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lzmirde kuru •• •• uzum 
asgari ihrac fiatları 

, 

İsviçreye külliyetli 
· flndık satacağız İzmir (Hususi) - Kuru Meyva İh

~catçüat Birliği kuru üzümün asgari 
rnı:ac fıatını cinslerine göre fob lz. 
61~~ olarak. 21 kuruşla 32 kuruş ara
l>az a te~pıt etmiştir. Umumi heyet 
ihraart_esı günü de satış, rekolte ve 

GÜNLUK AKSAM GAZETESİ 
Bu sabah İsviçre ithalat firmala

rından Hokstrase şirketinin bir mü
messili şehrimize gelmiştir. Mümes· 
sil, buradan mühim miktarda fındık 
mubayaa edecektir. Buna mukabil, 
İsviçreden memleketimize ipek ipliği c ı~Ierini görüşecektir. 
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DuınJupmarda büyük 
ınerasimle kutlandı 
Denizli meb'usu Necib Ali 

küçüka Parti namına müheyyiç 
bir hitabe irad etti 

Alyo111t h' , . 
~cıl ara ıaarı ( Hıuuıi)- ı ve >inde unaurlan Çanakkalede, Aubıa-

.. er bayramı .. .. .. lanın •l<•in çollerinde ve Kafkasyanın 
llı l{tıaıeb . nın Ytldonumu buzlu '8hikalarında mahvolmuıı olan millet 
bii)l"k etıle burada yapılan son hayat •tıiile dort yıl dayandiktan sonra 

" nıer~irnd . ~ mağlup olmuııtu. Ti.ırk milleti, meli ,nel-
'lql>ıı11a l . . e 27 vılayet aile, fOref ve hıyaiyetile mutena.Slp o.nıa
,,,,_ • g~ e11 ıkıfer nıümeHille yacak bir rulha icbar edilme.k .:çın elin· 

erı k ı t GfQr • • •• den .sillhı alınmış, vatanın buyuk hayat 
llıelıteb ta/ ' t:ı;cıler, yukıek merkezleri ifJal edilrnif: ordusu ~·nıil~ 
Ve~ it ebe Ve nıurahhaıları dağıtilmıt ve nihayet bulun bunların ustun 
h 0 kalabalık b • h .. , de, isı.nbul boğazının ~~un.kar sahlUerlıl-
cııır b / iT a/k kut/e11 de, Hanedanile geçirecegı uç: ı.:• gunluk 

lıı;kl •1 U Unnıu,ıur. M eraıime sclil bir ömür için, vaunın. sınesınde ya -
/> .a marf ile b / pılmak latenilen bu emsalsı> facıayı, duy-
Qrtı ,, Qf anrnıf " e gusuz ve ıaddar bir padişah, tasvıb ~tmış-

N ecib a~ırıa De11izli meb'u1t1 ti. iste böyle bir ıı:amanda düşman J~iri 
• • Alı Küçült Jıgal ederek ıdım adım anıvatanın içme 
Qlıdekj 11 t it • a tarafından doğru nüfuz ebne~e batlam~tı. 

l'i u u ırad olutımu,tur: Ti.ırk kanını hu bir necahetle, henüz 9 Clb AH kU muntazam ıuı·.ı .. teşekkül eımcdcn evveı 
lrad ÇkUanın her türlü imkinoızlık k""wnda bi•e dıi•-

llatıo ettıcu nutuk manuı ilerleyifi. Kuvvıyı Millıye t.rafın-
lf~ •rlt•datlarun. dan bir mukavemete maruz kalıyordu. 

ı.,, '•<lia. • . Julz orbdaflanm, 
"'iiııü "••'•buy\ik .. lerln il itici . Fırdlerln olcluıu aibi milletlerin de kon-

:::hidl~~~lin ~k l:ind• kılı:~:~ ~~ıbirına::u ~::'nb:'ekt•~~era::r::.: 
l'l bir ::.u deri~ &a)t11 ": deı ~hlan. k,,.r· tirmek için bu busu noktaya temaa edil-

ıı,,_, le bılirlın lazlm ile ıılme- . k'"dir o :wnın mille~ yalnız h<ye· 
--•uupı • nıesı au · . • . .. 

~ru, nar, lldece b ran yalnız alevdtn ıbaret mehip hır man 
l'r:!:vc~d ';1&aU Türk ı:. ~fer olmak iti- :ur~ te,kil eder .. i4te Akdenizin Kraliçesi, 
bu.mı ulunan hırbt ihinde mebz.ulcn vaili ve &üzel h:mirin işgali Anadoluda 
itnlı~~ırıar Yalnız. b· erden biridir. Fakat ae k d r duradur ve o kadar derin bir tesir 

1 ~ "• ·· ır zafer degı~ ·ı h ·· 0 a • 1 da Er lızun y il •urrıuıünüıı . . ~ enuz yaptı ki bunun ac111 Sıvas ova arın . -
dtVrin 

1 

ar ~klernetni i takdiri ıçın daha zurum yaylalarında velhasıl bütün memle· 
d"nıek~e Yerıı bir hay:t cab eden yeni bir kette ayni kudretle ve ayni ,ld~etl-t du: 
ltıiiU . Bunurı için n:Uhun açılma~ı yuldu. Yaşanılan korkunc günlenn ne fe-cı 
lttihin truınada detn. be e 1upınar ~•lnlz ik:ıbetler getireceğini milli ";cdnn an -
biridir ~Ydettiği en b~ :ilet .hacımde, lamakt.a artık t.ereddüd etmedi. Mille~. elde 
lbtııkıhtı e~ türlü faz.ile~Y ~di.aelerden mevcud bütün f&l't!ar ba,tan başa aley-
d.,n llOn 'nle dolu olan b ve . ram~lık himize olmasına rağmen, derhal mukave· 
bna lrrı ~a Celecek )'Üıl,rc~ ;;'~ı~ .bıtler- met kararını verdi. Bir taraftan düşmana 
"' .. ~e tayan bir d esil ıçın da- t.._ üsell.lh mukavemetler başlarken r,n, k.. . erı olarak tarihi -.rft m , . . k k 
İ'iftİ'ata..Jtt.u- ote&uıde ebedi)• ll n dijer taraftan bunu bir ııstem ıçıne .'M>- n.a 
Arq~la. e ere kadar hartkl'!tleri de kendl~ini göstermiştı. Erzu-

1 lil!t> bıtı·krı.tn, rum kongresi ve sonra bütün mem~ek.-te 
tri •ii.r' lı ~ 18 yıl evvele d" k .. IP.m.İl olarak yapılan Sıvas kongresi bu ıt e bir dah onere 0 1\1.n· 

• Y•f•Yalun. En Kene (Arkası aahlfe 3 sütun 3 te] lt -- .. 
1tt "-nıany8 

... ~carısta~ l SON HABER 1 
11ıhayet Almanya ve - -
~lalyanın müdahalesi L o~ d r a Ya 
ıle z 1 hueunı ! 

.~~ _ ~~I~~~~~~ DAüiıkü taarruza 70~ 
~l:\::·~~;.~~:~~nd~:,u.:,rıv~~~ 1 m a n tayyaresi 
h. •rı rrıu, .. 1. araaında Cereyan ctmek-
"kın· b -erelor mih • • k tt" hı.a,~ lr k:ar&Jiıe ~etice~er ~~letl~rirıi.n ıstıra e 1 

~n. ...t ıs ı. n_1 d llmiftir. Karor 
.. lon ue ve ere ArauUUn Al • 

.\ItL unda •tlih . , • - --..:...--·------
':h .... <Lırı.r &rao ·~ edılmifur. Londra 31 ( A.A.) - 700 A!mln tayyaresi, 
A!.ac IUı:eu irnk · ın 8 iki la.raflı bir tes- dlin, İnıiltere taerine bücwnda bulunnuış 
i.ı~r:: "' Rurne:U~~ .ıorüldük:ten 10nra lardı r. Dü.ş.man bombardıman tayyareleri, 
ka ' hakenı -· tımellerinin arzuau a,·cı tayyarelerinin himayesi altında, müte
t'h:~rı Mtıcarısı::.~. et.mlttir. Hakem \•ali dalp lar halinde Le Pas-de·Calili'yi. 
Jı e rnurıbb ınen 4S bin kilo- l"tçerlıerken lnıillz tay) an dafi toplannm 
v.,,~ l.taıl rrıcy._~:n aran .. kaz..andırfl'.aktadır. •teş:lne maru" kalmı11ardır. 
ı,.:a tnuı.takası ~ı~Z('Umle 9imali TrantU . İnıUtere ü:ı.erinde, İngiliz avcı tayyı1rtle-

•ınu..ı k ve ........ ıurn cı . s k 1 h 
Bu L._ 

1 ları dahildir .. UJ ze - n n n i.ıcunıuna uj"rayan d~man firara 
"'Uı •qkerrı k · n'~bur ediJ mJ,Or. "er d ararını müteakıb b. ta 
ltr~f•~- evletleri Har' . ır raftan Bua·· k " A b}' ~ 
•ın ...., do Ruın ıcıye. Nazırlan, di&er •un U reamı te ıg 

tt. rı.otaı anya Harıclye Nil7.lrı I:ondra 31 (A.A.t - İnciliz Hava Neıa· 
t.:ı llu Vtıaj:~ leaU edilm.i,tir. ara- re~, tebliil: 

Pt'a.klırı.nuı e ta~hnanya ve İtalya Put':'\en lnRiliz hava kuvvetleri bombardımnn tay-
~Utüyeünı ~lığını ve tecavüzden Y•r.elerl dün eündüz Holandada düşman i!f· 
di tti de b ıarantı etmekte, Biil-:t"et hü- Plı altında bulunan tayyare meydanla· 

r. u ıarantiyi kabul eylemek~. ~ın~ıl ve Holanda sahillerinde sefer yapşn 
M'h '0 -~ ve Rernilere hücum etmiışlerdir. 1 

Vercj] • lab ~~ f""e tA:yyarelerimiz, Essen'de Krupp 
bir .,, t erın Sovyetlere Saı~t •Narına, Ctlsenltlrchen, Botrop ve 

.. o a ve ~ . d . . •taıre ı>etr l tesisa 
b recegın en burı v Re· o tlarına, Duıss-

ah d'} Ruhı he Wlalz elektrik fabrikal.lrtrıa ve 
llü.<r ıe 1 İyor .. ,.1 •vzıtaında askeri hedeflere, Hamm-Itinıa•- 30 (A.A) -· eınua I• 1 

&ore ~ '8Yan bir ~ - Gayriresmt, fakat Belçika ve l' r arına, Almanya. Holanda, 
ti, nulttlllkovadaL• Al-rnhadan. blldirildigın"' e m"'vd 1 ran.sada mUteaddid 1ayyare 

n tn '1 •111.1\ . ., an arına hücum •-. 1 eli 
dt hıfnaınyanın Sovyet d v~ Italyan sefirle- Gündü euuıf er r. 
C.a~ ~-- ••llerl rrııntaı, __ etU, Alınan iktı'B- La • z. v~ .ıece hareki.tına iştirak eden 
dl ~ ~~V).•et hükUnıt•:~da bulullduğuna d~.yarelernnııuı hepsi ü"lerine dönmüşler-

"' ••- -.ne AOt'i bir 
O&&Cı not.ıı lev-

• 

• 

• • 
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Diinkii Zafer bayramı 'resmigeçidinde ınodern Türk ordusunun tayyareleri ve motörize • kıt'aları geçerken. .• 

BOYOK ZAFER 
MEMLEKETTE 
JEZAHÜ ATtA 
KUTLAN Dl 

Her tarafta 30 ağustos 
bayramının milletimi
zin hayatındaki büyük 

ehemmiyeti tebarüz 
ettirildi 

Ankara 30 (A.A.) - Her taraftan 

alditınuz telgraflar büyük zaferin 18 
inci yıldönümünün yurdun her t11:a· 
fında en içten tezahüratla kutlandı
ğını bildirmektedir. 

Şehirlerden en küçük köylere ka

dar her yerde bu münasebetle yapı

lan toplanWarda ıöz alan gene su 

baylar, kumandanlar, diler haübler 

yaıtanılan büyük günün Türk mille

tinin hayatındaki büyük önemini en 

canlı üadelerle tebarüz ettinnişler ve 

bizi bu zafere ula,tıran bugünkü bü
yük ve hür Türkiyeyi yaratan At.a

türke ve onun baş yardımcısı Milli 
Şef İnönüye kartı biltün milletçe du

yulan sonsuz minnet ve tükTan duy

gularına tercüman olmuşlardı?". 

Bu arada zafer yolunda Olen te
hidlerin ve Ebedi Şefin hat.ıralan bi

rer hürmet vakfesile anılmıt ve Türk 

milletinin Milli Şef !.met İnönünün 
etrafındaki sarsılmaz birliği bir dele 

dohı teyid edilr11iştir. 
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Aslan Mehmedcikler, başlarınd a zabitleri, seliım vaziyetinde geçerlerken ... 
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G''kl d d '' t . aramağa mahsus muazzam ışıldaklar geçiyor Diinkü geçid resminde: o er e uşman ayyaresı 
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30. Ağustos Zafer Bayramını fotograflarla tespit ediyoruz iL. ____ _:_ ________________________________________ , 



HAKiKAT 31 Ağuıtoı 1940 
=-~ 

Almanyaya 
sipatişler 
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!ktısad 

Soba borusu ve 
soba fiatl arı 

Pamuk ihracatı hakkında , J OZEF RÖNO'dan l Yeniden doğan hayat 
iki fikir ~ ............... ,~ .......... ÇEVffiEN: ÖMER NEJAD ... 

İhracat mevsimi yaklaştığı için, tüccar D0&tum Rayblu hayatın esa-.1n1 leş- mak istedim, çıkmadı, sürüklemek iste.,: 
nıalını hangi memleketlere, hangi yollardan kil eden maddenin namütenahide aldığı yince ıiddetle elimi ısırdı. Bir takıtO fe ıJ 
satacağını düşünmektedir. Acaba !atılma - şeklı, böcekler, küçük yağlı kurdlar ve kal&deliklerin cereyan etmekte old~~ 
sında endişe edilen malımız var mıdır'? Bu balık yavruları üzerinde bulmağa çahş:tı. anlayarak silihırnı elline aldım. Bın--
mesele hakkında yaptığımız etüdü kısaca Hu onun hayalının büyük ihtirası oldu. Hıç etrafında bir tur yaptım. Gece zifiri kar~~ 
Pfağıya yazıyoruz: uııutrnam, bir gün bana dedi ki: hktı. Evveli ortalıkta anormal bir yatı)-t·. 

Zirai maru.ullerimiz arasında en ziyade - Hattıüstüva Ü7erinde tecrübelerime tesadüf etmedim. Sonra kulak verinCC u . 

Toplu bir halde ve 

* İHRACAT KONTROLÖRL[GÜNDE 
- İhracat başkontrolôrlüğünde bazı yol
su1luklar olduğu hakkında gaz:etelt'rde çı
kPn haberlerin dolru olmadığı anlaşılmış
br. 

pamuğa karşl taleb vardır. Alm::ınya, Çe- devam etmek azmindeyim. Çünkü orada zaktan mağaranın bulunduğu yerden Pft 
ko-Slovakya. Rumanya, Macaristan. İtal- hayat soğuk Avrupa iklimine na:ıaran d.ıha nb bir gtırultünün geldiğini iışitthn. or-.:~ 
ya, Yugoslavya, Bulgaristan gibi yellerden siir'&tle inkişaf eder. gittim. Bir şeyler göremedim. Bir ıa~ıJf 
mütemadiyen pamuk: istenmektedir. Al - Ve dostum hakikaten sözünde d~rdu ve Ü7eri uzandığım şezlongun üstünde uyur11tf. 

ik 
mantar pamuğa karşı her nevi sanayı ma- bir gün Gabon'a hareket etti. Orada henüz kalmı~ım. Gece olduğunun farkına bile"~ 

Fiatlarda iht. ar oldu- mulitı, Rumanyalılar pamuğa karşı pet- keşfedilmemiş ormanların arasında bir la- m0dım. Birden boğuluyormuş gibi oid biS' 

tek elden sipariş için 
hazırlıklar yapılıyor 

* TİCARET VEKİLİNis TETKİKLf:Rİ 
- Nazmi Topçoğlu dün Petrol Limited oir
kcti müdürü Sadeddinle Romanyadan ya· 
pılan mübayaat etrafında görüşmelerde bu
lunmuştur 

rol ve benzin1 Macarlar pamuğa ~arşı sa- poratuvar kurdu. Heyecanı gün geçtikçe uyandım. Bir kaç gün evvel, melez ,...,.. 

g ... u söyleniyor Komis-ı nayi eşyası, Yu.g~~lavy~ kereste,. lta~ya artıyor ve muvaHak olacağına kat ı:,.etle metçının keçıyı baglnmış olduğu ~ 
' manıfatura vermegı teklıf ebnektedir. Pa • inanıyordu. Bir gün Gabon'da bulunan bir bağlı bulunduğumun farkına vardııD· _Aft" 

b • • l tkik d k muk istihsalitımız geçen seneye nı~petle dostumdan aldığım bir mektubda Rayblu- serindi. Ağı.una tıkalı olan bezin arfl>'"" .. 
yon u ışı e e ece iki misli fazla olduğu haldeı bu seneki nur. iki arkadaşile beraber ortadan kaybol- dan güçlükle nefes alabiliyordum·. ?Jtl bit 

Almanyaya verilecek aiparişle.ı ln toplu 
hir halde yapılman için haz.ırlıkLn yaptl
nlaktadu. Bu münasebetle ithalat tacirleri 
aıpari' edecekleri mallar hakkında 1.Iıntaka. 
t:caret müdürlüklerine beyannam~ler ver
mektedir. 

* TİCARi TETKİKLER - İn~iltere İm
paratorluğu ihracat birliği Balkan fefi. Lord 
Glemconner ~hrim1zdeki tetkıklerine de
vam etmektedir. Lord1 pazartesi ~ünü Ti
caret Oduını ziyaret edecektir. 

Maarif 

Harbin doğurduğu zaruretler neticesinde 
h:.ricden demir saç ithali gayet mü~kül bir 
vaziyet almışUr. Bu sebeble tehnıniz.deki 
saç sobalarla soba borularının fiatları yük
ıelmiftir. Geçı!'n yıl 25 kuruşa satılan soba 
borulorının {iatı bu yıl 60-70 kuru~ fırlaAlman tacirlerinin Türkiyeden yapmakta 

o:dukları lthalit Alman permi dairelennin 
kontrolu altında olduğundan memleketi -
mize teklif edilmekte olan fiat1ar bu büro
lar tarafından tespit edilmekte ve hiç bir 
tacir bu fiat haricinde tekili yapamamakta
clır. 

* ZİRAAT ESSTİTÜSÜSE GİRECEK· mışur. AHikadarlann yapbkları tahkıkata 
LER - Yüksek Ziraat enstitü!;ünC mec- göre soba borusu satışlarında ilıtik.ir da 
cant olarak girmek isteyen lLıı;e menın!a- yapıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla fiat mu
rının biyoloji. fizik, kimya, cebir, türk~e rr.kabe komisyonu satı,ıan kontrol etmek. 
ve yabancı dilden imtihan olacaktan bil- 1t~i~ t~d~.irler alacaktır, Komisyonun paz.ar
dirilmiştir. tesı gunu yapacağı toplantıda fiatiarı tespit * LİSE İHTİYACI _ Şehrimiı:deki orta , etmesi de kuvvetle muhtemeldir. Bu vaziyet ihracat işlerinde de aynıdır. 

Bu itibarla Almanların tek satıcı vaziyet
lrrine ıöre tek alıcı ve &atıcı olarak hareket 
edilecektir, Buradan Almanyaya verilecek 
Jhracat maddelerimiz standardizaı;yon nı -
zamnamelerine gôre sıkı bir surt>ttl.! kontrol 
edilecek ve harbden evvelki um:ınlarda ol
duğu gibi Alman ithalıit bürolarının fiat 
tf'nıil etmelf'rine meyd11ın verilnı:yecektir 

Bu yeni tedbirle ihrac maddelerimiıin kıy
rnetleri de muhafaza edilmiş olacak.br. 

mekteblerden ba"Zılarının lise haline ko- 1 
• -- • -

nulması hakkında tetkikler yapılmaktadır. Denı:z ve Lıman 

Bakırköyün su derdi 
nihayet hallediliyor 

* MUALLİMLERİN 1' AK İLLERİ - Son 
terfilerden sonra nakillerini isteyen 2 bin 
mcallimden ancak 400 ünün nakilleri ya
pılmıştır. Vekiletçe yalnız hastalık ve mec
buri sebebler nazarı itibara ahnınıştır. * LNİYERSİTEDE TALEBE KAYDI -
Üniversiteye yeni talebe kaydır.a 2 eylô.1· 
den itibnren başlanacaktır. Fakülte jkmal 
imtihanları da paznrtesi günündı?n itiba
ren_yapılacaktır. 

Vilıiyet ve Belediye 

* PASİF KORUJliMA - Belediyenin ye· 
ni munzam bütçesinde Pfl"if korunnıa hJle
rine 150 bin liralık bir tahsiut daha ay
rılmıştır. * BEBEK - İSTİl>YE yolu için 213 bin 
lira sarfedilecektir. * SOKAGA HALI SİLKENLER - A
partımanlardan sok.ağa halı silkenlere ceza 
eve ceza kesllmiştir. 
kesilmektedir, Şi.Jll semtinde bir günde 18 * ACIBADE.~I YOLU - Kadıköy ile 
Acıbadem arasında evvelce yapılmış o1an 
asfalt yolun Küçükçamlıcaya kadar ıızatıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

- - -

* FIR'flNA DİS Dİ Birkaç l(i'nden-
beri Karetdenizde devam eden fırtına ta-
nıamen durmuştur. * ETRfSK V APl:RU - Etrüsk vapu
rıınun sUı·'ati yeniden düşmüştiır. Vapur 
tamire a!ınac.: ktır. 
Denlzyoll:ı.rı İzmire bir 113.ve ı::efe-.- daha * iLA \'F. SEFER - İz.mir Fuan müna
sebetile yolcu adedi artmış oldıJğundan 
yapacaktır, * KÖSTENCE - SAMSUN - Kösten
ce - Samsun vapur seferleri etralında gö
rlışmek üzere bir Rumen heyetinin mem
leketimize geleceği söylenmektedir. 

Müteferrik 

* HİSARDAKİ KÖŞK - Mılli Saray
lar müdürlüğüne aid Küçübu köşkü ile 
etrafındcıki demir parmaklıkların boyan
nıası Ad.raylar müdürü tarafından müteah
h;de ihJı.le olunmuştur. * OTO~IOBİL SATIŞI - Gümrük kar· 
nesile memlekFte girmiş bulunan nakil va
sıtaları satıldı~ı takdirde Türkiye Turing 
ve Otomobil Kulübü habercbr edilccek+ir. 

- -- - -

Bakırköyün uzun bir uımandanberi hal
ledile.miyen su derdi hakkında yapılan tikl
)'etler İ&tanbul Vali ve Belediye R<?i.cıl Dok
tor LO.t6 Kırdarın nazarı dikkati"ı cel~t
mittir. Bu itibarla Vali Sular müdürü Ziya 
Ue ııôrü~rek izahat almış. ve bu hususta 
lcab eden tetkiklere derhal başlanma•sı için 
ciirektifler vermiftir. Hnber aldığımıu gö
re artez:iyen kuyuları bir fayda temin et
mediki takdirde B;\kırköye en )'"8ıktn bir 
membadan su temin edilmesi çarel2rl ara
:n•caktır. Belediye tarafından Bakırköyiin
de büyU.k su depaları te~i.oı: edi1rn~i de muh· 
temeldir. 

Kömür fiatları öbürgün 
teabit edilecek 

Zafer Bayramı piyangosu izmirde 
Belediye lk.tısad müdürlüğü kömür fi

atlan üzerindeki tetkiklerini ta1113t11lamı~

br. Bu uaa.Lara &öre, hat murakabe komis
)-·onu, pazarte-ai ,Unü yapacağı toplantıda 

kOmür fiatlarıru müzakere ve cinslere ayı
rırak tespit edecektir. Bu toplantıda neba
ti yaj fabrikatorlarının yağ fiatlarının ar
tınlması hakkındaki tekliflerinin tetkikine 
devam edilecektir. 

50,000 kişi önünde çekildi 

Dün geceki yaralama 

298,4:54 num ara 60,000 
lira, 17.2,517 : 20,000 
62,562 : 10,000 lira 

Karagümrükte Dervlf8ll mah!dlesinde 14 Milli Piyango idaresinin 30 ağustoı; z.af~r 
n~ra~ oturan ~ehmed dün gece A.at 21 bayramı için tertib eltiği fevk:alide piycı.n
de Sırkecıde Demırkapıda Kumıneydanı so~ J gosu dün İzmir enternasyonal fuarında çe-
kaiuıdan geçerken yoluna çıkan ~ç kişile kihn.ljtir. . 
kavıaya tututmu,, tabancasını çekf'rek ateş Meraslmde Maarif Vekili Hasan Ali Yü
etmif. çıkan kur,unlardan ikisi oradan geç- cet, İzmir ValLıı;i Fuad Tuksal, Mevkii hlüs
rr.ekte olan Urfalı Hıiseyna raslamı.ş ve ya- tahkem Kunlandanı General Meh1ned Ber
ralarnıotır. ?ı.1ehmed de kendi kur-şunile sol kö lımir Belediye Reisi Doktor Behçet 
elinden yaralan~ı,tır .. Yaralılar hastaneye Uı,z, Parti Başkanı Galib Bahtiyar ve İzmir
kaldırılmı,Iar, mutecavizler yakalan.mıtlar- de bulunan meb'uılar 45,000 i mütecaviz 
dır. ~.alk huzurunda 18,30 da İsliklll mar'1lc 

Karadeniz hattı kış ba'1anılmı,, keşide safahatı Said Çelebi ta-
"f • rafından halka izah edilmiştir. 

tarı eaı 60,000 lira kazanan 298454 numaralı 1-ile-
Karadeniz hattı kıt vapur tarife2il haz.u - tin bir parçası İslanbulda, diğer parçası 

lıklanna baflarunı.Jtu'. Tarife birinciteşrin· Trab.ıonda, 20,000 lira kaz.anan 172517 nu
dcn itibaren tatbik olunacak va Karadeniz maralı biletin bir parçaıı;,1 İ.stnnbulda. diğer 
yolculutu bir gün uzayacaktu'. Köprü ile pilrçası Fethiyede, 10,000 lira kaunan 
Yalova, Adalar ve Anadolu iskeleleri ara• 62562 numarah tam bilet Ankarada, 5000 
iJndak.i aonbahar vapur tarUesi d.e: ey1U1ün lıra kazanan biletler İstanbul, Tarsus, 2000 j 
yirmisinde. tatbika başlanacaktır. Su tarife Hra kazanan biletler Kastamonu, Ankara, 
lla Anadolu iskeleleri postalan rJiinde bir Bafra, Samsun, İstanbul, Bergama, ~zmit, 
defaya indirilecektir. Sivrihisar, 1000 lira kazana.n biletler Istan

Bir avukat tecavüze uğradı bul, Zile, Bursa, Edime, Ordu, Artvin, İz-
Ec:lim"kapıda mı.cıır tarlasında otllran İs- mır, Konya, Eskişehlr1 Sam.sun, Lipseki, 

tanbul Barosu avukatı. rından Mtehmed Ha· İ&kenderun, Adana, Zara, Balıkesiıde E-ahl· 

lid Dundar ailesi e!radile beraber Atikalide mıştır. 

tramvay caddesinden evine giderken. linleri· 
ne bet kişi çıkmış, sarkıntılık vo tecavüze 
baılamıtlardır. Avukat kendilttln! bµ ha
r,ketlttinin çirkin olduğunu müna,,ib bir 
lis111nla anlatmak istemiş, fakAt. müte
cıııvlz.leı· avukatın üzerine yürüyerek jiletle 
)üründen ve ta,ıa başından yara!ayıp kaç
m~lardır. Yaralı avukat Gureba haı;~anf'!"line 
kaldırılmıştır. Müteca\·izlerin Keçecilerde 
oturan Mehmed Ali ile dört arkad.1şı oldu
iu anl21:lm1" he~l yıkalanmı,lardır, 

60,000 lira kazanan 

298,454 
20.000 lira kaz$1nan 

172,517 

amanyo u 
t:.debl f(oman 

TEFRiKA : 30 

Kt:.RIME 
NA D 1 R 

Kadın biraz dütündü. Gülümsiy~ıek: \ Bu &aatte, acaba yalıdakiler ne yapıyor· 
- O halde bilmiyorsunuz, dedi. Nedime hır? .. Zül.il neler düşünüyor?. Teyzem b;r 

h•nım, iki ay evvel ölen hala!'lının miraı0na 
giıdi.. Bu çiftliğin de bir hissesi kendiJin~ 
dilftüfUnden hemşireleri ve halazadeleri 
Ua birlikte orada ikamete karar v:rdi. İs
terseniz. aizıe çiftliğin adresini vereyım'. 

- Te~k.kür ederim efendim!. 
Kadın, bir ki&ıd üzerine üç dört kelime

deıı ibaret bir adres yazarak uz.attı \•e bent 
ha.file aelimlıyarak kapıyı kapadı. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................. 

şey ıezdi mi.,. 

Fakat., bu zifı artık bir tarafa bırakmalı, 
biraz ciddi ıdü,ünmeli ve bayatınıa bir 
plan çizmeli>·im!. Hf'yhııt!. Bütlln bu fCylerl 
bu anda kafam almıyor ... Tahta maunın 
C!tüne k.panarak karanlık ve acı hatıra
lara dalıyorum .. 

-9-

10,000 lira kazanan 

62,562 
5,000 lira kazananlar 

202981 61970 

2,000 lira kazananlar 
7280 90263 93432 140490 

189691 195144 196903 262363 
262614 280989 

1000 er lira kazananlar 
25111 
63886 

5673'3 59747 62178 
70890 77940 91658 

95398 95983 98910 107747 
110951 129621 132495 137690 
165199 150194 175641 196129 
197656 209085 219731 229798 
243764 256739 290144 291018 

296702 299698 

Amorti kazananlar 
Son üç rAkamı 875 ile nihayet bulan 300 

bilet 100 er, son iki rakamı 08 ıle nihayet 
bulan 3000 bilet 10 ar, son rakamı 5 ıle 
nılıayet bulan 30.000 bilet 3 er, son raka
mı 9 ile nihayet bulan 30,000 bilet 2 Şl'r 
lira kazanmışlardır. 

zam yollar; akar sular var ... 
Çifllik halkı bana çabuk ısındı. Hele ço

cuklar, adeta dostum oldular. 

Yemek vakitlerinden maada, güııümün 
diğer 1aatlerini, ağaçların gölğelerinde do· 
la;mak veya oturmakla geçiriyorum. 

Ne yapıyorum?. Nereye gidiyorum? .. 
Buradakilere, kısa bir mezuniyetle vaıi

femden ayrıldığı.mı bildirdim .. Bir ay evvel 
santralı terketmlş, direktörümün verdiğİ 
yeni bir vazifeye başlamıştım. Artık esaslı 
b:r memurdum. Maaşım da artmıştı. 

Böyle birdenbire orladan silinmenin, ne 
amirin1e, ve ne arkad'lşlarıma bir ~y bil
dirmeden l~imi yüzi.l&tü bırakmanın sonu 
ne olarak? .. 

Gecelerim çok mustarib geÇiyor .. Uyku
larım, kıibusa benzer bir dalgınhkt:ın iba
ret! .. 

Hazan bütün acıları bir tar&fa :t.ltyorum .. 
Gozlt>rimi yumuyorum .. Yaşadığım saadet 
arılarının hatıralarını tekrar yafıyorum. 

O '8atler bir rüya mıydı? .. E~er rüya 
olsa idi, bu !el5.ket günlerini idrak etmeı
dim her halde! .. 

pamuk taleblerini tatmin edecek Jl'1iktard.ı duğu bildiriliyordu. Bütün araştır:nalar bo· hakkak ki melez içtiğim çayın iç~ ··k" 
da deii1dir. Netice itibarile elimizde stok ~a çıkmıştı. Rayblu 1nun Londrada bulunan ilıiç atmış ve ben uyuduktan sonra. tiifU..., 
kalmıyacakhr. arki:'daşları ve hayranlarl; dostumu·tu ara· le!,•ip ağaca bağlamış olacektı, Hayk'~it 

Pamuk ihracatında hatıra bir mesel~ gel- mak vaıifesile beni tavzif ettiler. Nih&yet Biraz sonra ayaklarımın dibinde sıcak yf" 
mf.'ktedlr. Bu meı:;eleyi de ileri :1üren pa- bir gün vapurumuz kwni Fransvil şehrine nefes hissettim. Sadık köpeğim PorıoJ \\.ti 
muklu dokuma ve iplik fabrikatörleridir. gt>tirdi. Oradan kırk günlük müşklil 'tır nımdaydı. Efendisini bekliyordu. ~~~ 
Fabrikatörlerin kanaatine göre1 dışarıya yolculuktan sonra Rayblu'nun kurınuş ol- içinde bir saat geçirdim. Ansızın, l' ~ .. 
fın..la miktarda pamuk satmak doğı u de - duğu kampa geldim. Sarmaşıklarla sarıl~ tiddetle hav lam.ağa başladı ve 80ıırıı ~ .. ~!" 
ğildir. Çünkü pamuk fiatları yü~1ir1 bu- mış bir binanın bacasından hafif bir du - nil" karanlığı içinde parlayan ay ışı~·>"" 
nun neticesi olarak pamuklu dokuma {ab- man çıkıyordu. Kapının önünde melez bir tında alçak boylu, kalın bacaklı, UstU • 
rikaları da daha pahalı iplik ve kumaş ya- hi1metçi bir keçi sağıyordu. Bu kadının fil pullarla örtülü, yassı kafalı aca~b ~r 
par. Giyecek eşyasının fiatı artar. Bu ili- do!'tum Rayblu'nun hizmetçisi olduğunu kılli bir hayvanın sürünerek üzerim~ ,AJ~ 
barla pamuk ihracatını a:ıami derecede anladım ve kendisine efendisinin ve yanın- ldi" · ·· d.. B h aşaS1 -
tahd.id etmek liz.ımdır. Bu, bir fikirdir. da bulunan iki Avrupalının ne olduğunu ~~r~:ıtıg:e~:r ~;~nd: v:;~~Yassı, ~: 

Buna mukabil de şu fikir ileriye ıürül- sordum. kflfa~ı bir kaplumbağa başına benıiY0 ı'"' 
mektedir!.. Melez hizmetçi kindar gözlerle bana ba- Büyük kı\'rık dişleri ağzının kapaflffl:r 

Pt.muklu fabrikaları. ucuz kumaş do- ka,.ak: mani oluyor ve bu yarı açık ağız ar en• 
kuyacak diye, dışarıya bol miktarda pamuk - Bilmiyorum, dedi. dan korkunc hırıltılar çıkıyordu. Bu rı'l 4 • 

satma7.sak, mal alamayız, mal alamadığı:ruz Uboraluvarın içindeki Aletlere hiç do- fur hayvanın karşı!'"ında zavallı PortoS ~f 
takdirde bir çok istihlik eşyasının fiatları kunulmamıştı Nereye gitsem meicz kadın dakat ve korku hisleri arasında kal~!.~.,ı 
artar. Bu yüı:den gene bir hayat pahalılığı peşim sıra geliyordu. Bir an geldi, elindeki bana, bir de hayvana bakıyordu. I"Jj_...d' 

meydana gelir. baltayla köpeğim Portos'u öldürm:k ist<'di, menfur hııyvanın üzerime atı1acal1rı.1 ;, 
Görülüyor ki pamuk ihracatı hakkında Beyhude yere bu kadına Rayblu'nun yıı- zince onun ü~tüne doğru koştu. ıs tıf' 

ortada iki fikir var<lır. Bizce, ikinci fıkir kın bir arkadaşı olduğumu söyleditn. Bi- köpeğimin, acı acı haykırışlarını \fC s0,JI' 
daha umumi bir düşüncenin mahsulüdür. nanın bulunduğu vadi, ormanlar ara~ın- hı:.yvanın kıvrık dişleri arasında p~r~ 6" 
Çünkü pamuklu fabrikatörleri, kendi ma- d<>}'dt. Ortalıkta derin bir ölüm sükUnu nıp yutulduğunu gördüm. o akşanıkt gı 'il 
Jiyet fiatlarını düşünmek suretile, meseleyi hüküm sürüyordu. Ağaçlarda ne bir may- sını bu ~kilde alan üstü yeşil puııarl' . . M 

tahdid etmektedirler. Dahili ihtiyacımızı mun, ne de bir kuş vardı. Vadinin niya - fçltı". 
tülü, yassı kafalı hayvan mağaranın !Jf." 

tatmin ettikten sonra, elde mevcud pamuk- yPtlendiği yerde garib şekilde otultııu!J bir kayboldu. Fecirde, uğraşa uğra;ıa bıd,,r 
ları dl.fal"ıya satmak uıruretindeyiz.. Bu me- mngara gördüm. Bu magaraya ri.iz adım , rı 
selelerden çıkan bir mana şudur ki, bu k'1.daf. yaklaş;hğım sırada köpeğim Portos mı· çözdüm. Eve döndüm. Oraya ~e·C ~ 

ı d d 1.. Jilerden hakikati öğrendim. llegerse ı.of' 
seneki ihracatımızda birine erece e ro u tüyleri diken diken olarak hırlan1ağ:\ bq· lu ve arkadaşları hattıüstüvanın btl "b'l 
pamuk oynayacaktır. Kuru meyv3 lar, tü- ladı, ve sonra acı acı havladı. Biraz k~k- kunc ormanlarında ilim için çalışırkcfi ;e( 
tün, pamuk ihracatı derecesinde, ve dış ti· mu~ olduğum halde avdet ederken gene vahşi hayvanın kurbanı olmuşlardı ,.., Y •4 
Caretimizin birinci planda gelen unsurları meleze rastladım. Bu ma0aranın ne oldu- ı..11ı"°'· ,.. \ilerin bir kı5mt da bu mukaddes " bıl~ 
arasında değildir. tunu 50rdum. Gene kindar gözlerle beni d ki h "'ı.rd' huu ı arı için ona insan, ayvan 
Ticaret Borsasına rağbet süzerek: ludarsa kurban olarak takdim ediYot od". 
Yakın :z.amanlara kadar, tüccar, malının 

Ticaret Borsasında muamele gôrnıesinden 
hoşlanmazdı. Zaman zaman, Bor3a Komi~ 
~erliği, borsa haricinde muamele yapan 
tacirleri tecziye etmekteydi. Fakat son za
manlarda, bütün tacirler, borsanın fayda
~ını daha iyi anlamış olacaklar ki, borsaya 
kaydolmayan maddeler için de, borsaya 
nıi.iracaat etmektedirler. Yağ tncirleri, yağ
larının bo~da muamele görme!"lini iste -
mişlerdi. Şimdi de pirinç tacirleri, pirincin 
borsaya kaydolması için, Ticaret Müdür· 
lütlüne müracaat etmişlerdir. Bu S\lretle 
tüccar, tek borsa etrafında toplanmak su
l'etile fiatların hükCımet tarafından m uraka
be edllme~inde büyiik f:ııyda1ar gilrmek+e
dir1er, Fakat yağ taclr\erl, borseya kay -
dolmak için bir ay evvel müracaat ettikleri 
halde hB.la müspet bir cevab atamamı~ -
)ardır. Alakadar dairelerin bu mür~caat
leri kısa zamanda tetkik elmesi li.ıım<lır. 

H. A . 

Bir kız kuyuya düıtü 
Kocamwtapaşada manav Bekirln 18 ya

şındaki kız.ı Mürü\.rvet evdeki kuyuya dil•· 
rı.üş, itfaiyeye haber verilmiş ve derhal ye
tişen itfaiye kızı baygın ve yaralı bir halde 
kuyudan çıkarnuştır. Mürüvvet Haseki has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Hava Kurumuna teberrü
de dulunanların liateai 
Anl<ara 30 (A.A.) - İslanbuıda Türk 

Hava Kurumuna. teberrüde bulunanların 
Jı...;tcsi: 

Sleaua Romana •irketi 1000, Şel ,irketi 
1000, Süha Fazlı 500, Kiğıdcıhk. Matbaacı~ 

lık şirketi 400, İzak Nieyego 4001 Çituri Bi
raderler 3..'10, Yakub Sereştayn 200, 5üley
man Sabiler 200, Agopyan 400, Esga'J Ha~on 
350, İlyazar ve Rahimof 300, Hikme! Yener 
1~. Vahram Karagözyan 105, Yakub Gü
ler 100, Bobor Maden 100, Talit Biraderler 
100, HulO.si Gökmenti, Cahid Gürkan 160, 
Roberl Bahar 150, Salamon Eskinazi 147 
lira. 

- Bilmiyorum, dedi. melez kadın benden korkusundan ort .,Y 
Fakat biraz sonra bir keçi oldu~u halde kaybolmu~tu. Bağajltırımın arası:ıdtı rııııt' 

magaranın önüne geldi ve keçiyi mag:\ra- miktarda dinamit vardı. Bunları 'f' fııı' 
nın önünde bulunan bir ağaca sıkı sıkı aldım ve magararun ağzına ve üst k1'1 G) 
bağladı. yerleştirdim ve uzaktan ateş verditl1· r.aıt' 

Geceyi binada a:eçirdim. Uykum esna • ~ürültülerini andının korkunc bir gı>,r; 
Slnda köpeğim Portos'un havlayıoi.aıını i- ile mağara patladı. Civar karma lı: ~JJ 
şittim. oldu. İçeride bulunan vahşi ve ,,,eı fı" 

Cibinliği açtım. Bir h· ha evvel bir kap- hayvan da işte böyle telef oldu. İllP'l ~~ ' 
lana bile hücum etmekten çekinmeyen Pot uğrunda hattıüstüvanın bu korJcu!IC .,/' 

d"'' tostun bir kömür lulsa.ıı;ına saklanmış oiduğu manlarına kadar gelen zavallı 4'' 
halde titremeler içinde acı acı hayktrdığını Rayblu'nun intikamını bu fekilde alt) 
gördüm. Beraberimde onu da dıt'an c;ıkar .. dum. ,../ 

Dün beden- terbiyesi 
mükellefleri toplandı 

• 

Beden terbiyesi miikelleClcri diin Beyazıdda Kaymakant 
. . .. Agah.ın nutkunu dinlerlerken... ;/ 

Beden terbıyesı mukellefıyeti kanunu tat 1 dnn Halılln aOyledikleri nut-uklsrd$~ ~ 
bikau. cümle~inde~. ~lan genelik kuh.ihlt"!ri bu kaza dahilindeki 1003 mükellef ~. fi' 
dun l stanbulun butun kazalarında, kay - lf.~mi yapmış1ar1 Vefa, Fener Yılrı~11 tf 
r.\akamların sporun ehemmiyeti ve genelik vudpa~a ve Topkapı kulüblerine gıt.ıt" 
kulüblerinin mahiyeti hakkında söyledikleri dır, / 
nutuklarla açılmışt.ır. dl 

Türk llava K urumu F.minönü kazası dahilinde mükellefiyete Diğer bütün kazalardaki geneler tJ~ 
Bf>yoğlu Ka1.a Şubesinden : tabi olan 1003 kişilik bir kafile ~aat 15 te ~eraııintin tekrarından sonr11. ~~il'"" 

Ebedi Türk istiklalinin en mühim unsur- Bcyazıd meydanın~a toplanmış, Eminönü aslı.ilindeki kulüblere taksim edı ~f ı' 
tarından milli havacılığımızın inkişafı hu- kaymakamı Agah, IstiklQl marşından sonra B.~ geneler, haftada iki gün dört 1~,. 
sosunda sayın halkımızın kurumumuza uli bır nutuk söyliyerek sporun ehemmiyetini kulublerde beden terbiyesi yapacıık J,t' ~ 
aza ya7ı1mak jçin müracaatlerinin hergün tebarüz. ettir~i~ ve genclere muvalfakiyet Müke1Jeflerden esnaf ve çırak ol.• 11e~ 
arttığını gören idare heyetimiz bu yurdse- temennı etm.şıtır. Bundan sonra, geneler. bıları tarafından gônderilmemek µıt 1 
\."er, üstün ruhlu zevatın vatan vazifesini ryrıldıkları Süleymaniye, Alemdar ve İl- veya tazyik görürlerse derhal za b1t1l !' 
seve seve yapabihnelerini teıminen halkımı - ttnbul spor kulüblerine gitmişlerdir. Fatih nıensub oldukları kulübleri baberd11 t1,.!' 
zın kıymetli yardımlarını Beyoğlunda is- kaza!'lındaki mükellefiyete tibi geneler de ceklerdir. Genelerin kulüblere gittfl'' 
tikl81 caddesinde 61 numarada Kaza Şube-

1 
K&ragümrük stadında toplanmışlar, kay- ın8ni olar.lar para ve hapis cezasill 

sinde kabul etmektedir. n-ıakam Rebiinin ve istişare heyeti azaıın- 1Rndırılacak1ardır. 

tıkanacak gibi oldum. Vi! heyecanımı belli 
etmem('A:e çalışarak şu satırlan okudum: 

•Nejs 

Geçen her şey unutulacak ve derhal vn
lıya dönecek&in .. Çünkü tey'Zene olan ·ar
kadaşlık borcun, takib ettiğin her gayeden 
mukaddestir .. 

Ben bir buçuk ay aonra onu yalnız bı 
rakmağa mecburum. Yerimi ıen alacaksln 
İnsaniyete bürün ve makul hareket et! 

Ağlayıvermekten pek korktum. 
etrafımda mütecessis bir insan 
vardı. 

K.!iğıdı katladun. Kuru bir sesle~ 

ZüliJ. 

Çünkü 
çember i 

- Teyzem yazıyor .. Sıhhatimi soruyor .. 
Cümleye de ayrı ayrı aelimlar var. dedim. 

O an için bahis bu kadarda kalmıftı. 
Faknt gece ... Göz yaşlarım satırları karış
tırdı. her kelime silindi, birbirine bu~aıı:h .. 

Sabahleyin1 açık pencerenin önünde R

te•li başımı serinletirken yumruklarımı 
sıktım ve: 

- Hayır! GitmiyeceKfm!. diye bağırdım .. 
- 11 -

vakkat mahbesten azad olabilmek için sli
J...Ut edjyor .. 
Alnımı cama dayıyorum.. Buğulu göz • 

!Erle uzaklara bakıyorum .. Hay:ıUm beni 
sisli ufuklardan aşırıyor, çok ileriere götü
rüyor ... 

Bu sıralarda yanaklarımdan sızan ya~lar 
damla damla göğsüme düıı='; .. ~ - · 

- Ağabey; seni birisi görmek istiyor .. 
Nükhet beni rüyalarımdan ayırdı. Bir 

hafta devam eden yağmurlardtn sonra gü
r:e!JC: kavuşan bshçeye bugün ilk de(a çık
mıştım. 

Hemen yerimden fırladım: 
- Kim?. dedim. 
- Tanım lyorurr .. 
H81i nemli bulunan çimenler üstünden 

bh ok gibi ileri atıldım. 
Bahçe kapısında, on yedi on sekiz yatı

larında kad<'r çoban kılıklı bir çocuk du
ruyordu. 

Beni görünce: 

- Nejad Bey siz misiniz?. dedi. 

-~· 

- Onu da bilınem .. 
Ş •• c,) 
&fırmıştım. BPni böyle çağır~ 

kimse hatırlamıyordum. 

- Peki,. biraz bek le; dedim. riY" f 
Afeseleyı haber vermek üz.ere lçe ıı;tı-

miftim ki, üvey annem karşurıs çı 
Yüzüme bir hoş bakarak: 

- Nedir o tellifın?. dedi. 
4
/ 

- Beni birisi çağırtmış! .. Niçln ol .t 
bilmiyorum.. ~ 

- Belki işin içindir .. Mezuniyet ıı1 
tini aşırdın galiba!.. I 

Bu söz, bir kurşun ağırlığile j~ilı'I' 
tü. Adeta ters ters olarak: , ;!1)-

- Hayır!. O kadar olmadı .. dcw· 

- Bugün tam yirmi bir gün! ... 
- Ya!!. Fakat iznim bir aydı- ., ı): f 
Üvey annem dudağını büktü. SCJ-/ 

ta\·ırla batını çevirerek yürüdli· ı,· 
Bu istiskal beni dondurmuştı.1· ti 

acı acı: 4"' 
- Buradan da yol göründü Nejt Ô· 

)"j. 
1 ' .. ' -~ 1 1 1 1 1 ' • 1 , ' fi- ' ·' 

Bu satırları, gec;elediAim küçük otf'l oda
aında yazıyorum. Dışanda, gittikçe azan bir 
> •&mur vır. Camları ıu!rt bir rüz~.ir di> -
vüyor. 
Şu küçük oda, fU dört duvar, ,u y::ıl

nız.lık!! Ne kadar ıstırab çekiyorum Ya· 
rabbiL. 

Bir haftadanberl çiftlikteyim .. Ü\.·ey an
nem beni tahminimden daha iyi kaışılrıdı.. 

Kardeşlerim hasret ve muhabbetie boynu
mu atıldılar ... 

Burası ne güzel! .. sık yapraklı yük!'ek 
aj12çlar arasından ııörünen gökyüzi.ı, ın
sanın ruhunu. meçhul aaadeUera uçmak 
hemlesile çırpındırıyor ... 

Bu aj:açlann altında genif ve munta -

Kestaneliğe karşı bir odaya sahibim!. 
Burada, bu asude hava içinde her acı u
nutulabilir.. Fakat. Zül.ilden yediğinı 
•kırbaç . ın acısı asla.!.. 

-10-
Dün namıma bir mektub geldi. Zarfın 

üstünde ZüLilin yazısını tanır tanımaz 

İki gündenberi sürekli yağmurlar yı:ığı -
yor .. Dışarıya çıkamıyorum. Pencereden 
havanın gamlı manzarasını seyrediyorum . 
Ağaçların ıslak yaprakları düşük, gOk yüz.Ü 
fl'İ bulutlarla örtülü!.. Renkler koyula, -
mıf.. Her teyde müphem bir tahKmnıill 

ve sabır seziliyor .. Sanki tabiat, ıu mu-

- Evet! Ne i.stiyor!lunuz?. dedim. 

- Beni kasabadan bir Bey gönderdi .. 
Sizi görmek istiyor ... Göru.ecekleıi varmı, .. 

- Kim bu Bey? .. 
- Bilmiyorum .. l\lutlaka benimle birlik te 

ielmeniti rica etti .. 
- Niçin kendisi buraya a:elmedi?. 

Kuçuk demir kapıyı iterek. " ~-
biJ evin bahçesine girdiiHmiz ısl1'8~ı : 
mıza bir hizmetçi kız çıktı; ner.ake 

- Buyurun efendim! 
Diye yol gösterdi. 
Garib bir tereddüd ve 

kib eltim: 



- JI Ağustos 1940 • 

Günün yazısı 1 AVRUPADA 
DARB 

HAKiKAT 

Dumlupınardaki merasim 
ı11111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı: 

l~~l~raf larl 
nııu111111111111111111111111111111111111111111111mıı11111111111111ııu 1111 ,.= liarb başlıyalı bugün İngı·ıı·z resmıA teblig""ı· {BİRİNCİ SAHİFEDEN DEVAM) Dumlupınarın mahiyeti bundan daha çok 

h ıuurlu hareketin hakltile ilk kademesi oldu. geni('tir. Çünkü Dumlupınar, yalnız bir Al d 
ir sene oluyor L d (A A ) Yurddaılarun, devir değlştirmedl; dünya tarihine de yeni manya a 

C on ra 30 . . Milli hissiyatın bö'yle gu"kreyı'p taştı•ı an-er s bir fikir ve yeni bir akide ve ruh getireli. 
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Politika - Askerlik 

Romanya -Macaristan 
ihtilafının yeni safhası h 

7
en ıenenin bu mm.. •· h • Hava ve Anavatan Emniyet Nezaretleri larda, bütün milletin duyguların3 mihrak B b lh k ı ~rkeain ki d d .,. .... u, fUP esız, u ruhun itlerini, i assa tar ta kendile- yap 1 an 

kuV'\ı'ell .• ın a U': Alman hava bildiriyor: teşkil eden büyük dihller yetişir. Fakat rini müdafaa eden milletlerde bulabiliriz Romanya ile Macaristan aruınd• 
Craco ~rdı 31 ağustos 1939 sabahı Dün gece düşman tayyareleri tarafından bunu her millet yetiştiremez. Büyük ad.aın Bu söz benim değil, Türk lnkıl8.bile ciddt çıkan ihtilifın hal1i için mihver dev· 
L,·,ı.,·ıwı en baılayarak Polonya fe- )'apılmı, olan akınlar esnasında ekserisi yetiştirmek, büyük milletlerin katıdır. llte surette alakadar olan ba,k. memleketler m u·. t h •• ' 1 1 • 
" kar im k · Atat·· k T · k ıı 1 et ermin hakemliOine müracaat edi • b ı e tayy yangın çı ıcı o a tizere birtok bom· ur Ur mi etinin zeki ve dehasını mütt>fe-kkirlerinin sözüdür. • 

•lark are meydanlarını bom.. balar atılnuştır. Şimali garbide bazı ev:er nefsinde toplamı, hakiki bir dıihi ve milli ArkRdae:larım, h lh leceği hakkındaki tahmin doğru çık • 
Fon R~~bAlmanya Hariciye Nazırı ve ticareUıanelerde hasarat olmuştur. Çı· kahraman olarak ortaya çıktı. B. M. Meclisi Muharebe, milletler için hakikaten elim ta r at mııtır. Rumenler, Transilvanyayı 
İle neı;ett~~~~pbda D. N. B. ajanaı kan yans:ınlar ıür'atle söndürülmüşlür. tarafından kencliı;,ine azimi saıaru,..et veril- bir şeydir. 31 ağustos günü benim de gör- t'lmamile Macarlara vermemek için 
dibni I ır ıgı eyanatında serde • Şimali tarkide ve Mittlancls'larda yangın diği vakit partimizin banisi ve bü)·ü'.: &$- düğüm düşmanın ıefil ve perişan vaziyeti Londra 31 (A.A.) _ Geçen per- kafa tuttuktan ıonra, Bükreıteki !tal• 
ıere t Okan teklifleri kabul etmek Ü- ı;ıkarıcı ve bir miktar da yüksek infilik kumandan, bu millete yaptığı bir hitabede: karşunnda, bir iman olmak .URtilP, müte· §embe günü ve pcr§embeyi cunlaya yan ve Alman ıefirleri derhal rapor· 

e lediD-i ı ~h .. '(j . kabiliyetli bombalar atılmışsa da hasar az .-Düşmanı memleketin harimi ismetinde essir olmamak mümkün degı-'l idise de bü-
~reı· -. &..e mumeası um ne- bag"layan gece 1 ·ı, h k larmı vermek üzere memleketlerın' e • ine Vaktind ·· olmuştur. Bombalatın ekserisi tarlalara botaca~un .• demişti. Millete karft yaptığı yi.iJ.ı hadiselerin k6ffe&i böyle büyük muha- ' ngı ere ava uv-
1'"den d e muracaat etm·-e- ı· · r.-ıilr G il b 1 l ı\di d b h k'k · ve ti en' ne menıub b b d t do"nmu" •fer bunu Kont Cı'ano'nun .. , ol b ........ c Ufm"'i' • a eı eyaletinin cenubunda u a en v n en ir sene sonra, a ı aten, rebelerden doimuştur. Insan oğlunun yeni om ar ıman ay- J" t 

tlra.fıııd ayı u te!c:lillerin Polonya bazı evler hasara uğramışbr. Birkaç bom· dediğini, işte ,imdi ü1erinde yıldi;nümünü bir hı:ı:yata ve yeni bir zihniyete mtibak et- yareleri, Alman endüstri merkezlerini Salsburg'a yapbğı ziyaret takib et. 
dilini b~n. kabul edilmemi§ farzedil- ba Londranuı dı, mahallelerile köylerine kut1adıılımız fU topraklarda yaptı ve on- mesi için muhakkak bir parça kan dökül- ve Fransa ile Holandanın isgal altın-' mit, nihayet Fon Ribbentrop'un da· 
haline 

1 ~ırerek harbi bir emri vaki düşmü;se de hasar hafiftir. Diğer mınta- dan sonra Akdenizin mavi ufuklarını or· mesi lBv.m gelmektedir. Bizim kazandığımız da bulunan kısmındaki tayyare mey· I veli Üzerine dört devlet hariciye na· 
rakJa.rı::~itti. Vakıa, Polonya top- katara da bombalar atılmı, ve az hasar dulara hedef olarak gösterdi. Ordu, dokuz bu zaferin dünyaya getirdiği hakikat. her danlarını bombalarrııtlardır. lngiliz :ıırı, yani ltalyan, Alman, Macar 
IOJini t ıtgali devam ederken Mus- yapılmıstır. Bütün bu rnıntakalarda insan- gündı9 kAtkden~zeh-~9.sılAkolddu .. ~imdi bütün milletin hürriyet ve varlığına hürmet ~t- hava kuvvetleri, ayrıca, Holanda sa- ve Rumen hariciye nazırları Viyana-
pıldı llatafından bir sulh tt:klifi YA• ca ıayiat azdır. mcm e e aynı aıa enızm yarattığı mck prensipldir. Evvelce henüz meşkuk h'l' . .. d . k . d b 1 1 d 

• unu .. tt f"kl bd • • manevi Aleme varmak ve ona nüfuz. ede- ı::ibl duran bu hakikat, İiile bu topraklarda ı ındekı .duşman .. enız uvvetle~ıne a u UfmUf ar ır. 
Velki \1 • , mu e 1 er, har en ev- (AA ) rek tamamile hazmetmeğe çalışıyor. ı~lik- akan kanla müspet ve kat'i bir şekil al - muvaffakıyetle hucuın etmışlerdır. Bu toplantının, Macarların mihver 

I ~d•bil~~r~:i~ ~adeo1i fBrtile kabul Londra 30 ' ' !il mÜClldelesi bir ölüm ve dirım dava." mıştır. BütÜn memleket gençliği artık riya- 1 Essen' deki Krupp fabrikuları, Du- devletleri nezdindeki tikiyetleri üze-
tr. O ta. rını an atarak reddetti· Hava Nezareti tebliğ ediyor: idi. Türk milleti bu davayı kaı.""ınmak için 7.İ bir hakikat olarak bilmelidir ki bin bir isburg'daki bir elektrik !'antralı ve rine yapıldığına ıüpbe yoktur. Fakat 

ki, bit r~hten ıonra da, muhtemeldi~ İngilterfnin cenubunda, dün ak.f-8.m geç elinde mevcud bulunan bütün kaynaklar- h~tıra ile bRR;l~. oldu~u~uz ve üstünde hür-/ Ruhr mıntakasındaki diğP-r a!tkeri he- , diğer taraftan m~ver devletler~ 
reisler·at• hükUmetler veya devlet vakit. avcılarımızdan biri bir düşman bom- dan istlf~de etti. Ve nihayet düşr.ııın ordu- rıyetle teneffus ettığımlz bu topraklarda defl~r bombalananlar arasındadır. de Balkanlarda btr an evvel cyenı 
ın..c_ Uıdı'c(~ ınuharibleri bantlırmek bartur" .dıman ta_yyareslle çarpışarak düşürmüş· suna mukabil, bir ordu teşkilirıe muvaffak IT'Ü.'itak~.l -~e serbest y&fayabi1mek için, ica· ı lna:iliz hava kuvvetleri, bu harekat ' nizamı» teıis etmekte ve burayı sa• 

. ._..... ç la b l oldu. Elinden bütün servet membalan git· !:ında olum fedakarlığında bulunmak ge- d 
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k b . I d' kin b · h l k akı b"·~"- f •tın. Fak .v~ııutta u unulmuf ol· Dünkü harekit esnasında zayiatımız 9 miş ve en feyizli topraklan düşn1an çizme- rekUr. esnasın a, tayyare ay etmış er 1 ~· • ır a e oym • u,.u.a men a• 
11"1.r ett~~· ?'"• .taraf da görüş!eı·İnde tayyaredir. Bunların pilotlarından yedisı leri altında inleyen yorgun ve bitkin bir Ölmesini bilmiyen milletJer için yer yü· Krupp fabrikasını bomba!:ıyan pı· at]erı vardır. 
dönmek k er~ cihetle tekrar sulha sat ve salimdir. milletin, az zaman zarfında, kendi!iini top- zünde hayat yoktur, Hiırriyet ve istik\&! lotlar, evvela 4 şiddetlı, sonra da 2 Şurası da fayanı dikkattir ki, Vi· 

Fak t •bil olamflmı~tır. laya..rak mücehhez bir ordu ile meydana gibi, hayatın en leuetll ve en azlz mefhum- daha az ıiddetli infili.kın vuku bul- yana toplantııı yapılmadan evvel, 
ı.dıkı a • barb bildiğimiz ıeküde bıq· Alman resmi tebliği çıkabi!m0$i için ne kadar emek ve ne kadar !arı için h•yat, seve &eve feda edilebilir. duğunu müşahede etmitlerdir. Bom· lıududda Debreczim denilen bir yer-
~-\'~;-n ~~nra bir uzlaıma sulhu ile ene:rji sarfettiği ve harbin ne büyük f:?da- Arkadaşlar, bardıman esnasında zuhur eden bü- de bir b&dise olmuı, bir Rumen avcı 
llörıe bn' ıçtnden çıkabilir mi idi?.. Berlin 30 ( A.A.) kSırlıklar ve mahrumiyetler mukabelesinde Bu günlerde dünyanın geçirdiği rn h.l.d yük bir yangın yeni infil~klara S('beb tayyaresi bir Macar bombardıman 
.:ı ır ıuale .. Alman orduları ha k d l bl' . k2zanıldığıru dütünürsek buna hayret ve buhran kaifısında ihtimal ki, yurdun umu· 1 , , d"" .. • •. B d 
•ueb:ı_ k . . muapet cevab ve - ş uman an ığı te ığı: hürmet etmemek kabil de"'ildir. Zaten işin o mu;,tur. Krupp fabrikalarına yapı- tayyaresını ufurmüıtur. un an &on• 

h o.uııe Jrtn h b' · Hava kuvvetlerimizin faaliyeti dün mü· ts n1i menfaatleri, bizden gene böyle bir feda- l h 'k' b k f 1 t t " • t t • 
le •bl • b"~ ar ı mtac etmi!I. olan büyüklüğü buradadır. Bunun için gelecek an ücum ı ı uçu aaatten az a ta pro eı o uzcrıne pro es o yagnuı· 

erı ...,. ıcllih ke,lflere lnhlaa.r etmiştir. Bu keş.il· kirlık iliteyebilir. Türk milleti böyle bir 1 M 
·~narda b1!'. a~ İç~n unutmak ve ta- lt"r esnRsında İngilterenln cenubu ,arkisiı'I.- bütün Türk nesillerine, İstakl81 mücadelesi dakikada kendisine düşen vazifenin ne ol- sürmüıtür. br. KabahatiJ acarlar Rumenlere, 
Yır.ıııey· n llutın dığeri hükmü altına de müteaddid hava muharebeleri olmuşt~ nesli, feragat ve kahl'amanlığın bir nümu· doğunu bilmektedir. Bu vazife Sakarya za- Duisburg' daki elektrik !antralı yan· RumenJer Macarlara atfetmİflİr, Ro
:lıfı iç.' akncalc muharebeden kaçın - 29 30 a~tos gecesi muharebe tayyare nesi ve timsall olarak kalacaktır. Büyük ferinin o zamanki garb cephesi kumandanı maktadır. manyada ciddi askeri tedbirler a1m· 
iktııe. ınd ab1.1I edeceğini düıürunek filolarımız. Llncoln ve Felixtown Kontluk- kumandanlarımu.ın maharetle hazu·?adığı olan Büyük Milli Şefimizin etrafınd•, yal- F ransadaki Saint - Nazaire tayyare nuf, Ml\carlar Rumenlerin Macar hu .. 
b e er H lbuk· larında muhtelif tayyare meydanlarına, şa· ve ordumuzun muvaUakiyetle tatbik ettiği n11 bir ses, tek bir nefes halinde birleş· meydanına yapılan hücum neticesin~ duduna asker tahıid ettiklerini söy-ll ti.in.. • a ı, geçen f;enenin taarruz kBI'fısında düşman kuvvetle tah-
, . llnde harb • f b • k"' nayi mÜeiRSClerine, Weybridgc ve Lang· mektir. Milli Şefimiz, Atatürk ordularının de yangın ve infi18klar husute geti- J itlerd" ır 1"1ur t h ıç ma 1 ım ansız ley· South tayyare malzeme fabrikalarına kim ettiği Afyon civarındaki tepelerden muharebeyi yapan cephe kumanddnı ..sıfa- em ır. 
lar~a d ~ aline ıelmi•ti. Almanya atıldıktan 80nra nihai büyük ve lut'i mu- rilmiıtir. Dinard tayyare meyd:t.nı da Hi.diselerin politik inkiıe.flanna 

og 'T ve nihayet Dundee, Leith. Hart!epool ve tile, nasıl çalı.fmış ve bizi nasıl selimct sa- 1 b d fiil .. 
"""" ru durrnadan yayılıyor Ll 1 li 1 1 h. harebeyi ifle bu saha üstünde veriyor ve biline go"tur" mu·· 11 ı.0 , •un' eli de daha genı·· muvaffakiyetle bomba.anmıştır. bakmazsak, bütün U e ere gore .. ·•Pa ıtatiik' • ·vcrpoo 'manan tesisat arına ucum et- • a • • İ 
~iikıek hı osunun muhafazası •n mitlerdir. son tallinl burada deniyordu. ::O ağustos çapta, bizi ayni neticeye isal edoceğınden Bugünkü n{!'İ}İz tebliği Balkanlarda ve orta Avrupada va-
bııiltere .~rıfaatleri icabından olanı Muhtelif noktalarda ezcümle Liverpool günü bütün tiddetile harb devam ettikten daha tabii ve daha müspet bir şey tas11vvur Londra 31 (A.A.) - İngiliz. Hava ve Da- ziyetin çok ciddileıtiiini söyleyebil-
lltii~ad kı ~e Franaayı nihayeti gelmez limanında çıkan büyük yangınlar bu hava sonra güne, ıon lfıklarını uçarak günün edilemez. Dünyadaki hAdiseler hangi surette hili Emniyet Nezaretleri tebliği: mek kabildir. Fakat bir de mıe.aelenin 
>..trn e arlıkfara ~evkediyordu. Ya f{'aHyetleri muv•ffakiyetinin açık bir de- ömrünü ikmal ederken, zafer perisi de cereyan ederH: eU!ıin, istikbale karşı emni- Bugün öğleden ~onra bü:ıı-·ük düşman tay- içyüzü vard1r; onu izaha çalıtalım: 
~ an, ve dol .1 . Ii1idir. artık Türk ıJlihlarına teveccüh etmiş bu· yetimiz. tam ve imanımız bütündür. Çünkü yare filoları Kent Kontluğu anhillerinden Geçen günkü yazımızda da İfaret 
lij,IOf\y•ıına bo llYJ.ıı e, mihver hege • ı· 1 li 1 d k'"J . iunuyordu. Viyana önlerindcnberi izzeti bu"tun" tarihi', hu"rrı'yet ve l•tı'kl'I mu··..... • nı>rerek bı'la"hare geni• bı'r mıntakaya da-

Yun " k b d • ngi i.ı: ·man arına mayin o u mesıne f. h .. b' ·ı il '-·-1 h • • - ·-- • ettig"imiz v-hile Rum~nler, Dobru· 
' aarıl egme t YMI u lil• devam edilmiştir. Dün gece İngiliz hava ne sı er gun ır vesı e e JUrl an ve er d<:leı::inden ibaret olan milletimiz kendi ğılmıflar ve İngiliz hava kuvvetlerine aiQ -.,. 

h•rile d .. •rıık Avrupayı ve netice iti· kuvvetleri de garbi Almanya üzerine hü· gün hayatına yenl bir fecaat destanı iiflva varlığını korumak ve kurtarmak için so- l.ondra civarındaki Kontluklarda muhtelif ca meseleılni Bulgarlarla iyi bir ıe
ttkti F llnyaYt müdafaa etmek ge .. cumlar yapmıt!ar ve a:ayriaskeri hedeflere edilen mazlUm Türk milletinin menhus nuna kadar dövüşmeğe ahdetmiştir. Şimdi tayyare meydanlarına hücum etmeğe te- kilde hallettikten ve SovyetJerle mü
lltıık .iıt;rnan1•1•1.rv~ İngiltere bunu yap· bombalar atmı~lardtr. talii Ue, gün takvimi içinde, tarihin karanlık en derin tazim ve hürmet hisleri1e manevi ı;ıebbüs etmişlerdir. Alınan ilk hııberlere gö- nftsebetin nonnal bir hale doiru ce-

Bür· t dU'. Ruhr havzasında meıklln mahallelerin sahifelerine gömüldü. 31 ağustos glinü gü- huLurlarında bulunduğumuz tehltlerimiıe re birkaç ölü bir miktar da yaralı olma- reyan almaıından ıonra, Macar1ann 
t ura bu a 1 t kl nıuhteill noktalarına bombalar dilfmüştür. ne~ hür ve bahtiyar, şerefli Türkiyenin karşı bütün memleketin hi:ııısiyatına tercü- sına rağmen 'tayyare meydanlarında ~iddi taleb1erini reddelmit1er ve bu suret• •ı.h;ı, k n a tı arımız buhranın üstüne dog' du. li 
ı te line 1 il Yangınlar sUr'atle söndürülmüştür. Ha- nıan olarak söy yebllirim ki, ey aziz şe - bir hasar olmamıştır. le mihverin h&mili~nj veyahud daha 
•rd;, O aa ük eden hi.di,e- Arkadaşlar, c h b hr' d -~· 

~ nun 1 sar ehemmJyetslzdir. r.idler, sizler ra at ve müsterih uyuyunuz.! Bahsi geçen Kontlukların ir şe ın e dog .. ru tabirile, diktasını ihmal eder Onla.ıın ası ıebeblerine ge"i~ce; lluhr havzası üzerinde yapılan "'ece hü- Her teY burada kazanıldı. Şeref, h.ı::ıysiyet Uğrunda hayatınızı feda ettiğiniz bu gü7.el sanayi binaları haqra uğramıştır. Bir mik-
d;·· norelerd • ı • ·ııı b da !km ı ı · 1 .. " " 1 d' 2lnj b .. e aranması lazım it· cumları esnasında tayyare defi batarya- ve mı namus ura 8 0 undu. lı:- vatan, lcab ederr>e, gene ayni '4ll1İmiyet tar ölü ve yaralı vardır. Avcı tayyareleri- gorunmu' er ır. 
~''ttlılf lJ lsutunda bir kaç kere izaha larımız iki düşman tayyaresi düşürmü,:er- mir ve hatta i"tanbul, buradan fethedildi. ve ayni kudret ve ayni kahramanlıkla, bu miz her tarafta düfQUtna hücum ederek Buna mukabil, mihver devletleri 
RÖttrıliy 0 

duiutnuz iç1n tekrara hacet dir. Alman kuvvetleri altı balon imha et- Eğer bu zafer olmasaydı, Türkiye Orta A- günün çocukları tarafından müdafaa etli- ciddi zayiat verdirmişlerdir. de Yugoslavya ile arayı düze]tmİf-
&t 0ruı Y J nıi1lerd.lr. nadolunun bir bucağında, mali ve siya.si lecelctir. Greenwtch saatile 18.30a kadar alınan lerdi.r. Yugoılav beden lerbiye!ıİ ruı.• ~)dedtl' • . a n,z, funu bir daha hürriyete malik olmayan ku"çu"k ve •ere!- d ıa· · " un k b Yedi Alman tayyaresi üslerine rlönmeml~· ., Arkada,Jarım, 'raporlara nazaran .(2 ü-şman yyar~ıı ZJnnın Berline yaptığı ziyaietten :.on• ()tİdor 1 

arb ne Danzig, ne siz bir devlet olacaktı. Milletimiz taclıların k · ·· l ''I , ho.tti lerdir. Bu günün haki etinden doğan kaideye imha edilmiştir. 10 tayyarerrıız us erme ra Svelkoviç'in riyasetinde yapd111 n 
e.~d ne de Polonya me· Geca .Jıir denizaltımız. ~vvetle himaye efsanevi idaresi altında, geri ve iptidai rioyetle her milletin hür ve müstakil olarak dönmemişlerdir. Dördünün mürettebatı sağ 

f~ •ı, :k.Çl~ıthr; derin ıcbeb'. eri, edilen blr kafileye mensub ve ce:n'an 21 hüviyeti içinde, herkesin her gün istihzasına bu dünyanın nimetlerinden istifade etme- ve Alimdir. kabine toplanhsından ıonra 1"'1redi· 
"''"•tl'ı "• 1 .d. Unya o"lçu"su"n~e eh•m- b ha · d · ti t · · b t hedef olan yaylalı ve v. arı medeni bir mil- ı , ·· k' ld • ka il Hi b' ·ı )en tebliğ, bilhassa dikkate değer. , • u in ton c ın e uç care gemısı a ır- er mum un o u,unı n z. ç ır mı· DUn 2 Alman tayyare 
iltıcık lllı.:ateadd"dd' B b b, mtftll"., leı muamele.ı görecekti. Memlek2t!e tek Jetin hayalı ve toprrıA:ı üstünde gOzümüz: 8 ·ı Yugoslavya ile Sovyetler arasında 
k, d iki ıur ti . 

1 
ır. u se ı yıer • bir fabrika baca~ı tütmiyecek ve iktısaden yoktur. Sulhperveriz: ve dalma da böyle ka1- 1 si dU,UrUldU hakiki doıtluk münasebetlerinin baı-

n İ o"I "( e e ıtale edilebil:r: a AFRIKADA tam esir bir halde bulunacakuk. ı·çıı·ma! / f •u e · mak ialeriz. Memleketimizin mukadderRUnı · 1 d re Yu~oılavya oı'ya ~rl "' rınd .• .• b' Londra 31 (A.A.) - Dün lngı"ltere sahil· amasın an son ' • • e Y•h e su goturmez: ır za- 1 hayatımız, kadınsız, daima yarı medenf idrıre eden Partimizin büyük şef!erinin ka-
ku""- '-d harb k b' ' ·' h f d k . M'll 1 i•.rı' u"•en'nde vuku bulan hava muharebe- setinde mihvere doğru gösterilen te-• vtller uzayara tr nevı vaaıını mu a az.a e ece ti. ı et n esafen ıı· b k d•dl F k t f h • 
te tnuv BAR B din--•L ı h b' h k h naa u mer ez " r. 

8 
a fere ve ay .. 1Prinde 62 düşman tayyaresi düşürülmüş- mayül, bilhaıaa ehemmiyetli telikki tı •onra b" •zeneıi leeaıüs ettik • aııUA o an ru una yeni ır are et am- siyetimize, hayat ve istiklilimize zerre ka-

" ır ih J • k kab'J J ktı tür, 19 İngiliz avcı tayyaresi kaybedilmiı;, edilebilir. Nitekim kabine toplantııın-
1 

ou bir c a.n konferansı ile... esı verme ı o mayaca · dar dokunacak bir hBdiseye uli. taham· 
'rden b.ı:ene zarfında olup b!ten • - Ey Türk Gencliği, mülümüz yoktur. Biz, dü,manın en modern fckat bunlardan 10 unun pilotları kurtul- dan sonra çıkarılan tebliğ, ltalya ve 

k~nc bili.n •• lüzum var mı?. Kor • İngiliz resmi teblig""i Burada kazandığımız zafer olmas.ydı, silahlarına karşı dövüşerek, didişerek na· mı;;ğu1u:;os ayı zarfında duş" ürülen Alman Almanya do•tluğu üzerinde dikkat· 
•ilınind-~· Ço rneydanda ve herke•in ,;, böyle yetişemiyeeek, hu günkü hayat te- sıl bu zaferi yaratmışsak, ,ımdi de ayni le durmaktadır. Stoyadinoviç'tea 
h, .. ..,;ıır. Lik• . .. d N b (A A ) lakkisine ve timdiki mantık sistemine ma- iman kuvvetile ve Büyük Şefimızın bay- tayyarelerinin adedi bini eeçmiıtir. ıonra yeni kabinenin de mihvere İn· 
~ nuı Ü••r'ınd 1

,n, bu bılançoyu a airo İ 30 ' ' lik olmayacaktınız. Siz bamba•ka, tabiatı, ı d · f ı • d h d b' ' 
.. ,lltı e l k b "l la ., rağı a tın a, yenı za er er yaratm11ga a a H " t •• bimaki her halde bu be en ter ıyeu 
t' lf bir b lf eme ka ı o • Buna mıntakasında kıtaatımıı. dU.şmanın eşyayı zayıf gözle gören, naçiz insanlar ola- zınz. Yeni Türkiyenin kurucusu Atatürkle a t t 1 u s u v a nazırının Berlinde yaptıiı tema•lar 
'tl.de aör- .:•ftbı muvazene vaz·ye • b~ pususuna karrı koymuclardır, Düşman caktın. ız. İşte Türk Cumhuriyetinin yap- muharebelerde fani hayatlarını kaybeden 
'• b "'0ııe m b ••• • tı" k Ji.bl neticesinde meydana çıkmıtltr. ,... r eı,b1 eç uru'?: Ki.r ve za .. d1fıimıştır. Zayiatımız hafiftir, Cenubi Af- a• ın ı arın anasını ve esasını bu Baş- aziz tehidlerimizin hatıralarını bir daha 
'-u" k •rını n l " kuma d !ık f ı t kil d B 'd beil d k k d b 1 Af • k d F Şu halde ıözlerimizi ıöyle huwa d· tı ij harb h'· .. a.:;ı tan?İm etme ı?. rtluı hava kuvvetlerimiz Mogadiscia üzerine 1 n an za er et e er. unun Ytt ve te . e er en, uman anı u un- r n a ransız 

IYor \te h~ı~ l.llun t;ddetile devam e- muvaffakiyetll bir hücum yapmıflardır. içindir ki 30 ağustos zaferi t3rihimiz.de duğu Garb Cephelii ordulanna yüksek 1 ası edebiliriz: 
)or f Puı. on , · Yüluek inf111k kabiliyetinde ve yangın mevcud binlerce zaferin hiç bitile kıyas dirayet ve fa1tliyetile bir hayat ve hamle Romanya mihverin emirlerine kar-

• kirıcj h h 'Jn rnes uUtrı ar~nı- bombaları isab t eden büyük bir motörlü kabul etmeyecek kadar mua~amdır. kudreti vererek harbin kazanılmasına Amil b • 1 • 1 11 bir vaziyet almıt gibi görünürken, ~~tnı:ı; tey ·~ Yılına airetken yana. nakliye vnsıtaları parkında büyük yangınlar Alp Arılanın, 1-lalazgirt, Fatihin Istanbul olan büyük kumandan Mi1U Şefimiz İnö· z a 1 t e r 1 nası Yugoslavya mihvere yaklafmi\ktadır. 
l'tı. ''~e. daha "~dan nıurakabe~i de~i', çJkarılmlflır. 7aferlerl Türk milletinin içt~mai bünye- ni.i ile tek.mil İatiklil Muharebesi kahra· Bu, Balkanlar politikasında yeni bir 

t.-s; Ve h ıvvetli olma.§"a ça11f • u"ç Kapronl tipinde bombardıman tay- ~inde devirler yaratmış h.&dıseler ise de mantarına tazimlerimi sunarım. 
h~ arbde " 1 . • tt" I ? dönüm noktasıdtr. "'O"nuı l ll<>z erıni e'l-e~İven yaresi Buna mıntakasına bombalar atmır ısyan e 1 er • d ) k? 

~::;::::::· :~ .~e:;: :~::; ~ ·::~~:!: €:~-:~:.-:·: :~::.J =:.~:~:"~~-2~~ :~l~§;t~?it~ 
l'.&ısvıat ETELERI ltalyada bir mahal 30 ( A.A.) O Kı' geliyor O Tek radyo istasyonu tihak kararı verc!iiııntn talıilitını n•t"•tınek nın esaslarının Viyanada tespit olu· 

~R Italyan ord~~~ umumi kaı·argahının 81 tedir. nacağına fÜphe yoktur. Romtıtnyanın 
. thu'· ~\ETLi BİR on , .. nurnaralı tcblıgı: İ~tanbul Belediyesi acaba İstanbul hal Hani ya, İstanbul radyosu ağustosun on Geçen çarşamba günü Fransız ıabiUe - bu iıde zararlı çıkacağını da tahmin 
1 ııı.., ınO\r\n;z VAR .Mik bb d · · ü h k bc•ı·nde işleyecekti' A k ldı rinden mi.irekkeb bir grup Brazaville u-lliSfl·· .... a zade Velid · . . .. Mal• da · 8 8 enız Uss • ava uv- kını avutmak için mi; nedir?. daha yaza ~ ··· yın sonuna a , ehnek büyük bir kehanet aayılmaz. 
)., •• u hır A-.. ~ı.._ 11 •Dcv_let Rei!ı Ismct ,-e"er;-;• ._ __ ı.-dan bombardı......... edil- lar dediler. Agustosun so- mumt vallslni.n ikametgihına gitmişler ve b 

" l " 1 
•'4ft "' ........... wu.tu.J .. u. •ua.u a.v varken yaz için, kı .. uzun ha.ftalsr tiki · H b 'ht' Jlerı'ne gelı'nce u o C.c.

1 
ataıında K gaıc.-tccıye verdiği be- mi•tir ..- nu geldi, gene haber genelkurmaya vaziyeti tasvib et · erı- ar ı ıma , 

""' b • uvveth b' "' · olduiu. halde klf için yazlık ve kıtlık ted~ sanJ ni ve serbeat Fransa k.uvvctJerin~ iltihak kadar uzaktır ki, münakaıa bile et• l':ıt,r lJ Ordu bir m""daf ır ~r~um • \'ar Uçmakta olan düşman avcı tayyareleri birlerin alındığını ilin etmek itiyadındadır. yok. Nok ar ta - • fak 
ttqt~' Bu aôz, bugün~ .. ;a ıı~ah.ıdır. de- rE.'!okat avcı tayyareJerimizle muharebeye D:;ıha bir iki ay evvelinden kömür, odun mam.Janıyor, diye bir kararı verdiklerini kat'iyetle beyan elmi7- meğe lüzum yoktur. Hududdakı u ik' 
)ılt llUlh siyaaeıı·nın u urkiyentn taklb tutu.ı:mak Lstememi,ler ve harekitım!Z ö- müddet daha bekliye- lerdir. tefek hi.diseler, tayyare meselesi, ı 
,_ , ~lt k remzi 1 ·-r meseleleri, depolar, !iallar hallediliyordu. ·· 'elim k .. 
"ti d"• UVVetH bit düıt sayı maya 18.- nU.ııdcn çekilmi~lerdir. Bununla beraber ceğiz ve umı izi Genelkurmay azası hiç bir mukavemet tarafın'ıleferberliği ve ıaire uru gu• 
h'l.f\ ~tı.' Yalnı:t kendi. ta ~~~ur. Turk mil• , avc•. tayyarelerimiz üç düşman taryaresini Kışın sonuna gelir, bunları hiili i~itiriz. kesmiyeceğiz. Çünkü aiAmeti göstermeruişlerdir. rültülerden ibarettir, denilebilir. Çiln• 
tiud l rıhirıde de sa 1 rı ınde değil~ ci~ nıitrah·ôı a~ine tutarak hasara uğrat- Derken kıoın ortasında yaz hazırlığı: Flor- bize bir istasyon Bunun üz.erine :z.abitler idare Arnirile gö- kü Macariıtan da, Romanya da har-
kuıı.0 ~n büyük b·ı·ry:~fegr~lebelerrl. en rna- nııo::,lardır. ya pl8jı, Halk plijıı sokakların sularunası, yetmez. Yarubatımızda rüşmekte olan General Hoso'nun oda.sına 1 b Al 

Tııak ..... ın ld u ı · be l(İrmek istese er, unu m&nya ~ ıat ·"'. idi.~ dedikten yı on münü ŞımaH Afrikcı.da: Hava kuvvetlC!rimiz bir: Ad~nın ıuyu, sivrisinekle mücadele... küçült Bu garıstanın bi g:irıru.ler ve kendilerini kararlarından ha- k 1 k1 d" 
.Yor \'a erının mana ve ın~nr~ ~ a.4w- biri «rdından gelen dalgalar halinde askerı le istasyonu bir tek değildir. Vlkıa on - berd&r etmjşlerdir. Umumi vali ve idore v~ İtalya muhakka ön eyece er ır. 

"J)lltı. fUnla~ &Oyleyor : yetinı anlau- depo ve barakaları aynı zamanda da Mar- Yaz eeldi; geçti. Belediyedeki tah!iisata IDrda radyo aboneleri bizden fazla fakat Amiri cevaben Viehy hükômetine bağlılık- Nihayet mihver devletleri, Balkan· 
hııkkıtı bu l'ıiUlıırılarda !\J d . ıamatn.ıh prını şiddetle bombardıman et- llive yapıldıiı için l'ivrisinekle mücndele- bu fazlalığa istasyonlarının zenginliği sebeb laruu ifade etmişler ve mukavemete kalk- lardR, değil bir harbe, ağlr bir ha· 
""t, h·'k· ria>cttt'ıı lbarc~lire erıdıye!, .halkın mitlerdir. Kontrollu bir atışla hedefler Uze- ye germi verileceği haberini daha evvelki olmamış mıdır?. mıtlarsa da kısa bir mücadeleden sonra venın esme'.!'İne bile muanzd1rlar. Vi· 
l. ,. iki d • ·• cnıı')tık E• ba tıl Rad bonesi h'-• d b' ha Jı 
l' bıa, dahi''l hlt' l"nı)·ct, haricde 103 rın ·h·,k rlne yüzdt-n fazla ~m • mışt.J.r. gün bir refikimiz yazıyordu. yod ah .. L- 1~e e ır Y artb. irıkıyad ettirilmi,lerdir. yana konfıeransı onun için ale18cele 
"ltir il e halkın hakkına rl . ,' · Şerk:t Afrikada: ltalyan tayyarıeleri Aar- Mesel& a a uç uc' aene evvel on - on beş Diğer bütiln zabiUer bütün resmi binaları toplanmıttır. 

dt · Unu d ' · l\lrtteu 1ba· L_ • • d G · · Yakıi Allahın yazı, kt•ı bitmez ama, 1..u b' b emiz varke b' k ı bu t 
d. •ldu,\,.. a, t met lnfm·u··nu··n h . . llO ve El-Dhai de aynı ıaman a BrısA cı- v ın a on n ır aç ay evve - işgal ebn'lfler ve bunların i..ızerine serbes F 'k FENiK 

•• 'h er '''" · kt fu Mümt~z aı 'il .. L il 1 hu ~etin dava.fa d ~ .. 
1 

• varında bulunan kıtaat tahşldatıru ve oto- yazın ve kıfın ı,i de a:elecek yaıa ve gele- nun 80 bıne çı ıa•nı duymuştuk. Fransanm bayrağını tekmitlerdir. 

b~dtu ''
1
r \·e S<>bata. ha-si~t"" ve ~.~os er- nıc1bil kollarını bombardıman etmiflerdir. cek kıta kaldıktan ıonra şehirde hayır ka· Günün hiç olrnll7.la on iki aaatinde mem- Bütün halk tarafından izhar edil.en arzu-

lt>hı .... nuı. Ondan dolayıdır kJ dünkunme1te Ilı..· arada tayyare meydanı da bombardıman lır mı?. leketimizde kah haber, klh musiki, k.Ah ya binaen, General de Gol'ün mümessili o- R b Al 
~ "''"'" d.. u 7~ er ·ı \ah 'b k nf dı'nleyebı'I ı· ız. · omanyada &ZI man ~•rıdl b' _ _, unyanın bu felıi.ketli &:Ü 1 edı rni,. yerde duran bir tayyare rı o- o erans me ıy lan miralay Larminat Kongoyu geçmış ve 
..... ,."~ın için ayrıra bir de •ıılh ı::.;: lurunuı, di~er iki•! de h ... ra uğublmışhr. o LAfı bırak da.. o Uzun menzllll top aynı gün öğled•n sonra BrazzaviUe gelerek gazeteleri kapandı 
tıltf\Jl h·· .. 'd~nıyet bayramı oltııu ... tur B _ Bu hareklita itürak eden tayyarelerlmize azim kalabalık tarafından coşkun tezahü- Bükret 31 (A.A.) _ o. N. B. bildiriyor: 
bilit'ı,,, utun milletçe ;,ihllkı .. _ ·ıcı·ıh·-· cd"e- kısmen ı'sabetler vaki olmasına raf.men Son harbe aid bir Fransızbmlı'yeükn' kıbesi: 1 k 1 
\ı" .rulı "4 h d., Mayısın sonlarına doifu kanlı İng.iltcrenin cenub ıahillerini dö"len Al- ret 8 arşı anmıştır. Valinin emrilc &nater Deutsce Zeitung, 
~ e-~~i tnürettebatile birlikte ü.sleı·ine ön - harblerden birinde bir man toplarının 150 kilometre ötede oldu- Bütün gece Hnttıüstüva Fransız Afrikası Exterapost. Arader Zeitung ve Reschitzaer 

Cf: . . . mu, erdir. . . Fransız kıt'ası bütün ğu hesab edilmiş. Zaten Cihan Harbinde t.Q. praklarında ve Belçika Kongosundn ~en-ı Zeitun~ gazeteleri bugün çıkmarru~tır. 
~tl.JK İ'"'İN l\1İl.l,I •.• -i~D.'FAA Dubata çetelerimJzden biri Buna ıstıko- ş· Be lh hım· 11 Al 1 lik sahneleri olmuttur. 

' ' oYl\J ~ ' ~bitlerini, büçük za· ıçman r a ı Ver en man top arı 
. -Asını TERBIYE..'ii ":~tinde bir hhkın yaparak bir ingiliz oto- bitlerini kaybelmif. yüz kilometreye ateş açıyorlardı. Şimcli 

\jL cuıu·~ı" ... _rer bayra-'le "-ra'oer -ne- bu$Gnu tahrib etmif ve dücmana ag-ır za)·iat Kumandansız kalmış, ellı' kllomet- daha "•"k hedefe •tef ede- Herhden ateşini. •• 
11: 11: •J ,..... ve 1111.. \ r'dlr ., . '"' ......_ .. -=ı1111111111ır111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•:ıı__ •• ' 

lQ,ıde b' erının de açılmasından ve 9 ey- ·e ınl.Jtir. DUşmtın Moeadisclo'yu üç de- Efrad aralarından bi· biliyorlar, demektir. Yüz elli kilometre ::== fi5l @.. rR\ "8 IR\ === Tarihten kudretini ... 
kltfu !Uıhet•c1•k. olan İrı?oü kampı ve Türk· fa boınbardıman etmiştir, iki ölü, altı yaralı rini dog'ru yolla İstanbuldan Est..: ... hire kadar ~ ~ lb:U Y/ ~ Aşktan ilhamını alan 
•· er d vardır. }{Aaaı' azdır. seçmi,ler ve ~ _ _ B" - k b. . h . 
"'r•ı-utç.. tn en ayrılacak genci.erden üç kendilerine kumandan bu mesafedir. Şlmendilerle üç dört saat- iim111111111111111ı1111111111u11111111111111111111111maıı1111n1111111111tT uyu ır sınema şa esen: 
fildl"'nı· u taburu Y•tiftirilmesine karar '·e- Bul . · ı lik, hızlıca giden bir tayyare ile de yarım T Ü R K Ç E ., ga t d d toyın etmiş er. Bu nefer, intihabı ôğrenince 31 AGUSTOS 1940 ı....,lii!ile ınevzuu bahsederek memleket rıs an a «Neşe en arkadatlarına: sartlik yol!.. o T E L 
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Bugün 

L AT. F 
Sinema~ında 

Seanslar: 
1 _ 2.30 - 4.30 • 6,30 - 9 da 

Bugün s•~t 1 do tonzilatlı 
halk matinesi 



• 

--- ----- ~ ·-

SPOR 
Oünkü yelken müsabakaları 

çok güzel oldu l 
İzmir fuarı maçlarına iştirak 
edecek güreş takırnı bu akşamki 

ınüsabaka.lardu seçili yor 

Dün Moda koyunda istani:>ul yel- ~ 
ken birinciliklerine W.şlanmıştır. Bu 
auuı spora son günlerde artan rağ- lı 
bet. verilen emek ve ehemmiyetin ne ' /ı 
kadar yerinde olduğunu göstermek· ı 
tedir. . .. ı, 

Dün Moda koyunda sandal, molör, 
kotra gibi deniz va~~anna .. ~olmut 
b. ok meraklının Onunde suzülerek 1 
ırç ... n on iki metrelik farpilerin sü- (ı yan...-- . ı .ı 

ıülütü çok LAtif ve çok şık bil' man- ( 
zara teşkil ediyordu. . ı~ ! 

F enerbahçe umum; heyetinin 
yarınki toplantısı 

Fenerbahçe kulübü umumi heyeti yann 
sabah kulüb binasında fevkalide olarak 
toplanacaktır. Bu toplantının kulübün yeni 
statüsü hakkında görüşmek üzere yapıla
aoi!ı tahmin edilmektecliz . 

Bu ak,amki güref müsabakaları 
Bu ~ Süleymaniye külübü salonunda 

gilref mü.sabakalan yapılacağını dünkü sa
yımızda bildirmiftik. Bugünkü müsabaka
larda İzmir fuan maçlarına i~ak edecek 
İ!'ltanbul güre' takımı kat'i olarak tespit e
dilınif olacaktır. 

----
HAKIKAT 

Muherririmiz yarışları uzaktan de- ı 
til içinden ve favorilerin çok yakı- · 
~dan takib etmi,, bu ~kilde oku
yucularuruza teferrüaUı bir fekilde . 
yarıt ıafahatını aunmağa muvaffak 

olrnUf!ur· 

Şimdilik 56 kiloda Ahmed Çakırın, 61 de 
Halilin, 72 de Faikın, 87 de Mustalarun, 
ağırda Samsunlu Ahmedin fuar müsabaka
lıt.rına ittirak edecekleri kafile~r. Bu 
elqamki müsabakalarda 66 kilo i.çın ~usu~
la İzzet, 79 da Rızık, Ali Ahmed ve Ismail, 
arasında bir seçme yapılacak ve takım belli 

Taksim meydanında dünkü Zafer bayramı merasimi muazzam bir tezahür halini aldı. Foto ımuhabirirnizin yukarıdaki resıni tribünlerdeki 
askeri ve mülki erkan önünden kahraman kıt'alarımızın geçişini gösteren güzel bir levha gibidi.r, •• -~....,.... .. _ . . _,,......~_<-!. -- ·--- ____ ---;::::::::;:: 

Üç &ün devam edecek olan İstanbül yel· 
ken .-mpiyonasına dün saat 15.30 da Mo
dada 1ıatıanmıııur. Yarıf& 13 tekne girmiş· 
tir. Yarli hatlar başlamaz Galat.a.saray:.ı 
Eü.rbanla Fenerbahçeli Hayn öne aeçm!,
ler ve ilk .-mandıranın bulunduğu Kala
rolf& dogru yol aimaga başlamıfiardır. Bu 
iki yelkenciden sonra ilk tamandırayı De
nıirsporlu ve teşvik müsabakaları birincisi 
Feyyaz dönmuştur. Fakat Hayırsızada isu
krunetinde bulunan tamandıraya tekneler 
:pupayelken giderlerken Nedim Hayrı, :fey
yazı atlaml,Iar ve fakat ikinci .pmandıra
yı ilk dönen Bürhan olmult ondan 50nra 
Feyyaz, Nedim ve Hayrı sıralanmışlardır. 
Fakat bu esnada Bürhan ve Feyyazın yük
selmelerine mukabil Nedimle Hayn hemen 
dönerek tekrar Kalamıt i.ştikametini tutmak 
~temi,Jer, fakat suların bu manevraya 
mü.sa.id olmıyan cereyanı yüzünden buna 
muvaffak olamıyarak açığa düş.meğe mec
bur olmufla.rdır. 

"""""" 

Bu seçmelerden ba~ka, Türkiye bı.rınci-olacaktır. .. . . . ~ 
lik1erine ittirak edecek gene güre~tilerimll 
h:ıkkında bir fikir edinilmek üz.ere başka 
maçlar da yapılacaktır. 

Dağcılık kulübünde tenis 
Üç gün deva.m edecek: olan Ç~~e~e kupası ) 

lenis maçları dtin Dağctlık. kulubu korUa.- ı~ 
nnda ba,Jarnıfur. ~1 

TEK ERKEKLERDE: Avni • Hasan Aker 
Cıı 3, ıo, 8 Hasan Ak.er galib, 

Muhldclin • Şevket 6/2, 8/0 Muhldclin ı 
galib 

Jaffe • Arevyan 3 6, 6/4, 8/6 Jaffe galib l ' 
Bambıno - Armıtaı 6/3, 6/4 Bambıno ga- ~ 

~ ·' Boi.Jsonas • Semih 6, 2, 6 3 Boissonas :1 

,allb ' ' " Rua Dervif .. Telyan 6; O, 6, O re.yan ga- \ 
Ub ' 

Faruk • Celal 6 3, 6.'4 Faruk ~alib ~/ 
A. Tandoğan • Hali 3. 6, 6;4, 1. s Hali :r 

ıalib ı' v. Abud • V. Binruı 116, 6,'4, 611 Vedad il 
Abud galib • 

Ankaradaki 
merasim 

Ankara 30 (A.A.) - 30 ağustos Zafer 
bayramının 18 inci yıldönümü bugün 
Ankarada büyük tezahürlerle kutlan
mıştır. Daha dünden milli renklerle 
ve gı.inün manasını ifade eden döviz
lerle süslcnmif olan Ankara, bu güne 
bayram günlerine his bir ne~ içinde 
a:irmiştir. 

Bu sabah saat sekiz otuzda Genel ... 
kurmay Başkanı Fevzi Çakm3.k. Genel
kurmayda tebrikitı kabul etmiş ve 
aaat onda Hipodromda bir geçi.d res ... 
minin takib ettiği askeri merasim ya
pılmıştır. 

Merasime başlarken hava müdafaa 
mutanı Korgeneral Hüsnü Kılkış 
kıt'aları tc(tif eylemit ve bunu taki
ben İıtiklll maQı çalınmıştır. Bunu 
garr.izonun en gene subayı topçu teğ ... 
men Vecihi Akının ve C, H. P. An-
kara vilaveU idare heyeti adına Na
•id Hakkı Uluğun, Hava Kurumu a
dına Mümtaz Faik, Ordu adına Gene
ral Hüsnü Kıl.kışın ~tabeleri taL.lb 

Fenerbahçe kıyılarından Kalamış!ald ıa
ruandıraya gitmek i.stiyen Bürhan Kalamış 
bkeleıinin hemen önUnden dönmi.lş. onun 
biraz arkasmda bulunan Feyyaz ise Kala
r.uş aahiline yaklaşma~ı te~ih etmiştir. Bu 
ikı manevradan Feyyazınki daha mllessir 
olmuştur. Zira Demirsporlu yelkenci biru 
evvel önünde bulunan Galatasaraylı arka
da,Ue beraber .,amandırayı dönmeke mu
va!fak olmuştur. Bundan İonra tekneler, 
Fenerbahçede bulunan diğer bir f8man .. 
dırayı dönmek üzere yol alm.ı,lardu. Yarı
,1n yarısı olan bu esnalarda Feyyat.la Bür
h'1ll yanyana gidiyorlardı. Hayırsıza.da isti
kametine çevrildikleri vakit gene birbir
lerin! bırakmamıtlard.ır. Şamandıraya yak
la.4ırken iki tekne de birbirlerinin etrafın
da dolaşıyor ve rüzgirlarına mani olmak 
maksadile birbirlerini maskeliyorlardı. Bun
ları Mahmud.la Nedim oldukça uza\ctan ta
kib ediyorlardı. Son tamandırayı Feyyaz ra 
kibinden pek az önde döndü ve rüzgha 
kartı iki tekne evveli Fenerbahçe istikame
t.ine sonra muvasalat yeri olan :P.fodaya 
doğru gene yanyana selcmeğe başladılar. 
.f'akat Feyyaz az farkla sonlarda birinci "·a
ziyete geçti ve yarışı kazandı. Bununla be
raber hakem heyeti bu iki kıymetli yelken
c;nin hat.asız yarıf yapıp yapmadı.klan httk
kında müzakereye baf1amıştır. İkisinin de 
rakibine çapariz verdiği mevzuu bahsol
tnakladır. Bunların diskalifye ecliUp edil
miyeceği hakkında bugün karar tebliğ edi
Jeccktir. 

A. Semih - Baldinl maçı 6/4, 4/d ,eklin· ıı 
de iken havanın kararması yüzünden deva- ~· 
mı bugün yapıalcaktır. J;ıı""'ı:;:."""""'~"'=;g;.sı;""''iS~~""'~S::!i 
ÇİFT ERKEKLER: Ann!taj ve Cımcoz· -~-···· 

eylf'miotir. 

Semili ve Muhddine 6/3, 6/4 - ._ ~ 
CelS.l ve Rıı.a Derviş - Aksel ve Turgana )""""~·----

6/3, 6.0 
Arev ve Boi.ssonu .. Telya ve Vedad A-

t.uta B. s, 3 ·e, 6.'l :""" 
Hail ve Tubini - Saça ve Semih Sürey

yoya 8. 6, 6:8, 6 2 galib ıelmltlerdir. 
Jaf(e - Bambino ve A!:.ev ve Blıı.ns ra

lıcibleri gelmedii:inden bükmen galib r,el -
mişlerdir. Maçlara bugün ve yann devam 
edilecektir. Final maçları 14/15 eylUlde 
Taarabyada yapılacaktır. 

Zafer koşu•u bisiklet 
müıabakaları 

/ 

• 

., . 

-~ .~. . ~ . 

- ."""" ---.,.._ ·~-----

.. 

ll'bidesi, dünkü merasim esnasında ,ehrimizin heY tarafından 
gelen yüzlerce çelenkle bir bahçe halini almıştı ... 

------~ ------------- -·· 

• Şimdilik gelif ma.sı f()ylecliz: Feyyaz 
116.28 ... ı, Bürban, Mahmud, Neclim, Vah
di 

Yarı,Iara buıJtin ve yann devam edilecek 
ve üç gün zarfında en çok puan toplayan 
tt.lme pmpiyon olacaktır. Yanfı her bitire
ne bir sayı verilmekte, buna, geçtiği tekne
nıiktarı sayı ilive edilmektedir. 

Zafer kotusu imıi altında yapıloo bisiklet 
mukavemet yarışı dün Floryada 76 kilomet
re üzerinde yapılnuştır. Müsabakaya yedi 
nııntakadan 23 kişi girmiştir. Yarışın favo
r;si olan Eskişehirden Osman dün jyi bir 
\ aziyette giderken yolda :ı.inciri çıkmış ve 
tamir edip yoluna devam edene kadar arka
d.ıtlarile arası üç kilometre kadar açılmış
tır. Fakat iyi bir mukavemetçi olan Os
mnn bütün rakiblerini nihayet yarlfl birin
c~cien üç metre fark.la bitirmeğe mu-..ra.ff3k 
olmuştur. 

Finitte yecli bisiklet birden gelmı; ve ü
çüncü ile dôrdüncü yarışı beraber, diğerle· 
ri de bir kaç metre ara ile biürmh;ılerclir. 
Neticede: 2.37 aaat ile Bursadan Hikmet 
bırinci, Eskitehirden Osman ikinci, Salih 
üçüncü, Receb dördüncü, Niı..am~ddin be· 
•inci, İstanbuldan Halid altıncı, EU"işelıir
cien Kemal Yedinci, İstanbuldan ~evk:et se
klı.inci gelmitlerdir. 

L. 
Motörize ordumuzun mllkemmel bir parçası dünkü merasimde ;:eçerken: Düşman tayyarelerinin seslerini dinleme aletleri ... 

Kuliibler maçlara hazırlanıyor 

Yarıttan sonra birinci gelen Hikmete bir 
kupa verilmittir. 

Beyoğlu&porla Galataspor 
karfılafıyor 

Kulübler lik maçlarına bir tarattan an
b enman, diğer taraftan da maçlar yapa
rık haıırlanmağa başl.amı.şlardır. Bu kabil
cien olarak yann Fenerbahçe ile, bu sene 
birinci kümeye geçmif olan Beyo~hıspor 
takımları. aralarında hususi bir karşılaşma 
yapacaklardır. Beyoğluspor oldukça kuvvet
li bir ekip olduğundan maçın h~yecanh o- Bu ıene birinci kümeye geçen Beyo~lu
lacajı anlatılmaktadır. İstanbul.'Jpor ve spor birinci futbol takımile Galata.spor ta
Şifli takımlarının da aynı aahada bir maç 1 kımı pazar günü saat 10,30 da Şeref st.adın-
yapmaları ihtimal dahilindedir. da hususi bir maç yapacaklardır. 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Ilk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe 
kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eyliılün on beşinci gününe kadar gerek mektubla, gerek 
mektebe başvurarak kaydını yenllemelldlr. Eskl talebenin eyllUün on 

beşinden sonra yapacakları müracaat kabul edllmlyecekttr. 
3 - I.steyenlere mektebin kayıd ıartıarmı blldlren tarifname gönderlllr. 

ADRES : Şehıadebatı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

İstanbul Ziraat 
Satınalma 

Mektebi 
Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 2100 lira olan 21 k!şlllk bir ıı.ded otobüs karoserls! yap
tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Ekslltme 6/9/ 940 cuma günü saat 10 da 
Istanbulda Beyoğlu I.stlklAl caddesi 349 numarada Liseler Muhasebeclllğlnde 
toplanan Komı.yonda yapılacaktır. Isteklllerln yeni yıl Ticaret Odası vesikası, 
eksiltmeden evvel yatıracakları 157,5 lira llk teminat makbuzlle belit saatte 
Komfsyona müracaatlert. Şartname ve evsatnameyl her ııün Liseler Muhase
becillltlMe ııörüp öğrenmelerL .(7676) 

Davet 
Heyeti 1 i. tP.mbey ~mt Oca(ı İdare 

Rei'ilij{inden: 
Eyüb kazası İslQmbey l!icmt ocağının 1940 

~enesi kongresinin 1/9/940 pazar günü saat 
14 de Halkevi kuralında yapılacağından 
mukayyed azanın tc~rifleri rica olunur. 

R A Ş 1 D R I Z A tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akıam Büyükdere alle bahçesinde 
SÜRTÜK 

17658 DELİ GONUL 
incecikten bir kar yağar 

NECDET ENGİN' in 
okuduğu ilk plağı 
satışa çıktığını ve 
bu şaheser plağın 
perakende satış fi
atı 140 kuruş oldu· 
ğunu sayın ~üş.tc
ri!erimize bıldır -
mekle bahtiyarız. 

COLUJ\1BİA PLAK ŞİRKETİ 

ABONE ŞARTLARI '\ 
Türkiye !<in: 

Bir aylık 00 kurut 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kuru' 
Bir senelik 1600 

imtiyaz ahibi ve başmuharriri: 

Tuvaletinlzi yaparken 
Pudra allına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudzayı sımsıkı tutar 
ve akmasına rnini olur. Yağlı 
ve yatsız olan ti.ip ve vazoları 

vardır. 

ı,. Leyli 
Erkek Yeni Kolej 

iLK ·ORTA. LISt:. 

Nehari 
Kız 

Taksimde Sıraselvilerde Yeni açıldı. 
Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet J{ırc8 ıtl' 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniş mikyasta ell< ~ 

mlyet vermek, sını!larmı az mevcudla teşkil ederek talebesinin çalışııı" t# 
inkişafı, sıhhat ve lnzlbatlle yakından alakadar olmaktır. Mektebin d•ııl ,ı 
nazır kalörtterll tene!!üshane ve jlmnastlkhanest vardır. Hergün ,;il 
(9 !le 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: ı 
ıtll' 

Okulumuzun mühendis ve _ren memuru kısımlarının inşaat ve ııı•1~· 
şubelerine talebe kaydına 2 eylul 940 tarlhtnde başlanarak 30 eyliil 940 , 
hlnde günü akşamı saat 17 ye kadar devam edllecektlr. 06J' 

Son günü müstesna kayıd muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye t 
~~ ~ 

orta okul mezunları imtihanla. alınır. Diğer şartları öğrenmek ısteY• 1s1' 
bizzat veya mektubla okula müracaatlerı tl~n olunur. ( ' 

İstanbul Valiliğinden : 
~tıt:.• 

çocukları Kurtarma Yurdu marangoz ve demirhane şefllklerl •çı 0ı~1 
şımd!llk kırkar llra ıicret verllecektlr. San'at okulundan mezııP (161 / 

Jarın belgelerlle Maarlf Müdürlüğüne müracaatlert. / . __..-::; 
YATil,I - YATISIZ - KIZ ERKEK 

HAYRiYE LiSESi 
Saraçhanebaşında Horhor 

i L K 
caddesinde. Telefon : 20530 

L i S E ORTA ANA 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum netriyatı tdare eden Yazı Eski talebenin eylı'.ılün be~ine kadar vclilerile beraber müracaat ederek kayıdlarını 
İşleri Müdürü: lazımdır. Eski ve yeni talebenin kayıdları her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 

ıeri 
yenilerrıe 

Cemal Hakkı SELEK Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 
\., Basıldıtı yer. Cumhuriyet Matbam j l I••••••• Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakled.ilir. 


