener Nuri Sümer Havdn.,. Çelık. z.:ıkerelerinin yeni bir safhaya giı·mit gibi çabuk neticelenece ·tır tutacaklard~. _Ve dı~ece er ır ı 
~lltk ıra arınızı tazelemek iaterıeni~ le-rin çatılannda yangınlar çıkmıs ve ha- 'CC!'t81 Tunce; M. Rf'fik Trkinııılp, ~Ho.t Ay- göründüğünü telefonla bildirmektedir. }ll- Bükret 

29 
(A.A.) _ Röyter: BükreşJeki Jngiltere, Bule§ik Amerikaya, T~rre • 

ttı1.1k~:;ını~ ve StSvreı ile Aauıanne'ı I ~an ~.ucib 01";'0'J~· DUş~.an ~nareleri~- J ;ııydın, H. H~lki Atak, Fu.-d Ulaç, İhAAn \.·aki Macar murahhasları Budapeşte hükU- kanaat, M. Von Ribbentrop, Kont Ciano, Neuve'de ve yahud Antil adaların • 
P."Öıd e ~ en ıahifeleri bir dllha, den ır taoe5ı, • Der ın cıvartn.'\ ıc . .'" 'Otu:-. A. $E>\·ke• Katırcıoğlu, Muammer Ba- n~etinin mihverin tavsiye ve tekliflerini ka- M. Manoile~o, Kont Csaky arPsınrla Viya· dan Trinite'de üaler terked.erek, ken· 
t·· k~n ıec;ıriniz: Müstakil . • • d nıeden hava defi batar)·alan tarafından du- 'ı rav, s~dreddin Ö7.k:1n, İhl'an Şirin. Ab<lilr- bul edece ... inl beyan elmitlerdir. b k 

\ır l}'"e B k ıc meı u .. ··ı .. r· . & nada bu gün yapılacak görü,melerin ça u disini bir gaileden kurtarmak gayesini 
d,... a, um. andan muharebesin· ş,uru mu., ur. . . . .. ~_ahmo!' Menekli, Turl(Ud Gence.ıll, Fazıl Transilvanya meselesinin arzet'i~ büyük ti 1 eceği merkrzindedir k" lıkl d b 

"ıılOnta hakıkat olmu 1 Leuna fabrikaları da bır İngılız hucumu-

1
1 Ozf'nt, Bürhaneddln SE"zehtin. Celr..l Sıralp, müşkül.8.ta ra .......... en her zamanki gibl İtal- ne ce er ver · · · takib etmİf, ve feda ar ar a u • 

ll " ' ur. h .,. .... Bük:reıte Uade olunan Alman r:oktaı n~- j I tur B Birle ik Amerikanın 
~i.ica ldun

1 
Türkiyede eıen ba\ a M;lli na maruz ~ı~,tır. ~ Vukua kge!1eıAlı asar 

1 

Zeki Tekmen, Refik Er!'rıy, A. Rıza TPk: ya ve Almanyaya karoı beslediği dostluğa 7.arına göre, mihver, kat'iyyen hakem vazı-, ~nmuı • u,. ~ • 
e e ıilnle · • h b • ehemmiyetsizdır. Garbı ve mer eı mAn- men, Ali İrfan Atalay, Kf"nan Ulukut. Zeki aaclık kalan Macaristanm bu tarzı hareketi, fesi görmek niyetinde olmamakla beraber, 

1 

hır kazancı, İng. ilterenm bır kaybıdır! 
l'orıa b rının avaıına enzı· yanın bombardımana maruı: kalan dig"er u·· F h dd" Kı k a·· il G;ı·ven c._ b 1 k 1 1 •· ) 1 1 Ş h d 1-. . unun tek h b • h .. . n, a rr- ın ya , u.m , ..,,.. b:ı sureti tesviye u unmasını o ay qı.!ra- numen ve MacarlRrın anlaşmazlıklarını ye· Bu ıuret e nrı tere, ang ay an • 
••t\k)i.Jin be h ·~. e 1 urrıyet ... ve birçok noktalannda da vaıiyet aynıdır. refrddin Ünal. . cakt.ır. nl bir teahhura meydan bırakmadan hRl1et- , kerlerini çekerek Uzakıarkta Am~ 
Onlar İçin k y ·~~ .~ozler oln;ad•ııını Dün, dilşıruın cem'an 44 tayy.r• ve bir "ÜSTEGMESl,İKTEN YtiımAŞILI(;A • • m•l•ri arzusundadır. 1 rika lehine yaptığı fedakarlığa bir 
"-ıı•norak an kdokup mahrum•yetlere ı ••bit balon koybetmi,tir. Alımın kayıbları TERFİ EDENLER Viyana 29 (A.A.) - Bu ubnh Alınan Pe•tenin fikrine göre yenisini daha ilave etmek mecburi • 
"'•ınııd ço İyi Öğrenmi, bulun • !;l taY}"8ttye baU~ olınuıtur. Salın su··n"°''· Bahaddı·n· Balaban, M. Zeki H · N ı·t 1 H · · N " l 

3 ır. "" arıcıye azırı, ayan arıcıye amı Rumenler kabul olunabi ir 1 yetinde kalrn•ıtırt• • . ... 
O a" • ~ Fltez. Yusuf Süer, O. Nuri Demir, İlhami Kont Ciano'yu ziyaret ederek kendisile bir b d b d d 

on .. kiauıtoı 1922 denberi ı•çen 1 AFRiKA.DA Ak.oy, Cemar Alkan. O. Naci Yonalp, Mu- müddet görü,müıtür. t kl"fl de bulunacaklar Fakat u tarz a ır uıunce, e-
l ı z ••ne za fı d • • e 1 er . ı mokrası",er arasında daiına hüsnü nİ· ,., tre , , t n a yenı yent 7&• ı.rıffer Aloay, A. Hamdi Alkan. Muhtar ?.1e- Macar Hariciye Nazırı Kont Cs~ky'nin ri· Budapeşte 29 (A.A.) _ Y~ resmt hırı . . d" k ıl l 
tiklild erıthkçe ıene hürriyet ve İs· DAR B t"'!, AU Özdemir, Tarık Binat, Llith Alpar, yaseti altında bülutıan Macar heveti, Mıı.car membadan bildirildiğine göre, l\.lacar si • I yete ııhnad .. e kıleb~e1 yapf an anh~t-
htr n.i'rt ~ahıettikıe bunun sebebi de Afehmed Nuri Çivi. Sadi-Tulay_şün. Celiled- Başvekil\ Teleki ile birlikte Viyanı'i.ı vaMI yasi ınahfilleri, Macar .. Rumen mesele .... ı malann, mute a ı men aat ve u~· 
tikit.ı ~:ttn membaı hürrivet ve İs· riin Erp-unt, Ha1id Akarsü, A. Safa Dr.>ralp, olmu,tur. sinde vuk:ua ıeJf'n dönümde ve Viyana go- 1 met esasına dayanacafına aklı eremı .. 
ll"ıanuı~ "1iuna kanaat getirn1it ol • • Ref'ıh ........, MHlmf'ff önle•, A. Fert.. Kont Csky, Eni~rial ot~llnd~ Kont Ci· rütmelerinde, mihver devletlerinin Macar· /yenlerin ve yahud erdirmek iıtemİ· 

B ır. ltalyan resmıA teblı"g~.- dun Atalay, H1111Jd Günqün, Taceddin Alper, ano ile M. Von Ribbetrop• milllkı olmut- Rumen araı.i me11eleainin hallinl. çabukla•· yenlerin olabilir: Hakikat ıudur ki, 
.. Utün, 30 • • .. •. '<uzalfPr Koru, Mehmed Gu··ner. Mustafa tur ! k _, B d ı rn asru t b ld 1

' • tırmak kat'i azmini görme teuır. u apeş· b . b. l 'I iki t fın 
•nü dah · 

1 
osun ır yı onu· Jtalyada bir mahal 29 ( A.A.) Oğuz, İbrahim Erden, Saib Kızı!tepe, M. Rumen heyeti, ... ı 13 te gelrrıı, olup rl- tede, aalahiyettar Roma mahfillerinin dün u nevı -~ an aıma 1 e • ara 

ınıtda leh' ıdrak ederken dudekları· Fethi Yürekli Ahmed Gözay Ro•ih Gün- yasetlnde Rumen Har!cive .,.,,,.., v • .,,;. ··-ı .. . dil beyanatına ehemmi. !kaybı degıl, kazancı vardır; izah e• 
l' e &Yn" k 1' ·.. ' ..:t~ e uzerı neşre en • 
rk~~ b\lnu.n b 

1 h" e tm~lt!~ dola~·. • İtalyan orduları umumi karargahının 83 hf'n, c. Sadık Ozüak, H. Basri Orhun, Meh- lf"!C'U buhınn1~ktad.r et aUolunmaktadır. Roma mahfillerinin bu delım: 

~ld:~llnİzi he::e:inıf~~kı;;~:~~~~.::~;~ ı numaralı tebliği: . 

1 

: ~ : : : 0 ~ :-.; ~-.-: 7~~ : : ~ ~~ - 01~y~~=.::ı~::u~ı7;~~:.~eiç;~ı~:.;:~: 1 da~=• B~~~~~' =~~";~n i;;;ak 

~~ .. :.~~~::!:~::~:~~~l~t~~~~f ~~ [ :~·.::~.~~!:~~.:~ : :::~ • j §:Z4~];:ip~~ ~dz;ıdlme~:ki:~~~ü.d'~~r~Bs~::;~ ·~ hu 1 dı •1 ·---=---~ • : • .. "d dılmektedir mana a a a uuım ır. u aaye e 
'""'et ve muhabbet. ikonlara pnaiına bombalar aımı. ar r. "a· O Yeniden doğu' Troçkfnin cesedi yakılmı, ve külli zev· naca~ı umı e . buradaki deniz kuvvetlerinden ve ka· 

- Naıuhi B Ay O AR lüm olduğu veçhi:e kanal yolıl• Mııın Fi- / cesine verilmif. Bu bir hediye, bir lütuf Genclı'k kulu••blerı· ra kuvvetlerinden bir kıamını anava• r llstine rapteden dcmiryolu bu pa.sajdan geç- F nld d .ı. 1.I h d '··- b kd' 

SAB 
ransa ye en oauyorrnuş. et ur mu ur, yo~ u ta ım: tanın müdafaası için çekebilecektir. 

A mektedir. General de Gaulle böyle ıöylüyor. Fakat - i,te kocanın ikıbeti .. Hem kendisi 1 
.... H G Az~ T (: LERI 1 Şarki Afrikada Duba! çeteleri. Radolphe bir milletin yeniden yandı, hem nazariyeleri.. bugün açı ıyor Bunun belki, Amerikanın kendisine 
~ gölü ci\'arında İngilizlerin Polis:nac kalesini doğabilmesi için neden 1ftJ Manasını üade için midir? Fakat naza.. (Başı tarah 1 lncl ıahlfede] 50 eski destroyeri aatmaımdan daha 

işgal etmit erdir. Oldüğünü, hele Fransa - ri.yeJeri, müca~eleleri, lhtiraslarile ., .yanıp tatbikatına aid bütün hazırlıklar tamamlan- büyük teıiri o1acakllr. 
3o ACCSTOS ZAFERİNİN Hava filoları, Sudanda kAin Mut-.11sm-El- gibi büyük bir metle- , il fi kı..il olan T:oçk.ıd.ir. Halb~ki Tre<;kinın bu mıtlır. Vali tarafından seçilen ve isti.-re Amerikanın kazancına ıelincıp, o, 

As ~L,U:TLERİ Ghirba demiryolu ıstasyonunu ve Kenyada ııiyet doğunnu.ş mem· " '~., &kıbetten 'ımdi haberi bıle yok!.. heyeti azalarından Ekrem Tur, muallim Sa- kendi emniyetinin ıigortaıını temin 

.... ~: Ua, ld•Bugün :ıu Aj\ustoı Za!er bay· kain Waijir ve Gnr;sadirtayyare limanlarını lek. etin böyle bir~. en~ ~flr,.11'.'< ~ o Bu yerli midir 7 mih Naili, Emniyet ü.ç~cu "'be· '."üdürii 'etmiftir. Amerika, Kanadanın mü· n,,., için ~1 
konUmünü, Umid. mıni)·et ve bombardıman etmlt er . . bire neden çoktu.gunu . 'l BU.rhan ve Beyoglu hükumet tabıbı R~uf-1 dafaaıma İflİrak etmekle hem lngİI· 

nt;llt kı ue . utlularken aeçen O'l sekiı; &e~ Sudan - Eritre hududunda bir Inrıiiz: bılmesi lizımdır. t J Bir çok malların yerli gibi sürülmesinde tan milteşekkil heyet kazalardaki spor klub- , • • 
B\JterJik sa hır tarih devresinin &}"il.set ve müirezesi, beraberinde bir kaç zırhlı oto- Fransa son !!eneler- B)ı bir haksızlık var, Aldanıyoruıi yalnız yer- terini teftit etmitler ve bunlardan genC'lik tdereknmd~a!e~eıkıne yar~ım etmlııf, hem 
hıttin· ha.yalı.na getirdii,i inkılib .. r n l"'::ıbil oldutu halde, arazimize kaqı bir •- de bütün ömrtinü, t ; u mala Avrupa malı damgası koyarak değil, le~ekk.üllerine nafi olacaktan intiho.b ede- e en ısmı orumaıa ça ımıftır. 
r1ıarı1 1

1 ı:_ha. iyı anlıyoruz. 30 A;s.~s a~= ı kın yapmağa te,..bbüste bulunm\ış~ur. ltitün endişesini par- ,t W 1 ~ iptidai maddesi Avrupalı olan mala da rek bu klüblen maksada en UYıiUO ~kle BirJeıik Amerikayı idare edenler 
tılt.ın Tür~~.ator~uğunun enkazı arasııldan Zahıtanın a.skeri _kuvvetlerlle ta.~\·iye ~- ti mücadelelerine has· •yerli• diyerek biı.i aldatıyorlar. Bir ku· 1 koymak için icab eden tedbirleri almışlar- biliyorlar ki, bu a-ün tehlike, Kana -
):1. ~·iratzn 1:>e lçın tamamen yeni bir dün- dilml' olan c;etelerımilden bir n,urreıf"ntn retmişti. Köylerde bile üç kişi bir araya matın yünü Avrupadan geliyor, burada dır. . .. . . dada değildir; tehlike lngilterededir. 
hl.Yar: lflır ... dedikten sonra şunları &Oy- Adarde kapısı ci\'annda taarru~ıı~~ u~r~- gc-lince parti dedikodusuna başlayorlar ve dokunuyor. Ç?rabın ~~A:i Avrupadan ge- lıtanbul kaz.alar~daki mu~elleflerın ~ık- , Eğer İngiltere mağlUb olacak olurıa, 
~tğe y;.n dilf,.-ncu, durdurulmut ve gırııtlı.?n b:r saatlerini bu mücadele yolunda geçiriyor- liyor, burada. ımal ediliyor, tra1 bıçabları" tarlle, genelik klublerl h~hne kal~dilen 

1 

belki bu eınada İngiliz donanmaıının 
h'ıatı.daı:ı on ~kiz: se_ne evvel Atatürkün ku- :~uharebtden sonra püskü.rtülmu~ti.u·, Dtlt- lardı. nın plika halinde bıçakları Avrupadan ge- gpor teçekküllerinln Wmlen fllilları:lır. b'" ük b' k Alm I I" 
~fer olırı altında ~urk milletinin kaZ:?I'dığı man. yaralılarını kamyonlara $Uk.leyeme- Fransayı geçen ıene 2.lyaret etmit olan tiriliyor, şonra burada kesilip paketlere FATİH KAZASI: _ 1003 mükellei var- uy ~ ısmı. d~ .an arı~ e ıne 
'uı>t, harb~saydı hiç tüphe&iı bugi.uıKü Av- ..,,,, ayni zamanda harb aahasında ~vuı- giizide d.oçentimiz Fahire bi:ıe ışunu anlattı: konuyor. Bunlar yerli midir?. Hayır, yüı- dır. Vefa, Topkapı, Davudpaşa_ ve Fener- ı 1teçecektır. Yenılmıt lngiltere ıle ya• 
tada, h" ı gene vukua ıelecekti: yalnız a- tralv:t.lı olmak üzere on kadar maktülJen - Parisin meı:hur Panteon mezarlığını de elli bile yerli deiildir. Kendi kendimi- yılmaz klübleri genelik te,ekkU.lüne •yrıl-

1 
pılacak bir mütarekede donanmayı 

cırıen ır farkla ki Sevr muahed~s.inin ı' • ba!<ka, mitralyöıler ve diğer bir takım si- gördüm. Moltlmdur ki bu mezarlığa Fransa- z; aldatmayalım. . mış;lardır. hangi kuvvet kurtarabilir? O zaman 
\rilırn d•Itında bağlı olarak inlemekte ~n- liıhlar bırakmıştır, Zayiatımız hafiftir. nın her nevi büyükleri yatırılır. him adamı. Bazı otomobillerin karoaerili Ia:tanbulda EMİNÖNÜ KAZASI: - 1068 mükellef ortalıkta Franıız mütarekesinde 0 1 .... 
d.:.1\ ~erek olan Türk milleti ıztırabları~- Diışmanın kuvvetli ıeyyar müfret?lednin edip, asker ne kadar büyük varsa bura ... yapıl?1a.kla, bir vapur~ tekn~~i te.rıa- vardır., Sül~ymani~e, İstan~u-~por, Alem- duğu gibi daha kuvvetli bir devlet 
hır~ krtulmak iı;in can ve gönülden bu tıi'lim Ga:labat mevziimize karşı yap'lltŞ ~?.. dadır. Madam Küri'yl merak ettim. Fr1ın• neleriınizde imal edebilmekle ovuneme .. dar klüblerı genclık teşekkulunc ayrılmış- kalmıyaC'.aktır ki, Oran hidiselerini 
11tnıak arışmak isleyecek. fakat herl-e ka- ~uk'arı diter bir teoebbüs de hlı mıntakı sanın ve bütün dünyanın bu pek biiyük ilim yiz. !ardır 
}'f'riıı.c:e leyle dursun, belki lakıı.•stılikten garnizonunun mü!itemleke kuvvetleri tara· kadını Madam Küri'yi.. Panteon'da ıned· Şimdi ipek çorapların yüzde yüz yerli KAİ>IKÖY KAZASI: - 230 mükellef Glaakov' da, ve yahud her hangi bir 
l'ıu.)aca: kımıldamaya bile lmkin bula- l {. 'd~rı kolaylıkla tardedilmitlir. tun değildi. Hayret içinde Sorbon profe- olması temin ediliyormu,. Tabii Avrupa - vardır. Fenerbahçe ve IDli.l klübleri ay- İngiliz limanında tekrar etsini Eğer 
~ tı... ıörlerinde !'lebebini sordum, GüldUler ve iç· dan getirtmek çok müşkül oldutu için... rılmı~Iardır İngiliz donanması, Almanyanm e1ine 

Uharrirbu lldd"Md '· •!'<th • ndan BOnra da diyor ki· • lerinden biri; .Parti me!le es• e l. a am Eg~er diğer eşyanın artık yabıncı yerler- ADALAR KAZASI: - 117 mükellef var- aeçerıe, o zaman Amerikanın vaıi .. . . ayt't ı . B .. k'. d h.e.ı.: art.is. . • 
t1 ln, .t '~. ~-f·fa A'·nıpa'.\"1 at~ı.h·r ir~tİ· ugun u merasım Küri, hayatın a zamanının cuum p • ırun den geti.rtemediğimiz ilk maddelerini de dır. Ada.spor klübü ayrılmlflır. yeti ne olur? Bahuauı, Japonya da 
ltı.iH"ti b:ıı _huluk harh fe1Aketindı-n Ttirk raa tarah 1 inci saJılfcdc 1 ho,una gitmemişti de .. • temine muktedir olursak bu haı-pten e .. EYÜB KAZASI - 485 mükellef vardır. timdi mihver devletlerile olan dost• 
ttıe,• RUne kl\dar ma~un katdı\"5" bu ' Parti le.inini o kadar büyük bir kadının peyce kılılı çıkarı~. Eyüb klübü ayrılmıştır. 
tı .. ~d netict'nin de ı•ne 30 A' 1 · . 1 Komutanın Milli Şc-fe baj:lıh_ğımızla ni· cesedini Panteon'a sokmayacak kadar ileri 11 1 luğunu takviye yoluna ginnjıtir. 

'Nne 1. Jni' os ıarC'r' h ti C h . 1 E kad t SARIYER KAZASI: - 303 mükE> e var- I A 1 • d' ''1 . "'-UntJan fiUlh '.'iİ,·a••t"ı-1 · ')·e enen aozlerinden ıonra um urıye no"'lüren memleket bu gu··nahlarını tarun1a - 0 Y ar ayyare 1 t Jte merikanın tuttuğu yo, flm ! 
lltıın · · " "' ı ~a:vc-.ınde ab·d · 1 h 1 p 1 ~ dır. Sarıyerde yeni bir klüb açı nuş ır. 

l'.\N U iddia etmekte bir hat · 1 l ı . l esine,. ordu, lortanbu te r • art ve dan, itiraf ve tashih etmeden yeni bir do· BEŞİKTAŞ KAZASI: _ 287 mtikellef kendi müdafaasını temin etmeğe ui• 
~ a )Ot ıır.• ıdığer teşekküller namına bir çok çelenkler ğu'8 kavuşamaL İngiliz tayyarelerinin adedi ve kalitesi vardır. Be•iktac ve Arnavudköy kulübleri raıırken, İngilterenin ga1ebP5İhe hiz .. 

konulmu•tur B mu .. teakib •hazırol'• I k 1 Alman tayyarelerinden "'Ok yüksek olmo.Jı ';" T k 
30 A(;,t• ' . unu . o Haksız 1 o ur • ayrılmışlardır. met etmektir. Bu, semp•tİden ço da-S'_I'O~t:~ ."Y A.?11iD.\~ kumanda.!u veril mit ve hazır bulunan as ... ki onların taarruzuna • mükellef 

S.drı ~ GORUNt:ŞU. keri b•ndo İ•tiklll mar-ımızı çalınağa b .. - ayni kuvvetle muka-~~ tiSKtiDAR KAZASI: - 277 ha ileri bir ıeydir. Hatta diyebiliriz 
c.rtem b 1 " Bizim bu günlerde, yani bu harb devre- vardır. Anadolu klübü ayrılmı,tır. likt d ·ı · b" •l~ ,. u yazısına fOyle b"tlıyor: am1' \'e meydanda bulunan kıt"alar ve al d n-ı bele edebilsinler. Çün- .. ki, gavrimuharib en e ı erı ır E-eY• 

"~ &6uıto ~;ndc, bu büyük badire sır arın a ve e- BEYOGLU KAZASI: - 1324 mükellef rnından ba sunun otuı.unc.u giıni.ı akşa- halk da hep bir ağızdan iftlrak etmiştir. dı·yeden ve hu'"k·'-etten beklececel!imiz fi- kü Almanlar 150 kilo- :. ~ 1 ş· 1 dir. Ve: adeta mubaribliP.e yP"klat• 
) 1 &e1erken, At.at· k w.ıı ' k Lo ~ vardır. Galatasaray, Beyoğ uspor, ış i ve 

'>tdl.l: • ur toYle di· GEÇİD RESl\ılİ atların alça1masını değil, yükselmemesini metre uçara ndra . '· • Tı.ksim Geneler klübü ayrılmıflardır. m1:ktad1r. Bunun kat'i •eklini, 5 lef• 
•Cı:. Bund ·ı · ti U ı • d h üzerine, üç, dört yUz ! \ ld ) k A ik C " . ~f't mağı-i"be yakl1\4tık ~ . an IOnra geçid ramine g~ı mıı;: r. teminden ibaret olmalı. cuz. u"'a a ıı ~ BAKIRKÖY KAZASI: _ 565 mükellef rinievve e yap' aca mer a u.,,• 

e oll.lrnlü b" k k ça ate,li, Y..anlı Rt-smı geçide piyade süvan,· motörlü bir· u-un mu""ddet veda etmeliyiz. Bütün iktısadi metre uçarak sanayi .. /:.! ~ .d y d 1 L. ur Reı"slı"D-ı" ı"rtihabahnd•n ıonra ı"n· t?ih ır ıyaınct opmuş ve a?. ao l·kı ha ' ' .. k 8 varıyo ·' vardır. Bakırköy J man ur u .ıtyrı mıştır. :ı ., 
lltıda büyük bir inhidam lm . nra ı ' er, hriye kıtaatı, aıkert ve sivil o- nizam bozulmuştur. Bundan, bizim Er~u ... mınta asın bo r, :. . \ ,,,. BEYKOZ KAZASI: - Beykoz ve Anıt.· kipf edıecPk h-d•selPr oöst•l' ... c .. 1~ı;r. 

1 •Filhakika 922 anustoıun:n uşttı.ır.. ~uılar, jandarma, Polis ve itfaly. e grupları rumdakl koyunların bile müteessir olma· böylece üç ton mba ~ -: ,=ı: do!uhisarı İdman Yurdu klübleri "~'rılr::uşUr J\.fümtaz Faik FENİK 
\lrıU L-- • " · 0 u.zuncu ııtırak etm" ı dir G · k . ı ı . ·· d · taııynbilirler. Halbuki !t.-l 1:r-:-- ~ 

~~dl ~7,~a:ı~: b::ı::; =~1~!~~~~~~:1 \ ;erabilh
11

• assa 1f :hri~eli~;;d ç: a~~an~ı;:ı.~ ;:~ :;:a~~el:r..~~r:ı~~~ah~~a!~~ em~~ İngiliı.ler bin kilometre ita~·"'\ ric~;~a~~~ı:'n ~i~~;i~~~y;a~~.:u::a;~~= :11uuım1111ım111rım11nıı111111111111111111111111111111111nıı1111111m! 
"'~•n ..... me Saraybu d tılan 21 pare uçmodan ne Londraya, • ~ t - ' .....,.... = ra J'N.. !Q) YI o = 

bir l ın tekniği i.ıe, kudretile. azametı'le topla nı·ı t rnun an a olmaktır. ca kaz.alarmda da tertlbat ikmal edilmiştlr. ~- """"' ~ ~ ·en1· ı 1 k ••ye verı·lmı·oı·ır · l dı". · ne de Alman sanayi mıntakaıı üzerine va• 
d nsan ı d k ı · ltalya, bizim haibden evve ver g\>ıUZ B ·· h k ·· ld h1t.sın = ~ ~ diı. · ~vasına oşan ann Unün- Bl:GONKO · ramazlar ve bundan dolayı da az bomba U gun er azanın f'n musa M - Tm11111m11u1111111111111ıu11 11ıımm 11 ııu11111111ım11m1111111111111T çoknıesl idi TOPLANTILAR sipariflere yüzde yirmı beı zam istiyor - İn k d da mu"'kellefler toplanacaklar, bayrak me· 12,30 Program, 12,35 Tu··rk muslklsl, tSu d· • 30 ağu t .. d b d taşıyabilirler. giitere yalnız Ameri a an 

8 • onen bir talihin müjdesi idi.. le. ·ı p sos muna$Cbeliie bütün Halkev muf. Belki hakikaten fiatlar ora a u e· lm 1 t B ra!Umi yapılacak ve kaymakamlar birer nu- 12,50 Ajans, 13.05 Türk musikisi, 13,20/ 
ı Undan &onra 30 A' t 1 . . . rı e arU merkezlerinde toplantııtır ter r-e yük!!elmiştir. Fakat biule hayalın bu ayda 800 tayyare a aya ba' amı' ır. du tuk so··yleyecek!erdir. 14.00 Muz·· lk: Mar•lar (Pl.), et trin· ll\15 os za erının netı- lib ed·ı ı - ...... ... miktar geçen ay 300 den ibaretti. Ken i 'i; 

rtıı.ıhar~i \'~ doğurduğu lnk1llabları anlatan nün e~::::i~ ~~ ~:lantılarda büyük gü· derece pahalı olduğundan tikiyele hakkı imalıitı, Alman imali.tına müyvidir. Aded Merasime Bakırköyde 14 te, Fatih, Emi· 18,00 Program, 18,05 Müzik: (Pl.l' 
·1'· k; Yor kii rilecekU e a ında konferanalar ve.. mız yok. Bir sabah gaz.ele!'li Ofi~l~rden, Ko- olarak yakında Almanlan geçecekler. Şimdi nönü, Adalar, Eyüb, Sarıyer, Be~lkt~ ve 18,30 Müzik: Radyo büyük fasıl heyeti, 

dıııva,~:n~'.\e tnilli hudu(\ları i~inde i ... nı..ı:ıı aU GECEKt F mic:yonlardan, Fiat Murakabe heyetlt-rin· birde hem Amerikada, hem İngilterede çok Üsküdarda 15te, Beyoğlu ve Kadı.köyün ... 18,50 Müztk, 19,15 Ankara radyosu kü .. 
hu. •dır. ller rn·ı11· hd 1 ı ı B ENER ALAYI den ıı'k'yet _,iyor ve bunların ne i.ş ı;Or- 1 b 1 0 de de 16 da ba•lanacaktır. O 

mı l 1 va e onun ("" n u ı · • = bu··yu··k tayyare er yapılmaya af amış. " me saz ve ses heyeti, 19,45 Ajans, 2 ,00 
t: e lıl!ı·ık hl ı ece tehırde fener alay! ta dı"'tklerın· ı· soruyor. Bu haksu.lıktır .. Mura- k d t 9 d s·u "d 

hti!\llk h . r n'Bnhk parça~tdır. l\tillt caktır Ayn h arı yapı - kadar ki bu tayyareler civarlarındaki bi· Bu sabah Bey oz a saa a, ı vrı e Temsil: Ordu emri, 20.45 Müıik: rad .... 
ttlak hte~dududndan tı~ bir adım dı~arı •t· , balola~, eğte':ce ':eri~ .. muhtelif yerlerinde kabe heyet1eri murakabelerine terkcdllen nalardan daha yüluek imif. Bu kadar bü- 10 da merasime baş1anmıt ve genelik klüb- k t 21 00 K şm& 
,., • ne (' hil .. kal h" , 1 1 d 1 ... usamereler tertlb e- maddelerin alabildil!ine yükselmesine tim- lerl faaU,·ete g~miıtir. yo salon ar e.s rası, • onu ' 
· tnu ••de d ... nrına ır auım çer~ i mi"tir, Bayram m"-., betil b .. yu"·k tayyareleri dü,ürmek bile düt .. rn•n.. ' ' ··zık y ı T'' k be '"ftklrların dır • er Tu·rk" · , d un l'le e u trı•n ve dıı,·k m'nl olabilmi•lerdir. Bunu itiraf et- k Ç k r. ilk klu""blerı· haftada do""rt .. at .... 21,25 Mu : en ur Sı.ıç -
11 _: na ... ·a,ının t ıye, ın~ ua\.·ao;ın a- yarın Devlet Den1zyo11arı Şirk t" a"'-·. a ., için pek arzu edilir ,ey olmayaca .: .. un.~ 'l,..T<:"nc m ...... - dan örnekler, 22.00 Müzik~ Radyo salon 

lllii.rı ha.rict \' f'm.d el~ni sulh t"11kil t'der. demiryolları pazar tarifesi tatb~ ı d ay~ytie, mek hakşinaslık olur. bunlardan biri mesel&. blr ~hre du,ru mu. huri olarak idman yapacaklar ve muallim- orkestrası, 22.30 Ajans, 22.50 Müzik (Pl.) 
••-

0 ahili siı· ... u b ~- · u. e ece r. O Yandı kUI oldu.. 1 d h ka'-- ca~ demek- !eri beden terbiyesi hocaları arasında.., ol-•• •Yarlıuımlftır _ U eusa ~nızyo n ıeee aaat 24,15 te te'-. il 'da- • _ bir mahal • en ayır ~ya • ka anış 
- lar I" ta'-- •m n ' B S aıak üıerc klübler aeçeeeklerdir. 23.25/23.30 Yarmkl program ve p 

· • "'.ve IJOI ""' l&hrik ed~ktir. .Amerikada bir çekiç darbe&ile öldiir\ilen tir •• - • • 

• 




