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IC::3} ngüıı biiıtin Tiirkiye 30 
lg} ağusto:;. zafer hatı.raoını 

kııtlu)·or. 

:ıo aj::ıısto> Dumlupıoar zaier~, 
Türk milli tarihinin bir de\'TlllJ 
kapayan \ e bir devrini asan 
donum r.o.h.tasıWr. 

1914 birinci dün) a lıa!"bi ile 
t<>prak butüıılüj:'u.ne, lrupar•. : 
torhıgunu, a.skeri takatlennı 
byhcdcıı \e 'l'ak.iime uğra:\ın 
0,-nıanlıhC;ın 1918 • 1922 fasıla· 
51ndakı .. hali gözOnüne gcti.:ri:llr· 
,.., Hlı2/30 agustos z.ıferinin ta
rı.lıt ,ıgmaı ölçüdeki yüksek 
ın~vkii, dah2 Juıla)·hkla ölçulür. 

IJumhıpına:r ıaf<:ri iki asır 
bo3 un.t·a o ... nıanlı ln1paratorlu .. 
j:unun sar ... nk bi.uıye;;i .!~inde 
'l urk mıllctinin gt'lı iınioe en
gd olan kiıbmJu bir devri ta • 
ı-rhiıı bütün iDtikbalin~ karşı 
'l..apaını~, 1ürk milletine ~endi 
ijı.. hli\l)t·tjnde )enidrn dun~·a
)a do·ı;:nı<lk \ e h:ıkinı nıc\:kiine 
yııkselmt·k devrini açmış-tır. 

lıu zafeı bütün imkanlarının 
hitı gi, butün -takatlcrınin tü • 
Jwndigi zannedilen Tiirk mil • 
lct;nin ııarça1ara böliin<!iiğü, 
.f.aksıınJfrc uğradığı, işgal fe • 
laketlcriııe •ahne olduğu bir 
de\ re ic:inde yalnız \'C ~-alnz 
1 urk nıillı ve sakcri dehasına 
da)·aııılarak elde edildiği i~in 
a~ rıcu biı· hu..,usiy'f't \'C değcır 

taş nıaktaıhr. 
lnönleri .. de Türk milletin.in 

mnkiıs talihini ) cne""k Tiirk 
ordu.sunun kendi hacminde bü -
yuıncsin~, hu ve ku\·\:et b~ıl -
ınasına ) ol açan lllilli Şef Inö· 
ntinün garp cephesi koınutan -
lığı ve ebedi Şef Atatiirkün baş 
ll(nnutanJığ'ı altında k.azanrtan 
Dunılnpuıar meydan mulıare -
M<İ Türk millı isliklaliniıı, Türk 
'\!atanının kurtuluşu ve Tiirk 
istikbalinin açılış zaferi olduğu 
1.adar diinya askeri tarHıleriııin 
., ·ıni kaydetmediği bü)iik bir 
bkeri dehiinm da ifadesidil'. 

İn-Oniinde, Sakarpda sapıın 
deıııiTinden siingü, diif:en sa -
ııından karğı yaparak kendi:siııi, 
vaıannıı, milli yarlığım boğmak 
i.'1tiyenlcri hezimete uğratan 
Türk orduau ırkının, milletiniıı, 
'\ı&rlığının, l'll..:.c;;anıa a:ııninin en 
biiyiık mi.,..li haHnde 1922 la • 
arruıunu ha:ıırlamış ve 26 a • 
i:uı.tos 30 ağust°" fasılası ;~inde 
yıldırım harbmin ilk "e en muh· 
teşem ürn'-ğini ''ermek surctile 
l'iia:k vatanmm uiı. toprakla • 
"lna güz dikenlerin topunu bir
den bir anda bu vatanın harimi 
•gnıelinde bnğn1ayı bilnıi~tır. 

Tiirk milldi. Dumlupınar 2a
ft.ıri ile \'alnız ·• ılmaz, "g >I -
tntt• \la ı(larını taşıyan mo • 
dern H ;;,ıün bir ordu~u •a • 
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Vi'ayet BC'!Pdıvc, P.rti -. rl.ğer 
si\'il teşk ile!' k•bu> rcsmme r 
tirak r~rk~cm.r 

et m" da-
!""· ~ • rl ·r Ilı tan ·l~rl ı< 4'a 
lar ,c Deden Ter bn'5 mu':el
lı -M,c• ~<la 10 da <clti • cd•lccek
tir. Sa"l 10.15 le dil'<'~c bayrak 
çc ·, lf'Cek w J){'ııız baPdö.<u İs
tiklal marsını çalacıı.kt r 

B< yrak \'<'kme ton n >'On 
ra , b dryc \"<•lcnk~cr oı\. .. K 
ler t rt p rl 1ıOC"t'k Yl b .... rı·rf· .. -
tan bu' Komut,Ll hır 4r nutuk 
sti ık 1 ('r{_,ı,f 

• S.:ı... 12 ue Se1irr11 ( kıs asrn
d&n 21 tim tor at , cut 

Gc ·e bu•ün Pa kı..r\ ~.~de İs
tiklal l!'a .., ba .an c 0 k tören 
!er rcr'ip co f'Ck ve bu t~l'rn· 
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HAVAHARBi 

Nure-nberg'e 
ağır bir ha va 
akını yapıldı 

Alman sanayi 
bölgesinde btıylk 
yangınlar çı arıldı 

Londra, 29 (A.A.) - iııg;lte· 
re hava nazırLığı t.eibligi: 

Dün gece bomba seıvismuze 
mensup ·bir teşkil Nurenberg ye 

Saarbruıken 'dekı hedeflere ta
arruz euniş-tir. Al.ınan harp sa
nayıin n önemli merkezlerind~n 
biri ol.an Nuren<berg'e yapılar. 

aJkın ~1lik şid.de-tli olmuştur. 
İngılJz uçaklan geri dönerken 
çıkJnlan büyÜk yangınlar ela 
d€'11am ediyor. 

Av servisine- mnısııp u aklar 
kczf raarruzu sıra9tnda şimal 
Fransadak.ı )1<>deflere hücum et 
mı<le!'Clır 

30 Bomba uc:ağı ü.,ı rıne don
ımOONŞlerdir. 

A/rı,anların İııgıltcreye akın. 
Berlin, 29 {AA) - Alrran 

b;ı k,.. ut.ın p n bildirdiğine 

gcire haf f Alm<ın savaş uçakla 
n dü o • d€n nra fng ite 
cenup b ı ı İl y'JSıt'd~ le !ır< 
t mı e r '~ ;ı ır çapla 
bomb tar arın 'a , K sa ir-
1 f dan at la bo ba r b r çcck 

(SO. • SA. 3 ı3Ü 3) 

~·a ON L OK S iY AS I AL K GAZETESi 

(SONU SA 3 SÜ. 7i 

-·------

M ÜNFV\ 'EJt oosııooıur,, .... 
l'ARl>L\ l('f KİTAP Ol.AR.AK llo\Zb U.A..l}JC.l 

Fi Z i K 
L f S E 1 

Ka naat Ki ta be vinde 
Sahlnı.ııkladır. f'i alı 150 kırru~lur: 

J 

Sivasta 

aracoğı 

ilan edilmiş 
• 

'SOFYAYA GÖRE 

Tebr izde b ir tren 
berhava ed ildi 

---11-- -
' 
/ Sovyet askeri a teş 
· açtı, halk tan elli 

kişi öldü 
Aıi~ara 29 (Ra<l)'' gaaetes. )

Alı.nar.. hır halb~rı~ gorc Alm<ıın. 
kuvvetlerinin Kafkaslard · 
lerlerneleri il7ıc · c ir da aıs -
keri id'are ıJ.;n o'lunım u ı:. •• 

İt.aJyan ra<i)wurıun SOO)ooan 
lSONl'. SA 3 SÜ. 4) 

===--• .) İstanbul Parti 

S ti • b•• Rei si değişti ovye er yenı ve u-.. k b• • Reisliğe Kayseri Me-· yu ır taarruza geçtı busu Hayri ürküplü 
------- tayin e dildi 

, Alman tebliği Kaloga'da yapılan U' 

30 Ağuıtosu yaratan iki büyü baf: Ebedi Şel Atatürk ve 
Milli Sel l•met lnönü D ı ,1lupınar zaferi arife.inde 

garp cep ıesinde 

1 
taarruz n çetin muharebelerde 

p s r ftld !tini bild rlyor . 
ara 

-Kafkaslarda yenı mevziler delindi 

ALMANLARA G"RE l SOVYETLERE GORE 
Bmır.. 29 (AA) _ A1m na- l J\lo o"" :Ilı AA.) - Sv\yel 

~~ BJıŞku.ımndanltğınm tıJı- 1 
KdikaS) <J<la Alman ' miilt. -

lıefik :kı1 'alan bırç · ıkc~ rdo 
şiddmle anti'daiaa edıleıı duşır-" 
mcvzi.1crı ı de1mişlcr ve d 
da dat r.ik ımsuırl;ı.rı imha eot -
rij 1 t'l"dlr. 

St.aıl<.ngrad kcsımi!ncle Alrr a-n 
ıkrt'aları pek kuvv etl.i ist.;h :n• 
.laTa loa.ı1i• duTır "'1 hiicuın ct
mt'şt.i.r. Bu bucc.ırnm esnasında 
b.irçdk k rşı hucum;:ıx pliSkür -
1.illlm üşü.i r. 

cap<ı~rııin g~ri.kriıır<!e ~ 
hava kuıV'.'Ctlerinın drnnııryolu 
baıt1arıına •kaı'sı ~ece ve gUın<lüz . . ._, 
yapWk.kırı hı!cum nct.a:e;ıuue 

r-b ' t~b ı; 

R ın'ln dış 
K:ı.)'a be-ıt:-

>;; dı prr. · ,aroı .n-

" şom.> 1 ş:ı ltls<ıı• ı 
!O?<!OI< bo ge-

'"'-10<1.J.r ., <:t'""b""c 
dı.ı9m.:ıııl• ~ ""' ardlr. 

St.ollnı:radın ~na i prbl ncıe :ın-,
ka.b taarruza ~ Sc t k ıaJı;. 

n dı.ışm g..,., aL . .ş •"d r. ıı şl<a 

b:.i" w ıh.ara kesimınd~ Sovyet 
hallaıtr. ıyaran lm. n !c'ttık. f' piya-

-. k \"\."e1'(?T :~ §.'d ~tl· nı.lharF--bCler 

yap.lroaktıdır. '"' 
Londra. !!9 (AA\ - Tas& •i•n

~nd-n alı,,an bı,. ~ lgraf, doJtuı.unt-

CSONU SA. 3 SÜ 4) 

Yeni Parti Vilayet idare lu\cti 

rei..,i Ha~ ri L'rkUplii 

Cü.. unji t•t halk paı ' ~· -
;«t id •e he) et. re sı n M 
maroglu v"lızdesindtn ~~ r lrr• 
t.rr. Reşaİ Mımaroglu )b K Y 
sc" mebusu Sua• Hn\ rı t "f:Uf)

Lü ıa)~n cdJmış Y ,.. i<l re 
heyet re 'Tl" b ... a• 

TERFi L İSTESi 
Rl.15kır bu k<'l'e daıha büyiılk ~
yıplara uğr::ım:ıılw'dır. Volgıa ü
:z:erind iCu bcr.ıııin gemlİ6i yı;ıkıi
mış ve 12 şilep ha<>ara u.ğratıl
mışt•r. 

Kaçakçılığı önlemek gerektir 

Jandarma tcrfilerile listenin 
kısmını neşrediyoruz mütebaki 

Asken terfi list inin m'?11im 
bir kısmını diin neşretnııştık. 
füt.,.balıi kısııu iJe jandarma 

t~rfi liste iııi rle bugün °"Şredı-
1oru'Z: 
Bın h~ılıga •rlı cde-ı Pıyade 

Yu: başıla 
llida e• Er 

ya' CcrrJI K 
ganbukcr, 1' 

,r Ce al A
ak Bci:c;et JX>

iı er, Jbrahım 

B at Durmuş Baran, Naci Y~ 
\'UZ, Hılmı Da) bet Kema Er
tu k Atü Cinoglıı, Vedat Gur-
ka Nadi Özd<:mrr, İsmail Er-
de Fe\"Z Yıh!-az. Tahır Er-
k n .ıred<I .., Tugen Ş~lddin 
Ak n Ur a Ye' 1 L. tf. Ko
catı..rk, &ilin .Mete, !ur.afier 
Esmen, Ned m Ertokul, Ce aled 

(SONlJ. SA. 3 SÜ, 5) 

K~ cenup bo.~ı!ııô1nda 
d\i.>mıan hı.va k'll\r,Vtlct'inir, lhıi -
rn~ r.de bü~"Ük zırhlı 'c pi
y aıd~ .k u ;vctlcrile hık ınna kall:<
ımışlJT H UC\mnlar · m JL-<c -
rn<'l jj1b ·lığı yapan ordu \'e hava 
teŞkıillc'rHT 12 taraf ~n çetin mu 
har !er<! sonra pı.iSkıi mil • 
ııruş >r R usliı:r mevtile"im 
~an:! ·hın her yerde .kanlı Iro
yıplll>!' verdınlereıı: geıi !ali 

mııştur. Bu muhar belere do • 
kuızu bır 2 rl>' tum n kC5ilm:cı>
de olımaJ. • ere 11 d J . kln--
lu tahrip ;tir 

(SONIJ A 3 SU 7) 

Dünkü İKDAM'da •Halimiu 
şükredelinı- başlık.b b ir haber 
vardı. Beyrulta bir kilo ekme -
ğin 150, etin 300, sade · ağın 800 
kuruşa satıldığını okumuş olan
la.r muhakkak ki hallerine ~iik· 
retnıi.;lerdir. 

Di.in)·anın bugünkü dununu 
karşısında, lalan \ 'e uzak mem
leketlerin halini gözöniin<' geti
rip de halimize şiikretıııi) c.:ek 
bıç kimse yoktur; her yönde aç 
lık \e sefalet tabıi bir hal ald~ 
toknn aca~·ip bir mahluk ~a~,ı. 
dığı memlekf'tler yok deği\ 
Dün) a ekmeğe kat.ılı. dej:il. dı.· 

1' AZAN: 

~ELAMt İZZET sm~ 
ınek bulamıyor • 

Halimize ~ükreddim! 
A.ocak, Beynııtaki ha~ at pa· 

hahlığını okurkrn, habı•rin 'on 
fıkrası. iizerindc hira1: durdu1n! 
Cenup sınuJarln111a ko'n~u. 
menıl ... ketlerdc atılan ~ağların 
biıder, gittiği anla ıhnı'-ı, o sı • 
nırlarda ka~nkcılıkla mii<adde 
şiddet lrndirilnıi~. 

Bu ~r.ı habrl' gelmiş \C gele
(SO.:'U. SA 3 SÜ 6) 



1 K DAM 

Karne 
tevziatı 

r-Havacılık Haftası -, 
--------------- ---

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

~y~~~z~an~::.__:Z~l~Y=-=A~Ş~~A~K=-=-l=R~_N_o_._2_1_\ 

-------
Mahalle b5rlikleri bu 
defa süratlı çalışmadı ____ , __ _ 
Misalirler hakkın~ 
da vilayet bir 
tebliğ neşretti 

Hava Kurumu bir , 
l beyanname neşretti 1 

!\3,1"3delcr, prensler, Grıınc1ük 
ler, h'Ui<üm<-t ricalı ve lı<'r Slnıf 
Jt..ı ı, .... rasınd..:ı hoşnt:ıtEiu"Zluwk: 
aı-t j ·a ;,rbı . .ıya b~!a<iı. Hatla 
tJ ~· t---M·c ootaaı.S.ıu,ra, en hak.a
rt~ I d 0 t'(ien ciırrJ.clt,:oen mu
ıvl<ı> llp ) Jlı.l:n- ve re:anıli kv • 
~a!Jr yapı~t.nlıdı. 

Koca sen;erı, t .... 1~hinden o kö.· 
dar·emin i.di kı, bu pada"- müj
deye, yaı.nız g;ılü.m:;~_nckle ik
ıfa etti. Ve İmparawı"~t·ıtin hu 
LurunJl (llass:ı ordusu) na men 
sup b~r general ünifor.nasile gir 

di. 

---------------
Kurul maıına başlanan havacılık en-

Çataka kazası harı.ç lslanbul 
vilawt h.ıduciu dahilindeki bü· 
tün -semderde yeni ei<mek kar
nesi tevzi_tına ba:?tand~ğ:nı yaz 

mı:;tık. 

d ti s t r ısı ancak milli yardımdan 
bız ve kuvvet alacaktır 

Katcrın hu ha.yata, arrcak bır 
~ "''ı · ~.ıd-a:r t.dıaın rr.ü•l c...cırorkli. 
l)cuce:-.ine :~rcL;n ve d.a) au;la ~ 

nı-·V~aA. derecede israf etltgi. 
~th\ct.n rJ'l-1:?.Ce&i olal'alk, Iec.i bir 
ol ıı)lıc e:ur. Y(•ı'Cli. 

O wman To1 l<!'ben'in d~man~ ı 
ı.a ~ ıPrta\ii at.ıkiılar. Orııu, kendi 
nı:..) tin<lek.i zabıtlere te,·kif et-
t c' hap"'· <ıttmJı.tar ııwu,,-i 

ı d\·ar.rhaıp t _kil ettiler. 
\Sı ~ ı:-;. ,~ç ır,ütcvl'ffa rnpara -
V..>r .Yi fahete m.tr.tLkiemek ve 

ı; n öhzmürııü tacıl eylemeık) l 
C'U. :i il~ kısa bı.r mlMha4oome
d.e se.;iruJ.,r Ha.lillanda idam 
ika, •• >erdiler. \ 

b ı ıı ı+:lool y.lduzı kX>J.ayca 
3Üı:ıır~ ~ derecede k-uv\'etli ı 
ol • .ı Tı •. kl><.>n';n bu fecı saatle -
rı ~ adeta bır mucize :whur et-
t .. 
K~cük ,,~Ju (İm.pan.or Pol) 

nan1ına hüklııncti idare etn1ek 
o.an İmparat~ri.~e K<lerin 

d e u dPk~~ir." bir 11 habbct 
le sevdiğ ç n, idam cP·~asının 

t~ 1 bıkinc r'73 ~fultrmt•dL tJc-di
kodul:ır b•<ıl!p ta orto•.;, süktı
r.ı • k lıcriinceye kad: .. Totic>
~ •; (S~b:ıya) ya s'ir,;tl 1 edil 
nıc-~,nı :-adc t·lti. 

Kalem; ,bır k~ dala Tolle
"'n 'i aff<'tte!'t.·~1 t1.r.:·lirtnıtk .. ve 

oı un lt vk ha.\'al.ııcian iı:;tifade 

Cl''llC'K "('rl" fı'akat :.,uır.& hır 

tüı·'U l'r.:' .ı;:tret e:\;._tl'r{'roe-'\i. 
Dı'i_vlf'<.-ı" art-1tla'1, tanı Ü{lkuz 

F.e-"'· •e-çL. &u mülidet zarf~n

da. irl:IJ.'.li410 .. r:\c Koter:ı.'in o 
S<'<'<<rı Pru:ıyah_va kaı~ kalbin
de be~ledlg\ a.sk h~ ... :er'. ~0nmc
aı. Onıın menfasmdan anletin> 
haklı ,;fülerecek fı..sat bekledı. 

i ... ·~ btt fır~at .. ~imdi zl.ihur et
n1 ~·i .. Pi:.•tre~.:ıu·.:~ \'e' r,ırı.'.'lİ<O\'a 

saraylartncn salcınlanı;; do~du

ran 1 padak iin: rllrnı" o:ıen~

r.!'cr Kafkas d.ğhlari~e çarpL.Ş 

mw::ı k.. ·a5'ama.\•tnc:ı 1 tmparat0-
c~·P Kal~rin, arlık jriiksek bir 
sesı,. : 

- Bu kt>rkak ;ı.lamlar1a. il ç 
b;r • ~ ~5rmc_•k mümkün değii. . 
Çalı~'. , Tut1cb-en'ı .ı:~brtiO.:z. 

İmparatoro<.~ K....,r.n dokuz 
>.Cneden[x,ri ha.>retinı ç<kt:ği bu 
yak ·ıklı Prusya!.yı t>.r müddet 
h<'v~ant.a temasa etli, Ve oon-• . 
ra: 

- General!. .. Sizin. askerhk 
k1vmct ve mezi.yetinizi takdır 
etiiğim :iç~11 buraya g.,,.lirtl1m ... 
Kafkas ordu"11 kumandanlığın• 

kabul edecek,ini:l. 
D<-rl' 
Tcıt!eben. en kiu;ük bı" tered

düt es.:·ri bJc göslermed~n: 
Haşmctrr.a<>p'. ... Danıarla

rımd ki kanın h~~r zerr~_..;i, emir 
ve iradenl7~ mil.hey:- a~dır Bu 
kanları, bana tevdı ettı..3iniz va
zife uğrunaa feda etmeyı, en 
büyük seref bi'ece~ırr 

Di~·e, cevap verdi. 
Bu cevap, İmparatoriçPyi pek 

me.rrınun ett:. Onun llu cesura
ne ıfadesinin mükafatı olarak, 

0 a~m kendisini yen1e~e davet 
Ptmekle hıç bir bei6 g.innedi. 

imporabor~-e Katerin'in sa

btk "'"ı::ilisi. cesareti v~ d:ra· 
yeti sayesinde, şimdi de İmpara 
tf>t'içe Kaıer nin gözdeleL< aras1 
rıa ~irn'İSli. 

Gereral T•ıtl~bcn, İ•r.paratori
cen n kendisinden b<'kl•d·ğ'i h'z 
'•·netl', bii.\'Ük bir n1C"mnurı yelle 
atı'.ciı. Ve ifk hamlede ıü• mu
,·affa."kiyet kazandı 

Bu zeki ve- hzklkateıı a.;ker 

varalılır.ış olan adam, Kafkaı;
ya.ya gelir g<"lnıez. mah;rcıne bir 
sl.va<et takip elli. C..Sur'd:ğl;lar 
la birdenbire harbe ııirh:irse, b!r 
ma;':lübiyele düı:ar olg·a:< ?"'h
rettnln sars:lırnası n1ıı~ıte~tdi. 

Buna bin~cn e'\'•:el Çt·c:enlere 
'\"(" D.:ıf::ll'.ara. il.~rr.edi. Onları ar· 
kadan \'tll'abil-k için ilk hıım
lr-dt- Gürcjs;tao to:.,r:i!ik'arına gir 
di. 

T()lle'ıen bı.;nıda, bir taş 'le 
iki k~~ biroel". ,·ura<.>ıklı .. Elv
Yela , Giircüstan1 k!.,~Ylf' 1 J işgat 
etmi~ olan (Osrr anlı ordum) ~e 
mtu>acaktı. Bu <:<TCfoJvu nıağlü-p 

ettikten sonra rla .... ar~~:~ yavaş 
v«va~ Çeçenleri \"e 0~~:1 1 "-rl im 
h~r.ı' koyuiaca~t.. 

(Daha \ar) 
. 

Belediye iklsat mü-Oürlüğüne 
dün ögleye kad'ır gelen haber
leroen bu sc(er halk dağıtma 
b rliklerinin ı~. z ge~11ek tut 
tuklar ve karne da~ıtn1a işinin 
lslendi~i sürat ve mi..U,ern,rneli
yette gitmedigı anla~ılnı,~ıır. 

Bir kısun dağ;.trna b rı:kleri re 
isleri ıse, b<'lc<liyc iktcsat müdür 
ltlğünün karne'er tevzii ıç:n koy 
du~u ~·eıu b r esasın tevziatı ge 
Of..lırcceğin söyleınişle~t.! r Fil 
hakika, Yarın ayın sonuncu gü 
nü o!du.C:u halde şclır!mizde ye 
ni ekmek karnelerini fim1yan 
binlerce vatandaş bulundıığu tes 
bit edilmi~tır Yalnız, bu sefer 
ağır i~-i ekn~ek karnesi tevzii 
muntazam gittn.<ı ve vaktinde 
cere;.·cın etrnh}tir. 

VİLAYETİN TEBÜGİ 

ViJôyet!en t"bfiğ edJ.n;i~\'ir: 

el - Yeni ekmek karneleri
nin i~vz·i sırasında esa~ s!ar.ıbul 
sa'l<ıinlt>rin.d_en olma,lp ffi<Jlfir 
olarak bulunan ,.e bir .oy müte

C2'"Z müddet lstanbula1 kala
cak olcnlar da'mi karn~ alabil
mf"{ icin muk m bu?:.ınduklan ,. 
ma.hall~rden 'ka·ııtlar'nı İsi.E'1-
bula r•k!ettirrçck1er 

Bn müddetten daha .az ka1.a

caklarla nakil keyfiydi uzun 

süreeek ofanlar vaziyetlerini bir 

beyanname ye nüfuz tezkerele
rin; hamilen ikamet "lt!k!~ri ka 

zan:n ekrrı.ek bürosun~. müraca-
at ederek nakliııe kacfac mı.:vak 

kat karne alac•klardcr. Bu 9U

r~tle h~ bir y;:ltar.dCl$ın a~ hıra 
k·lııı~ma57 için t,eşlciliLı~ cap e-1 
den ·n irlı>r \'Ctilır. ·• t 

.. ..... .. 

* Anbradan Istanbu!a göl"'
derilen Eylül ve Teşrin aylarına 
alt ekmek karnelerini Haydar
paşa istasyonunda v;o.~ndan ç• 
lan ,.e satark<:n yGka~naıı N ya 

Aı.İ7. vatandaşlarıu1, 
Barı~. siıkun ve millı birlik 

ülkesi Tiirkil e, bugün yrr -
mind 30 ağustosunu kutla • 
maktadır. Acı içinde k"•ra -
nan bir dünyanın ortasında, 
nıillctlerin C"Q:. az Uziinlü ve 
sık1tı çekeni olarak bayramı· 
ımza erİ!imek, büyük bahti· 
yarlığınıızdır. 

insan farın, şuurıtınu kay -
betmiş ~ ığınlar halinde bi • 
ribirlerinin üstüne saldırnıa· 
laTı, bu yıl son hızına \·ar -
nı1~t1r. Türk nıilleti \ atanını 
kötü ilıtinıslardan ve karar
srzlıldara düşmekten büyük 
bir ustalrkla korunmasmı bi
len ~)·ılı nıillctlerdca biri -
dir. Haklarına ve ~refine do
kunulm.ad1-kça. Tiirkiyenin 
iyilik, ra.xilet, umran ve dü· 
ron yu\·ası alarak kalacağın

da ,adık hiç kinLwni·ıı tered· 
diidü yoktur. Millı ~elinin 
kudretli idaresi ve ~efkaıti 
kanatları altıuda, y_er yüzü • 
11: m~eai)et ve tekiıniil 
ı.......-u ol milletimiz, harp 
iııf · • :ntuulı~ e• zor 
şartlar ~ çrrpur.arak k.a
~ı lO. ~ 
iLr çok iyi lrawadığı içio, ..... 
ı:iia iz1'r"l' içinıie bal-n 
izssnJı_:-ı. 1Jir aR en-~ ay -

ıı..ıoı::a b '!9'•- yiirek

- ~-"Wir. ..._i <liiaya ............ :di-
. . . tııı.ip ele<kea, u ..... 

... ~ .ı-a-ra. .nlk&-

Tif t ik ihracına 
r sans ve · -yor 
IU!ııer ~ gö...-e hükU

ınet tiftilt Aıncı i.çil'I Lsaııs ..-er 
m~ ~ »nelıı>e de 
ya Cit>i. bcirier. 
hfl.ik ~tııcınel< 
ıcin ~;ıebbD,slrrie r.ımŞar 
.~ da İı.ın<hn bir 1lrtior çıkınıı 
m:şı..r. Şııiıririz piyasa..~ ~ 
n i • !ısuldeıı t;f:'tik f:'!' mHtedir. 
AIŞ'-rr.~ brp menşe mmta
kal:m..Ja y~ r. 

Dıve -en,ir "eı;m<'kte, h.ç bir 
!>e görnır. şti 

Yapatıya geliıııtt, '.m:r1ü. bu 
mall.rnn fi.allar. da ~iilı:sd«ek 
'"'"' malıını eün.ı,,a ç;kamıa 
malı: ~!Ded.r. 

• Topkapı ve Edirneka- . zı Ercan Üsküdar sorgu hiılt'm 

ı liği.nce t€'\•kif edilm~lir f cleri TOTI.illB~ V'E-

K AFK AS.LILAR 
pıda nıevki tramvay a r

1
1 _ _ ___ .-T~ * Bir müddetlerıbo!ri Bo'.uda 

1i·~m,·ay .ki ı ~· k·r "i rrı.cv 
bulunan Vali muavııı. Ahmet ba 1 

D-Ol<LI"l! seııe.ıı nl:ıeı~. s biry~- k. ıram,·arı.ı:rdan ba7ılarıfü ban Y edek s y ar Kınık dün sabah şelırim2e dörn:i 
dakı !llıenr[losında ıkb.ıt ,yt:ruz,- <iajlanr.~ tle~ .. ı:rnıl.'k ·,·?p d~~ "" f n:üştür. Arwnet Kn1tk yarın \•.t çagn ıyor 
nın ı.,krar parlamas,nı i.ıei:\e~nr ı;o)a çeklikten sonra n·.u 1l,ül bit· z.ife.s\nC' b'~lıyacakrır. ,,.,_ (,:~&..~-~-
Toı',•ben büyük h.ir <zzct ve ik- duruma düşmüş ,.e ı-·a·rr<'kapt ı Tal:hoıı A ·er~ .,..,.,.......,....: 
ram ıle Peterı.huqfa ~lif !erek lle Topkap·ya g·cten mc'r's!er * Yaglı tohumlar üzerinde 1 Taksim .,.ktt;.l< ~ı..besinde 
e•ra_ı· kap.r.;mdan i<;e:.i ~i~erkcn; yerine birind rı:ll'Vki u•' calar piyas;ıda faafoyet \'e bu mallar- J.a)ıtlı hlıimum Yedeit .>11bay-

ri.n haptındaki derin tesiT • 
!eri hepimizin dikl..atine çar
pıyor. KıfaJar, enginler aşa· 
rak, kuraklıktan ~atlanıış 

topraıkJara inen yağmur gibi, 
srkı.şını~ ordulann in1dadı · 
ııa koşa-bilen ancak •Cçak• 
ttr. 

:ıo ağuslO'i •Havacılık Haf
tasına• girerken bu ) ıl da 
göklerde gerektiği kadBr kuv
vetli <Muı1 ohnad1ğınııı.:1 dit • 
~üuerek \C' Türk Hava Ku -
ruıuun.a na:)LI ya-rdımda lıu

lunabilece{;imizi ara..~tıraca -
ğız. 

Türk Hava Kurumu. milli 
ka)·naklarımrıa da~anan bir 
havacılık endüstrisinin te -
n1elleri atılınattJ ~·olun.da bi.i
ti.in ~ayretlerioi kullan_ınak -
tadır. Tiirk Hava Kuruntu · -
nun k.:mıplarında, göklcrimİ· 
zin kalıran1a1ar,nı yetiştiren 

Jıavocı bi-r o.esil üremekte · 
dir. Biiti.in bu ~alışmalar an
cak ınilli Jardınıdan hız ve 
bvv~t alınaktadır. G~en yı· 

ı.. ılört m.i.lyomı aşau ~tti · 
nı.i ~SHMI•, aziz mill~timi· 
xe kttrmllu.n. şükcaelar1ın.ı su· 
ıı:uı.rk~n •Havacılık Haftanıı~

da• d.a \·atantıl•~Jarın tı2e bir 
~-lulda ı::öl.lerinıiz için 
) adıma 1ı:.,,.uk.1.a.rına inanı -
y•r ve ) ütt lta)ramm mutlu 
o~ı diliyorum. 
Tiid< H~,-a Kurumu Başkanı 

Erzurum Melıı'usu 
ŞÜKRÜ KOÇAK 

Beykoz cinayeti 
aydınlanıyor 

• 
Maktülün hüviyeti 
dün tesbit edildi 

c lıayetin 
C7tteeii{·. 

Maktulün 2() yllŞlllda Dumun a.-

dında bir köylü olduğu anlaşıl

mıştır. 

Dün öğleden sonra cinayetin 

iŞen.diği mııhallin civar!l.)d<i. bu 
lunan l'ılcsır tarlası sah;hi ilyas 

AL511na ait bahçenin bwçıvanı 
Meıhmet \"e korucusu din!,enmiş

ler<fi.. Tahkikata Müddeiumu" 
ınilik ve Beykoz jandanna ku
mandanlığı ıtıemmiyetk ciev•m 

etmektedir. 

nn•ınelmaa.p Lnparatori<e haz. tahsi' dmişUr. B'r haiıa kıu:lıır dan mübayaaltr w~laın•~ttr. Bu 

1 
!arın ~r fotnğnf1"r:y1e 3 

retleri tarafınıfan (Gencı·alı li- bu hallarda b·ıfrc > ;- • k.ir:ci ciimk•den olrak fiatlad.a ufak F,yiıil 19-l!! brihine kMar ~ f 
~ terfi ettırild ;; teb>·l" er!i:di. ır..:>Vkı aı·;ıbalar ı~~il -"ktir. yüksr'.klikler kayciedilm .ştir ye müraı:aathTl ilim oluauı. 

Cinayetin buradan gelip ge

çen bazı yolcuların bu hclıçe!'2r 
den yemiş ve saire almalarını 

önlemek iç:n işlenmi5 olmasına 
ilrtimal verilmektedir. 

------ -------- ---.....:..--~-~~-----~-------~------~---~~~ 

- İ~h~ 'buııuq i~in ben: hal>',,... 
her.cy-e -ı;onrlterdiı.,.r, dedi, lıe'll 

dıe örnırimüR Sı&r.una k.ad"r .. 
Anlaam m<? 

A~~ acı lbabnd,, Ç"elt!'b'. goi
gc·lenflii. S<~flr& irt ve ku\·v-ettl 
ellenni t.ıuıa uzaıl.ıı: 

- Bak .,".! ellerime'. de4, 'den 
b~n'.a.-::. d:.1>n ~ iyı. •Ter gir 
ı·emez ınivdin\:' 

İr:cC', u;t:n, bir parça adeli olr 
m;ıkln berab~r. na'l.ik cl~n~k 

dcrl'CHk güzel parmaklıızc ,·ar
d 

Dcdıler ki, ar.nem bana iyi 
b:ık-:ı. voımuş .. Ilu yüzden ben 
.. ·Iar-.srld~dekı ı!fı.ühane:ı·e g~in

d k>r Or.l:'da caı.,ı..m, ıvı bır 

1ne-k1 \ .., ı,...ldun,. 0-:ı sek!z ya 
ş111 .:ı \.., bır nıl•kaPor..>\.~C. 

F k '" oua \'.P~\i ;~. r~ a.ha-
dı>ıname n 1ıa y .ı~ o meli r ·ç 
b ... ' tY"ı.,..r.ti vok""'u. D:k. bir tu.:--
1..., \ : , 1n1 \"Orou. 

· inıst~ lbe_ .ı. ~ıem1_vord ... ~ 
on' n değd ? 

LC'h.r 1n .:-nr. nrle:,.;.ı h:'"' ç·!·n
~·" '1'ip a11 ... ~n n l.n ... t ... n lt 11l!e-
Y"1n n 'vı." f'Wr r parn1ak 1 ~1 .. r:n .... n 
kunL'CJ'u .ı.1 c \ zJ'l'~1ar bulı.;;nu

yır~ ı D1o1. ac1...ı.n1 v""..,.nda rnLia
v n c ~r~K mahklır rdan her
l .. 1 b., ~ ~ ça ~tıı·ına.n.n ne 
bu < l.ı r • · .ıtsız' k olaca,'!c
T> t rr .. i~ı .(, n \".:ı..-- r.<la rr.ah 
k iın olmıuı; .. ..rd.ın • ..lç lı:r! 
->ıru ~uLz.nı.~ ;·orc.ı;:.. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAHJN BELASI 
Yazan~ 

AL jENiNGS 

Onun ıç'ndır ki, bu oıl.,.ahh;t 
atclyod!ericc hapı;ıba.ııE>den ç.ık
m $ kim.seyı S<>k.mamağı kendis> 
ıçin en sıkı bl'I' nizam olarak ka 
bı.:l et!"' şt.. 

Ö\'le -0ldl4,'u halde. Dfk P"•Y~ 
bir zamanlar bu adamır yanm 
aa ı.ş buımuştu. ~k ı,Vi ~a~ı,.:r 
teceriklı, el:ı.~d .. n her iş gıe~ir Oır 
'"" ıe- crmu.tu. 

F..kat b r g .. n lwnbılır kim, 
Dı:ı< Pr_ys'm sibihane en ç.ktı
gını lı.ııı.."er aiar.ak, gelip bunu 
patrnna söy1cn11 o da hc-n:cn o 
gün lşc:isi.r:e :tul \Prffi!s&;i. 

Di • artk o~dan sonra da hi<; 
b r v~rde :Ş bulamE>rr."?t. 

iş d!ınay.nca. tab.i e,lmıck !.e. 
yo'<' Bu ad~ [le y.ıpsın" El.'n 
deki dıplomd m"kal".k!en çok :
,., ,1nla.dığ1n1 gö...;ter r b.r "·esi
ka idi. F;;kat kim okur ·. m din 
!er• 

Nihayet Dik, günün · birinde 
ı>c« iyi anlaci:Jı para ka;uların-
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dan biı·.ini .vw>ldam*1!. Bu s-..ıret 
ıe b.o· ~aç yüz dol.a.r eline ge-çli. 
Fa.h."'llt 2<.'ell'j hırsı:z, iki"ci d._.fa 
olarak yaka!andı ve hapıSlı&"e
yi bo\kdı. 

Hap; haneaen çıkt!kt.n sonra 
\-'ne su~a~a dü::-ilnec. ES.k;. vazi
yetind~ <; b r değişik; j,; o;ma
ır~şlt Olmlrmışf.ı de,ğil. ~lkı i
k''1cı defa mahkl.-ın oldugu •
çıt~1 alt''ı·hınci-e ~-~ni blr de.~ şik
U;.; o'd• ~n u ~·len·ek ~?·bıa 

dogrU Jıur, 

Hap.<tıa-.,eden ;ıktı~ı iç n h;ç 
kım kcnd.-siı:<: ~s \'errr.ek iste
miy-0rou. Oı.Ln vap11.;;.ca~t iki şe 
yi \'ar·lı: Ya açhktan l:!nıek, ya 
!::ut çalmak! 

B·J z:ırur~L k~I"§l511 da, ülme
meA içln bir kasa cla·l":a r._çtl ve 
tekrl.ı r .!- aka~.:ı ~İ.c verd 

Fakat bu. üçüll(':i ~,,cu o:du
ğu için .bu se-fl'r 'n<"rn~ekctin a
dalet y kası ~a sım< < Yapış

m:şt •. Dik Prays :n~~bbe_ h ıp.ıe 

mahküm oldu. 
- BiHyor musun? Anam da o 

gün mahkeme.ve gelmitjtL Beni 
oraya geıirdiklcri zam;ın, zaYal 
lı k~ci,nın Jıal.ııi bır gör:>evdın . 
Ağ1.yor. yürekLer paralaytcı fer 
yatl:Lr koparıyordu. JC"n;ng, e
ğer ar.an1a bt'niın için bir iki 
şev vazarsan, billahi }:-endi.mi 
sana 'kurban,, eder~n1 

Be<l'::ı~ht kadın. g·zı:ce haber 
gördern:t'ğe mL:Yaffak oım.uş

tum Ha.,pishaneve gdip beni 
görn-.es1n 1 i~tem >t'.ın. J(tderden 
erim~· p~r;,;an b:ı· h.l!,,, gelmiş 

olan z Yallı ih'i\'ar ana. sallana 
sallana gard;yaTJlar 1 n calo11unda. 
geçıp. kar;.ma ge'.di;'li zaman. 
n~6a!1 k'ln1~a kon~a ycı"' de zi· 
varctç vi. ayır:ın dem r p.rmak 
Iıkldra t~ıtt:nciu. Ö_vi(' ii'C;7: ve bi
~arı.: b:r ~aidc a~·c:..k~a ap··mağa 

ra!:,I)Oı·du. B.rbjrimize bak yor 
c!.v :ı. Bi .. şev sıj\·,emıyvrciu. O 
da -··Ji ll.d.."'l .. iu:..iı.:. Ç>U:.;.uri.<.ı.ja:ı 

yanakl.anndon yaşlar a'kıym, çe 
nesi v.triyordu. • 

İHTİYAR ANA 
Dik'in anasının sırtmd;ı, her 

ta.rafı yamalı, eski bir lı:ırm.ızı 
şal vantı. Ağarmış s;.:Iar:, bu
ruşuk kulaklannın yan!a.nndan 
aşağıya sarkıyordu. 

İki bi.iklüm ,·iicudün" ve pe
•işan kı:t-a!etine rağmen, biricik 
evladı ;ç:n kendisine çekidüzen 
Yermiş oldıuğu anLa~ıl:yordu. 
Kim bilir, belki de :ığlumı, hiç 
olmazsa uzaklan olsun, görebi
leceoğini taılmıin etm;ı; ol"_eaklı. 

- Anlat yavrum, söyl,e çocu

ğum, ded:, burada ihtiyar ana
sına bile evladını gös•.ernıek ıs
temi) ırlar. Ne } apay:ın? ;o;e ya 
pabılirim ·ı Bilmı}orum. 

GözlNin<len yine c;ukur ya
naklar ı:a doiıı.ı ya.şiar ~ktı. Son 
ra h1c:k1rarak af.!'.amaga başla
dı. Yüzünü demi~ parmaklığa 
basıy0r, çalımıaldan şek n.ı 
kaybetmi-ş ellerile pa-~ .ık'arı 

sallıyordu. 

Bu zavalJı ihtiyar kad. , oğl.ı 
nu görebilmek ümid •C, Kmbi
Er kaç bin ölü't'i:"'l .l\ rabım 
çek:ı".\·crdu. l.'a\Prusunun orada, 
şu demir parm•k! ğ.n ~:. sında 

'üz mdrP yakın bir }erde ol

du!{unu bıl.y<ıro ve u ik '1!'<1 
bal,~ n ra (,i:"bir C"!"ır r, ~c• 

(Daha ,ar..ı 
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ı H T ı K A n ı N ı ı oı s ı>or;TiKAf 
CEZASI 1 

Müttefikleri 

ARTTIRILACAK Ya:a~:,~::~~.VNAN 
İktisadi suçların 
temin ettiği k a • 

~ Jınan _ Rus ınuhart•lJ>e 

~ leri ~!ındi,Yc kadarki .,.a.f· 
h1.1/aı ında gö~teı-dj ki lttı 

la.rın )·ukarıda, ortada ,.e a"'a 4 

i,.rıda bulunan ol'dnlarını ay,;.,. -
rak aıra.la.rındaki irtibatı kc ... tik
ten sonra bunları birer h'.rer 
vıtrnıak. ,yolunda ge~·en ıunu:ui. 

harpte t.alhik .,dilıni~ ıLwller 
bugliıı de ba!ooka vesaitle ta:1t." • 
lenıniştir. Şi:J;ıdiki AlnHı-ıı,ı,an.n 
gel"Ck Sİ)a..et sahasında. ~erek 
n1uharebc !ooalınelerindc eıı l"I
' erişli gördi.iğü çarclcri11 de ba
şında hep bu •ayırmak,. \·:.ırdır. 

ceza ara
nisbetsiz· 

zançla 
sında 

lik görü üyo r 
Bel€'<iiye İkoscıt nıüJuılU.ğti. 

Ticaret Vekiı~ctinp mürRt:d.at e
derek son zamanlarda goze çar
pan hfıdiseierden cür .i.m le ce
ıza .cra:;ında tC\·azün oln·ıadıgı 

anlaı;ıl<J.ğı<'1 hild .. rTl' ~lir. 
öğrcndi!\imi1.e gö:·c Ticaret 

Vek.3.leti, esasen bu ınl'\ nu etra
fında gir:BLği ~etkikieıc de\·an1 
etmektedir. Öğr('nd gimizl' gö
re Vekili.et te, ışlenen bir iku:;a
di cürüm ile \'J.Zıi k;:ınunuP 

verdiği cP7.a arasınrL~. buf!ünkü 
"aVri t"b i kazançlar ı;Vzörur.c " . 
a!tr.ınsa ma·kul bir ni:-;bt"~ o~ma-

dığı mülaleas ndad:r Arcak bu 
•he-r se\·dC'n evvel bir ka1 un ~ı

dir ~·e· ihtikar, ve vur~unculuk 
gibi iktsarli 9t1Çların va~ıf \'(' ma 
h )'cllıeri Milli Korunma kanıı
nile tasr>h ~dilm~tir, Vekalet. 
ikfıısadi gu~:lara \rerilecc-k c:'l.a
larin te~didini esas ;rbaril~ k~t
rarla.'?tırrnışltr. Bunun için icap 
c-dC"rse Milli Korunnı:ı kJnunun 
da tadilat b;le y:ıpıl1caklır. 

- ---0----

İmtihanlar ve 
talebe kaydı ____ , __ _ 

Yarın bütün ort aoku l 
ve liselerde kayıt 

başl ı yo r 

Yarından itibacen bütün orta 
okul ,.e liselerde talebe. k~ydma 
başlanacakıır. Tal<'bc kayıt ve 
kabulü ~ Eylül Cumart"s gü
nüne kadar de\'am ~aecektir 
Bu müddet içind>e orta okul ve 
Llsel.ert<e ögretm.en "..>!ı::Uli~rında 
bütünleme imti'hanl; n v lise 
b!tirme imd1anLar• yapıl~cnk· 
tır 

Maarif müoorlüı:ünün haz.r
Iadığt lst.elere göre okullarda 
bulunac&k olan imtılıan ko.mis
vonları ta'.abenin sınıf gcçlN' d.u 
~umlarını yo'l<lıyaçakl.-ı.rck. Orta 
okul ye liselerin bütünleme im
t:hanlar Pa-zarıesi ~;inür.<len 7 
Eyl.üle kadar .neticeleneceği \'e 
lise 3 üncü sını.fların l.se bitir; 
me imtihanları 8 E)"iıit Salı gü 
nü başlıyacaktır. 

Ort.a okul son Sln:.f!n e!en~e 
"tılıanl"r· Pazarteı;' gürıüı.deıı 7 
Eylül akşamı na kadar -le"am e· 
deceklir .. ... 
r 
1 soz GELİŞİ ' 1 
~--

__ J 

Davul çalınıyor! 

9t2 setıe:ti bu harbin en ('etin 
lıir devri olınuştıır. Çiinkü- hü
tiin ınuharipler \ar ku\ \·etleri.le 
kendileri.ni g(;sı.errutğe me-cbur 
bulunuyorlaı. Bu ~ene kal"ı :ıa
feri <legil-.t hile ona gütürl'cek 
Jolları tutnıak her nıuhariı> ta· 
raf ıl biroın t•\vcl \arnıak İ('İn 
ugra}(ıgı n1iittcfikleri bırbiru~ • 
den a) ırınak için si,\ a~c-t saha
sında g?ri~iln1i~ faali,\·et bekit. .... 
uen n-etitt,\ i teının cdeıneıni~ • 
tır. Lakin harı> '-io&hnelerindc lıtt 
u.a ınuva(Jak ohnağa ealısıl;,ı. -
bilir. Onun için Ahn~ıı iaı afı 
her ~e.rdeıı c\·vel ltus~·a,\ ı ar
tık bu hurptc ıııilessir bir rol o)"-
nı~·abüm~ktcu u1.aklastırn1ak 
isti~e<:ektir, -

Rus :uniti bu haq>lc art.1< ha 
tırı sayılu· ~ibi obnuktan çı.kın
ca ~\hn.ın tarafı için kat'i nıu -
,-aflaki)·etlerc göti.ircCc-k :ı oUac 
daha eınil\ olacal d:~·e hi.iknıe -
dHnı~&.i.r. I·'ı:.kat i~l~rin daha bit
ıni~ ohn'l:,ı zan1a:ı istİ)ecektir. 
R11> tarafm,n bu harple artık 

i~e yaranıa2 bir hale geldiğin( 

dıe zanıan ~Ö\terecek olur~a o 
\"akit Alınan tara[ı için ba.~.ıu ıl

ma~ı iktıza -edecek şu ~ ka.la • 
caktır. ;\Tiiltefikler ara>&d:Lki 
müıuı:kaliit \'e irtibat ~ ollarını 

birao evv~l kesmek. Bu'1a da 
Mihverin diğer ortakla-rı ile ve 
h.,p elbirlitl ile muvaffak oJu
nacak diye he«ap ) üriitülwek -
teıfü. Bu asnR büyiik harpleri -
nin pek 91 1 - 918 ole 939 harple
rin Mı öğ"retıiklcrine göre kal'I 
gale~7i lemin etmek için ~id -
detli taarrwılarm bile lı:~fi gel
nıedijii uımaalar olm~tur. 
Bil ;ki.; büyük taa:·rn1larla be
deller>oe 'aramayan tara{ bu -
nuıı yorgunluğnuu çol.. geçme
den du) Dlll)lur. Dört sene şu ka 
dar ay sürınü.' olan geçen >e • 
fer.ki dün)a harbi bw•un mit.al· 
lerini gösterir gibi şimdi de bu 
harp dördüııcü bene~ine ba!tar
ken o misalleri hatıra ı:etirm-ek
tııdir. 93' b.rbi.ııin üçüncü "' -
ne~i biterken göz i.>nünd~ dık· 

kati eıı <irade çeken ke~ Ü.Hl 

&tb) an1u ne bU:\ uk. ıuu~kı.i!-..tta 

uğram~ oldugııdıır. RU>)<1~a 
kafi darbeyi indfrıuek ı"tı) en 
Alııııtn tarafı ondan •onra dk:er 
hed-efleTine 'arıııai:a kalk;ırt.:eıı 

Ru•yadan artık hiçbir tehlike 
gelmemesini t~nıiu etuıek n..ak
sad>nı takip ed;)or. 

B u ,..,fer Eıninönü Hal-kevi · 

nin tertip eltiği milli oyunl:ı;r ı 
lestivali İ.>.lz·nbula bfr köylü de

hiosı RşfeWrdi: K1'Wmonulu da- ı 

nılcu. H~rkes ondan b..ı.se.ii -
yor. Bir gazet.e bu ılavulCUIMlll, 

K:ı.stomauudau gelip büyült: lıi:r 

sürpriz h:ıılinclc istanbulu tes • 

hir etl~i söylüyoır. 

Liıkin bunlar hep ınalü111 uJaıı 
ke~ fiyetlerdir. Alman tarafı ne 
yapmak blil·or'!. Rus tarafı da 
lı:end>ııi d•ba da tehdit edt"n leh 
likelerd~n na~ıl lı:onınına~a ça
~ıyor?. Bmılara dair Ti.ir h'i ha· 
k.ımda.n l" az ılaıı la söylenı>eler 
vardır. Her iki muharip tarafın 
sakladığı esrarı elde ettiğinı id. 
.dia etmen.ekle beraber dünya 
matlınatında Rus _ Almal\ mu
hare~ ~imdiye .kadar ('e,.it 

çe•it müt~Iealara yol açrp d~r
mzkladır. Şu günlerde ıse daha 
göze çarpım hir keyfiyet var ki 
o dB •ikiıı.ci cephe. bah>İ,,in İn
gllizlcrce de ve ı\01erikalılarca 
da gazete •ütunlarnıda artık ka-
panm~ gibi olmasıdır. 

Da-çulcunun İsta.nbulu teshir 
ebtresi gerçekten bir hari.lı:adır, 

hayrettir. Bü.tiin İstanlmlu tes
hir eimek için ac• ba bu d»_vul

cu: 
- ihtikar arlık yctn! 
Diye davul mu çalıyor?!_ 

• DAHA . 'E İSTİYORSU. OUZ~ 

Bir garıele ate pü>külü) or: 
- Bu • o)-su·,luğu idddle teo

kil etm._.k laznudır. B'""ı fırm -
cılar ekınej:e fasnly11, sıobut k.a
rı,tırı)·orlar! 

Di)·e barbar bağırıyor .. 

Rus - Alman bahsinde birax 
daha sin söylemek l:izım gelfr>e 
harbin t.u çetin safba>ında yu -
rütüJen. türlü mütaleralara il;i,·e 
edilocek şöyle lıir netice de bu· 
lunabilir: 

İste bizim g. 1.ete<:i.Ier hO)le • 
dir,~ iyiliğın kadrbı.t b?ln1e-Li.cr: 

nu (ırın~ı.lw eknıei:~ f..,,u)ya, 

o<>hut ka...,.tınyorlorsa fena mı ı 
ed:,-ior1ar? Daha ne bliyor~u~uz: J 

llanr yen><ldi eknıek ~apı- 1 

Ahnan tarafında yorgunluk 
al.lmetlen gortilıneınektedir. 
l\Iiicadelenln şiddetine raituıen 

k41tan "' vel pek ınüs:ıit bir •·a
zi~·et temin edcrcl. müstııkbd 
Jıarekat için daha iyi hanrlan · 
mak ı;:ayreti kendmi gi>sternıek· 
led1T. Buna mukabil Ru~ hare
katı da knganm d · ha bittii;ııe, 
bi1,ehi1ec<"t:İne ihtimal verıni 
,'ff'"rr-k uğraşa~ağıt11 anlatıyor. 

Rn da ı:-ristcrivor ki erbiın mıı· 

l,,~dderatı >lö~ü~etin ~ı.nde 
dr.-~r1dir. Döği.işmrftte ulonJ.ar 
daha da <lıi.,uşec klcrdir cı~uız 1 
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( SQN \:ffABERLER , 
:'... .... :.: "<::~~ ', ~- ' . .. ·ı:.... . ~ : .~ ~ .• . 

ANKA R A!DUMLUPINAR 

Vişi hükômeti lngil- tf ABERL ERI 

tereyi protesto etti El konan ka~ı tla r 1 

ZAFERi 
(Başnaka!Mlen devam) 

tanın harim i•metmde bogmak
la kaltuctn1rş asırlardanberi va.r· 
lığına ka•deden her tiirlü )a -
bancı emeli de Dıırulupuıarda 
ul'Z..ln ka'rtna gön1mi.i~ \"'C Tiirk 
mil~etinin ehe<li kurtuht>ı beno
lını eline alnıı~tır. Fransız t r enterinin bombardımanan· 

da sivil halktan zayiat ver iliyor 
V , :.!.9 (AA) - İn<:!h p:

ınt:u1 d ın gece Blo s ~unal ıı

dc-~ı ç-evrede bfr yolcu trenir.c 
ırruı etm~ ... li>r Vf' nvUı:Atı:n

d.·n al;nan ilk h3'b<>rlere göre ~6 

k ın n O!'i\rr:•üre 
y.ıral~ııtnao,;ına ş.eıbl.--p oırru~Lı.r

cJ, 

'' ı ıll" \D~ı~s 
k:.:1 ! ı" rıin) ~!;~ rdır. 

hastaı;ı-·!erir•· 

Soıı haftal;4~ zarf 1:-1:1 },ransz 
trl•Jlif"'r;:ı;: ka~ı İngilir. taarruz 

!.oudr .. 1ya gö!'e 

Almanlar Da
kardan ist ·fa
d eye başladılar 

• 
La valin görüşrrıei.eri 
Fraıısız d onanma v~ 
üsleril e alakab 

görülü y or 
Laı.dra, W (A.A.) - Londra

nın .sıya..-;.i mahfiıicrinde h<ii.sıl 
u\rın ~anaate göre, Lav~1iı• Anıl 
ra' Oarl;ın ve Pet<'n i!e •Ajan
lar 111t"SC'lesi.- h"kK nci:ı görü~
rüı:;une daır alınan haber Fran
sız d•J111. ... nınas1nın .~likbali 11;;.k 

·kındili · münaklı,,alar; ycniderı 
canlandıracaktır. 1\lm·.ınl:;rın 

billı:ıssa ~imalıi At'rikad"ki Fran 
sız deniz üslerinden ~stifhde e
d-cbi.!n1cı:t arhusu ile L:...ıval:, s•
kı"Lr<lıkları zannedilr.,ekledir. 
O · ıamand;u>beri Almn.1 cieniz
altı \·e ·haı.ta d.coi~üstü geıniieri 
nin Fran-'lz ga"bi Afnka"•nın bir 
hnıı-nı olan Dakanlan i>t.fa<le 
e.ttikleıi zannolırnma!ctadır. Bir 
hoila ewel L:wal Dak~rdaltı 
Fransı?.: !k;uv\Pet~~ri k~r··"~ıı.rlo111-

ı1t Vi.i~·e kabul eim~ti,, 

PORTEKtZ1N 
VAZiYETi 
----ı---

ALMANLAR 
Amerika Hariciye 1 
Nazırnna aaıknau 
propağanda manev 
rası sayıyorıar 

Bt""rlın, 29 (A.A.) - Amerika Ha.
r•cıve n.;ıı.rL Alcotf"!'" Cor<JJ,ıJ.l Hull 
de~ı••çle bulun.,rO..K rıazi:c-ı·in Porte
k12 lrü.küınet.i üzcrindi1 y~ılt.ı:ğl bas. 
luya ~ ... oıı~ı .k(\yabı}tnıe ... aııı te;nın n~ak
sao:v!e Ameli~ blr l;;,,.ki•Tt tı•d
t>tr:..;r ;;Js.cr;..,.:trıw. ~iiyip~\1" . ..-\.ı:ı~rl
k..i o . .t b.:ıiUsla. ~.·e1JbUftJ~ bıılL;nınak 
tQın f}N·tpk~-ı.it y~ lma:kta o~an tl
l"l.ı>et reü~ailk?<L"'ıiC:"'i\.İR .@~· .:1-nlqmll 

f'f" r.'"tit'l"!61"~1nf'.,.;-lli lbek!Nl~ir. 
':"r!~ !'iya."'1. tn.ahf;tı.fri AınMik.a 

4-.ar.ci..-e na~u+om. l.Hı söı.!Prıo.• s.-ı.ir 
-~ pr~:-caıı.d.ıı tıa ~·n11. n•\lt.ad ır.a. 

ıı~'"'·•:aı·t:t •..i.n utr~ etaru: te?..l&Ki 

cdıro rtı r. 
-'---..,----

Hi ndistanda 
karışıklıklar -Gandinin oğ!u ser· 
b st bıraklldı 

\ ... 29 (A.A.l - De~ doo 
a.l ıı b.r Jıabcrc g.:.tr~. H 

··a ) en dcı . a,..şt],\ k. ,r l!
U'". Bomb y J(Q: ııa ve 
~ "" p 1 is :ıhı::a a~e~ aç ... 

ıı.1.1 ve ü' nl r o~ınuştur 
A ıra a, 29 (R-ü: o C azd -

s t - liındı~ l!..ı.rı \' rı·!:!: ur 
tı. "J P ':..ı c G.ındinı· o ıu suç 
su ~ u e .. tngilı er t<lra.f n
<.Jn scrbc;t b:rakıL,ıst.r 

- -----o--

Arnavutlukta zelzele 
r. :na-, 29 (AA ) - T r :ıdan 

a bır telg• fa gör r!<l Ar 
r avut ukta vµ.1<ıııbulduç. idi 
r.I n zclzel n<> c<'Sı 43 k Ş 
o " • l '0 K~ yaralanın tır. 

Lrı aı1ım0;-tır. Böylece, 1 Mayıs 
\'e rı Agus1-os iar.hı, · .. --d~ında 
İrı.gitr,. ınenrıilerilc 17 ~i ölü ve 
58 i yaralı olm'1!1k üzere 75 k":ı 

K..., .. a\ a ügran stJr. 

:Fron:iıZ hükunıetı bu. yeni Jn
g /. ı0Caı·Uzunü haber aUrı.ca. 

lfindra hükı'ım<'l•lle ş rlJelli bir 
pı,-ıtf:"i'o y.n.pıuıs. 3~vil ~ıalk ara
s.nda bir çok kıırbar.lar ver•lıme
.;!ne ve .1 (Jdetli ve h~•\lı b:r nt"f
ıx't u~· .... nma..'dııa sebep < h.n bu 
çir~in ve hak.-.ız laarruz.t.n ına
ll'ydini kayde,·lemı~~r. 

PASlfİK HARBi 

YENi GirJr.DE 
Siddetli muhare 

beler oluyor 
---- ---

Japonlar Sa lo mon• 
l ar da n ç e ki l d i ____ .. ___ _ 

Çin liler 
gen 

iki şehiri 

a ldılar 
l\lelboufll<e 29 (A.A,) - Balı 

Pa&f,~ıcki muttdik kun.,,tler 
t<mumi kar:o:giihJnın tebl.>ifı: 

l\.fü~ıef;k k:t'dar Yer.i Gıı:.e'de 
l\.Llnt;l,>ay'da ju.pon kuı vctlerile 
s;J<ı bk tcillati halı!idcdirler. Bu
rada ~id-detlı mWıareltıeler cere
yrn < tme:ttedir. 

Kum ktıvn:;,krimrzı destek -
le)<'r. orta l>li~iJklükte bo.mba 
uçaık 1arımız jcı.pon m~\7.ilcrir:e 

ak;<ıktan lrüeıım ı;ı.n'i~lerdir, Bü
tüıı bomba tar hedef bölges.ine 
is-Jl>et olm.iş ve birçr-k y ar'{tın -
laı· çı·karılttJ<>Şttr. 

Çungıkjııg 29 (AA.) - Cer.tral 
Ne\ve a.ja.ns.1o1:ın hild.Croiogıne gö
re. ŞUr:ji~n'ı ~~iılklltel ooı~ra ce -
nuibu ~aı'k·i istL.l!<ame-tıind.e. ilerlt'
yen ç;rı ktrntleri Tung,Şulıen'i 
~~ l c:bT.i~.lcrııiir.• 

Londrn 29 (A.A.) - SaLcımon 

aıd:ıla.rıooa i•'P"nlar muh.arcbo -
Y<' gıiıımi.;; ol<m gemilerine geı'İ 
çeıl.."İlınC'k emrir,; l'"erm;şıerdir, 

Yeni GiPe'de müt!.cf !d<'r Wö
ne Ba(y'd:ıın ~ponl.:ıra doğıu 

ilerromek!tedırler. l\föttefllk ve 
japon tayyareleri arasmda fa
sıl:ıt>'l'/. çaı-;ycnmalar ollr.~:l..'l\a-dıL 

-<>---- -

Mil li Şef 
-------

milli Maca r hayra· 
mını tebrik ettiler 
Ankara, 29 (A,A.) - Sa nt 

Ebicn<' m•J,11 ba}·ram o:ıl;yısile 

Reis;cün1hıır İsmet lr,(lnü ile 
Macar Kral Naibı ara"mrla teb
rikc ve ~klııa.r te~raflan ı.eati 
olunmuştur. . ___ ..,.. __ _ 

30 Ağustos 
Büyük Zafer 
Bayramı 

(IJa.t taraft 1 incide) 
terde milll p.yesler gfü;terilecek: 
milli oyunlar oy-nana~akt:r. 

Emkli ve 11ıahil subaylar 

Orduevinde ıoplaııacak 

Emekli ve m•lul subavlar :;o 
Ağu,;tos zafen munasebetii(, l:>ı.. 

ı;ur sı!~ı arkaıd şlanle b.r p
lan~• yapacaklard r 

E-ki generalle ve • eu ku-
n r' ğı.nda e aj:erı b:Pf'-

kl.et' başı da b rımuş oıanlar 

bugün O duevırde O: «nen! 
Fahretı:n Altavın da\E•tiıS1 olG 
ra3\. haııır bı..k:ını~t:co: ardır. 

Seyogiu oo' • indckı l'mekı 
subay ve askeri men•u•lar da 
KoıorJu binasında Ge,,cral A
sır- Tınazteperuo, istarbu! sem 
tınd k Jer Askeıi Tıbb~ve oku 
1 ında Gener l Na:ı:rr. G~neo.n 
davetl , ola .. ·kl;1.,drr 

Alı u yaka= ık ,,,. de 
Selur..)ede <ıenera.. Sıl h Er
kr. t n davebna.; hazır buluna
cak ıırd r 

serbest bıraı.ıldı ı 
Ank.i.tra, .. 9 lh.,ı<tnı tf\l,hauc_ıuden) J 

- 11.utrKı ve l••ı"'ı1.1 ve hu'"l'Uul ;.3-
.ısl.ar e n<iı• \ l' g-:.un uı<lc"tlt: Ouıu- ı 

n 1 nıtoı.)·,yen e. fWk k.~ğıt.l ... :a e, 
k.onu!ırr sına daır ka.rar .=.ıınelerın. 
gcı. ..... h.1.h . .;.ı.ra .. a-k~ ka.anh.. ıoe nı'Yt'-

tı v<'K ı:-ce taşu.·a;. ea..l~ıe.k bu.!<Mı.ku 

l'l'Bn1i g .• .:. tene ınl'ı}ar e .. n~tır. 
Ll~·.eu!.lf"n kcir'arlar :1u,ı.c1n.lır· ı: 

Lka•ı elof;.tıLarı. i. ;.a.nbul Be.t:<liye.:..i 
hudukı ı ~·ıı-0 .. ı.:..u:wınıı ~lltnv..ııl'll 1 
n~üi.~•1 't' h~ıı<.ıııi şa.h~ar e.;ino.e niı.·V- ı 
cut o uıı bt.)·«1H1d~ı"ıl'ye U>i tuıu,an 

nue.y)cu ı~\',.,i.t \'ı• e-b'adaM k;Jğıt

lar.J. (', lronır.•~· haJ~ntıOa :lti:l ~o. lu 
.~u..., ·ci.ııiıl ylu1 hı·yrti kc.ı.1·~1•ı. 

2 -· !fı.ıı..ı. ı ,.e hükınl :ıhı.Jar c!
Je-ı·..ıı<!f' vrı gi.i.nt:-ı.ı c.rı.,(' LJu, :.nan 
~ını.yyet" c·vsafd:ır.; 1;.ıft;.:.•l·lı1: be
" on~ v tah tutu'3t1l.k d• ~t :·<atı 
m .ıkabili~cte ,atı; a!Ln~l' .. ~Iı1a ıııJtt"
daı:- '1'17 .Xo. ..u KOOrd 11.K. ·on k<ı-

r~rı. 

50 

An• 

Bin pulluğa 
el kondu 

"'· 29 (İk.-rLı.; 1 • ı..ıhabırınfien) 
- !)~!et zir.xıt .şi"tn· n..ru. 
ınu ta·~ftt·dan n~;.ıı.ye~ r 1 .ı(· lht·
vRCl b,ı l'n .. n ('İft(,·ı ı•rı' l.tlvzı edilnı k 
~'zrr<.' i~tıınbuld;:ı. Türk _..\\·ı-upa lı
ıni!ed lrk<"t.i ı· nıl<.' bu1ur. ... n 50 biu 
yüz ~'M'\cci c:~·!'.k ,>~ı.h·k tu.: ct'n1:n.ne 
.:vti!Ji Kurıınn::ı. ka uıaJ\fl..:;. te\'hkan 
eJ konalıni.2 ırıa h»yel. \·e-ki!~ı· k-ı

rar vt•rllnı~şUr 

Hariciye 
Vekaletinde -Bir tıcari an laşmala r 

müz a k e re heye t i ı 
k urulu y -0r 

Aıık;..r.~. :.!fi ( (kt.lll'\ nıuhabirinden) 1 
- tiar:cıye Vt·~.Jl•·tiı.e- ıı .. ıQı·t ol
n:ıek u;.oc;ı• t~cJri ,·c nıa.ı ar..l .. n1:l
laı• n\Üld ·ı're heyt·ti nan~ e bjr h<'
yet kuru"tı1a~ııı.a Hı yet \·ektl~cı• k -
ı·ar \"l'rijıni5lir. Bu heyı•tı• 60,1 li!"'.& 
ayıık ı.. ·ıet: b~t· ı·ett; ,.e 150 lir::. uc-

ALMAMLAR 
Fransanın bazı 

mıntaka larda de· 
m iryolu münak a· 
latını tat il e t t Her 

Loııcira, ~'9 (AA.) - Cenev
reden 'l'as e:ıj:irtsrna gtnd~ri~n 
bfr t<'.gra.la güre, Alman i.:ıgal 

makamlar. Rl\'re - Dicppe ile 
Roucn - Boulc.:~ce - Ant' ns ,-e 
sa:n Ö1ncr dt->rn.ryoi!:ın üs:"tün 

<1<' ~ o:Cu münaka· · lm: tJl!k et

mi~lcıdir. 

Bresl - SaiPt Naza.re - ll:rntcs 
deıniryol!arı u:--tıündı:kı yoku 
münaka alı da "ddcıli t.h-Oılle
re '.ib; tu uhnu ·tut" 

er-

2000 Norvoç 
Balıkçı Gemisi 

Almanlar tar alından 
mtlsadere edllml' 

Bug"iiı1 artık geçiln1i~:en, a~ıl

nl .. yan tek kale Dumlupınarı 

kazanan Türk IJi.itünlügü \C o 
bütüuliiğün elde silah niihet tut
tuğu Tl~rk sınırulır. 

:ıo a~ı~tos 1922 ~ i tarihinde, 
ha.fl?a:"tınria, brnliığinde, kanın,.. 

da 'e hii\'iyetinde ~·a"Şı~·an ve 
her yıl bu lıahra ile damarları
nı ylka:ran 'l'lirk nıilletinin bün,... 
~·e,ind<' hiçbir imkan arlık yeni 
bir :~o ağ"ustos deneme~i aranıak 
ciir"ttini kendinde bulaınıya • 
caktu·. Çiinkil, Tiiı·k n1illeli hiç 
bir hiınsc~·e bit: bir ~ckrt ve ih
tinıa1 il1:t bu fırsata \'erıniyecek 
kudr<"t \ c ku\·\·ct iiadcs.i içinde 
bulunu ,·or Ye her~iin geçen 
günli \C) rck asır geride bıraka· 
cak bir oJ;;:unluk h•zı içinde gii· 
cürıü hill'yor. 

Tiiı k mili; tarihinde tam bir 
de\"İr kapa~·a.1 ,.e tam bir de· 
vir açan \ e Tiirk ıui11etinc ebe· 
di ha~·ut !-ıtrnnı gel:ren Dunı -
lupınar zaferi 1nnhakkak ki. ~·er 
yüzü ıniHetlcri h;in de bir 111u· 

harriki i1;'3u ve ınuharriki idrak 
vesilesi olmıı5 n bu misal bel
lıi de hokikalcn bazı mill~tler 
için ~uur uhasında biiyiik ha· 
reketlere ıııukoıldeuli' te~kit et
m~tir. Çiinkü, 30 ağustos 1922 
hakikaten J.:ılnız Tiirk milleti~ 
nin kurtuluşunu kazanan b?ır as. 
keri zafer olarak kalmamı~ diin· 
yay~ ani ,~·ı!) \"C illa.re sisteınloeri 
bakımından da birçok in:mlan 
ylk;ın netir("leri yioe in..~anlığtn 
huzuruna çıkaran arsıulusal bir 
tecriibe olınuştur. 

30 ağust<>s 1!122 insıonlığa in -
'2nlık haklorını üğretıııek, Ja -
şnıa iradc~jni biıkinı kıhuak, 
ta:rlh \·e h~rita ~ilinti-l~rinr- hiç 
bir zihiıııle ve hichir tatbik •af· 
hasında ~·er ''t' ~ık.an ıyı rtınA· 
ınak da,·a.bının 2aferi ve dc;rsi 
olıtın. tur ve bu zaferi Ti\rk or· 
d""u kaLannu' ve ltu dersi Tiirk 
nlilll'ti ,-erıuh.ti«. 

Bii) iik Tiirk milletine, &nun 
el1edi !'5rr: niu aziz ruhuna gu.11> 
(eph-t.~!):r..in bü~ ük ,.e ,·aratıcı 

k c>u1u.t ·ııtJ i'\Ii llı S~f fnOnü)·e, 
ka hrnnıan Tii r k o rdusuna can -
rlan rniuıwt ve u~:gıl~,-... 

SVKRlJ AHMET - -----·---- --
Sovyetlere göre ' 

(Ba~tnr;ıf.ı 1 ioei sahifede) 
cu., t.'11 h . ..r.ci ,-e on döı'tl ..;.r:ci.i vl
n~rn tanK. tun:ı·n:ı·n!e &(n~n hücu.ıı.. 

k.t a.,.: ;ıun fD".Jtıa b ... yük .\lruanya 
krı.;. • cr.!l ..... n ~~ r C:\")" t ı.. ·ı:.~r1 

t. ı f.r .:ın ıaınnp e n ş o:<·ı.. k.a
ı· 1 b. c • ."PnektPO . 
.\1. t ~. J •• Ul { 1::. ' !'TA:\ Kl ~TET 

('Uü l'ORL.\ll 

l n ... 1... :ı (ı\ :\.) n. \aıır.1ua· 
llju. St..l g....-,.rt .;ır sı~iak.. 

S3h.aH .b .y '•'- 1 ı.: ;a'!'ı' t•,r.. c:e. e-
y2.:1. e' 1:e'k.Leı..ı· •• Rjcv \ıö~ .s;.ncie o, 
n:i;yo.•:.ı. .'·:tı~tn ıov~·ct Uk ı-i çar
pışıı akt:.ıöıı·. Al!ı'.~ı nctv<scl~ yo !a
r!Il • .n böışıı~..ı l:.a.y~· K 1ıok'la!>.t \.'t\ rner 
kef.. tUı .. ıi..cC~ır. llıt!t'r cı l"!l•pttı~i. 
tLT'l .i .wı aı~~.:l..ı.tıı.'.L.ı.u Rjc...,,· bU;:ge-
s nı\ h;,vı·k•·t ("tl1~tır AJınıanlar;n 
ey 1Uiden e-••VC 1 o·• ~\')'"et t::ıail'fuz.~1 
oez>.icn~ı·diklt".ı nla~1lnuı"t.aciıx. Sı:w 
yet:<"r et 'lt:l>..:a kı ı•tlı b.r .nı.ıkave
ınet ~l··nl:,_, o!<'uJtıl.a.n ııc;:n alman
Iar bu bö,gı•yc eıhtıımıiyet v" ... rr.•s
ler, ır.r·ı..kezc!eo Vt' t-'lllakltn •h~y~( 
kıtalıırır:1 çekı~·k tı•d.rı<CE'fl ve ı.lıt.ı.
Y'<itıa t"l'f1t .. .bı sevk e~ iş'.~rdı. ş:ınd.i. Srokholm, 29 (AA.) - Social 

Demokr;, ten gazetesin.' Os\o
dan gelen bir telgrafa ı;:ôre. Al
manlar şimal Norvcçk bulunan 
ve Norveç balııkçı gemi.'i filosu
nun üçle iltisıni teitd eden 2 
hin kadar 'bahk~ı gemc.-.ııi mü
sadere ctmiş1€rdir, Ba ~ gemi
lerden mürctkb<.•tın ç;kmasına 

ınWaade edilmem~bir. Son gün
lerde bu bölgede balL.;~ gtmi
lerindcn bir çoğu ()!"lada" kay-

<ı~ıu.an ihtııy:ı.t k.i.talann!ll. nıLhi1r, 
1 • • 

bir k.1.S1Y1l ~·Nllxil. Katka!r gt·eid~e-. 

ln.ı.;~tu. Bunlar Rı.ısyaya 
kaçaıı .. r ıt'.\ttli'~ gö•ürdüğü 
s<>yle~ınekıcdır. 

---<ı>----

Hava 
.. 

harbi 
(Ba~tarafı l m"i sahiftdc) 

e\, rır .}' k' .11 na ··eh<: > o!
mu~tut. 'Şehrin ~ •< 'er E 

dclııl bulı.ma" oncmh bıı· ""JÜ

essesc h.ı.vaya uç.. us~Lr 
BT t \'e K d I· .. z 1 -

rraİıı:ırı ırr çok Alw n • , 14 
:k'•rı t ınıfından aynı z man 

da lx.r-b:ı al'!n şt • K. rd 4'in 
bu: ük s.na: tc Ninden bin-
s. de - . ınf · '< ' 'e ) an-
g n ç -m.şt r 

Dün gec<' A :oan ·aş uçak-
Ların.n t ~<l İr v •ere ş-

r..ınd& ca.ı1J:-?nwk.lc.uıır But~arı. geri 
alarak rr~P-ri\<:Zt' ·1.a'k -ehnf'.ic pı k gl:.ç 

,."" hr•'hnld z.~ıç~ın:ı nu.:..ıtıt2ç bir 
i:.>~r. 

So\-yı•t .c;c~ı·ra i Zı:kot ff·e~·k.e-z:J~ 
t:Hw~·n:,;a g~·k-cpk aat J..,~ ;yı he
s..ıp!a.ır. .t.1r • .\in1an1·..ı:- c~brl yürü
y~le )t1.a,o:.r~ru llark,,,.f'Can o"rna~L 

g;., b..' ·~ ı n.e 2k:e::!11Cx,tedir·le.r 
H rkot'"C t;i klıvvt•. e~in yt'r~e d. 

b'J şeb ın rtnubuncia ~ kt'ta1;:rıı. ~c
tirtn,r·.k Ju. ın ~e:C<:ekt.ir .. Bu ,:;• rt:L 
lı· ahr.a '~ Stali .grchl on.ür.. ek· ha-t· 
lann<> tak'"ıye kı hırı ;:ondf·-.e-nE-Z 
bi.r h.J.ıe gı· ecek. '" c. r. 

Iranda 
(Ba tarnlı 1 iııci alıifede) 

a ıgı b T r !>CTe go (' cJ.e Teb -
rızde e , rn ~fiik~ e ci _ 
h ~ • t ; "n bır t n lıC'l' _ 
1ı 'a c mış raı• '>ov; t ·eri 
; t • ış ve haliden 50 kıişı 
olm .ır. ------------__ .__ 
maı dogu kıv •• mda SJ'lt'erland 
llwan "1rtn tt>VCih cJılnustir 
Şahır batı:sınaa ve l:m2.1 .,;l k 
meıincfo l>.r Q(>k ;aı ınlo.r ~lı<t:
ğı ı;:c ı. .üStur. 

SA YFA - J 

Terfi listesi 
(Baş tarafı l indde) 

din Dum!ur, Akii Era!p, A<inan 
Akbıy:k, Elem Burcan, J\ecati 
Sayın, Galıp Onganer, Şe•cket 

Suaip, Şükriı Alt<ın, ;:ki h Öz
can, Zeki Akman. Sıill"yman 

Ba,...gmc·z, Necati Büvükkara
man, Ömer Kutur, Hidayet Ka
racalı, Ferid Önalp, Rc~aL Bay
san, V ık Sanahp, Halı! Anıl. 
Azını Hayranlı, Hü.<eyin Ö2di
yar .Nuri M.ergen, Sırrı 1\taman 
Remzi Okta~~, l'\.,Vr: Duınlu, Ze
ki Kız:, ık, -"'af;z Özsu, Ce.'llal 
$1)nguralp, Naı.rn Arg•ıı Hay
reddin Oktay Semsı CepÜ)"Ü, 
Osncan Kangol, ]-lali! Tümer, Ta 
ceddin Caner, Ragıp Karıdemir 
B<kir Edız. Salim Dilme!l, Akif 
6<1ınen, .Aooulkadır Mavi una, 
Kemaleddin Obad ihsan Ersa
yın, Tal!p Sezginalp. Bedri Öz
ler, Zeki Enderun, Teı-:fik Ak
y·üz, •Emin Üner, Avni BJ~yiği.t, 
'!'edik Ataç;,rğ, Kudsi Kutluca 
Sakir Akl•ıın, CevMt Ö»'>ii. Mek 
ki GÜr>'ll, Enis Okman, Şerafet 
t;n Gö~er Ceıvdet Erte~. Nuri 
Ak~'lı Roca. Dikm<'n. Caı· t A
ta:.unl, A15eddin Yeren Sırr' 

Yük:;"len, Ahn-ıed Tür{uğlu, Ke 
'11ai Alany. Sakıo Er'ug. Tev
f k Okcc>be, Hikmet Rua. Azrz 
G&<de.rr.ir, Kemal ÖT.K:, Ali Ön 
der, Sodık Gökdal, Bahri Büyi'lc 
.,,;en, Nı..r Gün~k. füza Güven 
Nuri Atmaner, Vefik Ziı L 1, Ncc 
det Bozkurt, liakkı Ö?gören 
Cehilc<ldin Altınt;ı~. l\for'd Er
ten, Rıaz Iş 1, ş.,k;p Bi~öl Ka
zım Fırat, Nureddin CarıPr, Na 
im Tan, Seım Eroğlııcr. Tailıs'n 
Ar mh, T<>vfik Tu"gay, Hasan 
Canay, Gani Güvener, Sadr Ka 
rayalçın. Yaear Akman, :,fosta-

ıc DA GAR CIK .•• JI 
Etme bulma dünyası 

Tevekkeli deıueıni~Ier· Eden 
' bulur, h1lt>J~n öli.1r! diJc .. .'.\leş· 

hur sö:.ı:diir: i n.san ne oldunı de
n1emeli, ne ol.ul:ai:"1111 ~! df'ıneli .. 
Hey gfbi günl~r heJ, bundan 
~irıni kiisıu yıl ii-ııre dün.\·anın 
hali ne idi. ~imdi bakın na~ıld>r? 

BLtud.an ~·irn1i küsur yıJ ön . 
ce kinı derdi ki bir giin gell'<'ek, 
ortalık bu hali alacak ... Evet 
amma bu kah be dün~ anm bir 
adı da etme, bulma diiny a,ıdır! 

Hava!Jrda k~ları, denizJ.,rde 
balıkları bil< bu ne iştir böyle? 
ıliye ~kına döudiiren hu düu.
~·a SA\'a~ etıne, huln1a dün)a .. 
srnın pek gayl'Ctlc ><>) re<filecek 
cebbar rn kahhar bir teeelli -
sidir l.;i, Tanrı, insan oıtutlarını 
bunun daha beteriııdcn sakla -
sın! 

Vaktile, hir farzı muhal ola • 
rak: 

•Çekmez kii:r("nin sıı·tı hu ta. 
hlıtu cesinıi..:t 

Fransada Deat'I 
ya ik · nci suikast 

-------
T op l an t ı s al o nun a 
b i r b om ba a tıld ı 

3 
---•ı---

O lü ve 
y ar a lı 

4 ağır 
v ar 

fa Uğ11r. Bahri Koçtl:. Ş<.-rik A- VL~i, 2il (AA.) - Versaılles' 
car. Nafi ·Erı>:ı, Nuri D.,,ocen. de La.-.,ı ,.,, Deat·~ a rııpda, sui-
Lutfi Ak~ay. ka,;t.n ~ dönümü n'fü.asc•bet:\e 

ALB:i~~~~lAT~~~.:!ı.L.İGE e\·vclki gl'Ce Parıs c var .da 
Ciaoby"de Olimp:a t.yatrnsunAli .tlo..)·dar .ı\K.ylr 

a,yLıGA da Marcel. D.,.t ıaro.fın.:ıan ter-Y·,RB.'\Yl.rKTAS Al~. 

ııakkı Noya,,gi\. Salıh Luti, Bay- tip edilen metirıg esnasında-atı-
~.ır.. lan bir borrba iiç k·ş:n ıı ölme•'İ 
Bİ. ·s A .. 'lILlKTA.'11 YARBAYLIGA ne ve <fürt kişinin de yaralan-

~ ı:t.~ı:;n A""oy, Sıc!Gık O.t\<dll, Cev- mas1na sebep otmuşhır. 
dl't Ak. Cı>vdet Çl'lfo, s.t>;ı Ayala, Deat, sa!onun arka t<:raunda 
Bt•di Biı~eı 1 Fohı.·,i Akı..."'Ol, Eınln 

Y~u .. ~n. r-;a...ı. Eır:;oy, Ha.mdi. Sügi.l- ottl''Ci-u:ğ:u ve b:r pencer<"den '~ 
dor. C"<,r.al Tüzfınkan, Ş0 ri! Kutay, ya Fuayeden atılan bomba sa-
Harı Alp;ı lan, Somı İnce. Fetlıi lonı:n ortasında patladığı ıçın 
Tu-•.. '\b~c. r. hman o~'"· Z'ya Şa- kendisine hıç ıı:.. ... şc;· o1.mam:ş-
h<ın, ~ı\.'bcfuı-r-.. h~n Yaınan, Nat. Gö- br Ya"."ö·lı!ardan eı:ı a~arr. ikisi-
!;• • Jl:skk. Göktürk, Bıorir• O!gaç, n:n Vaz.:iyctı vahimdir.' '"' 
& h öz.c, ~un. Nazmi ÜLkök. Cı'- .._._,..,. --~---,,,.-_,. • .,..,.v ___ ~.,._.,..,, 

, ,·ad n;ı· n N·y zt r.;::p M JI:1 
Bı )·go. 
Y[ZBAŞlLKTA.~ CİSBASILIG.\. 

!\.y.zi ÜA:>e~. Sa.ıın Z<.•ren, Hakkı 
Siirr.·:-z, Rc•nz! Ö:l. l. K;.dri Y.:.ldiı".lıu., 
A~ ul atı T·ır;:a.>·. Rd'at iıt('ı, Asım 
Kd•\~ıı~·uglu, Zı·k. .. Alada!(, Suni Ba
hıır. ı·, Nectnt·cid•n Ttlk...ı.ş, SttTJ 8e'
zcn, A.bc.;ülka.dir Ke11o~-n:, Tevflk Örı
a , 'tlefü Öıll•n, B.lsr• Öktı•ner, lia.
, :ı Dı•ne· , Kcnıa'.el)C1n El"tea., Şera
ft->c. 1n Koz:ıaıı>a, K .. ı.ı:m GJph.an, 
c t ·l ..-\tl ·n, &i)('l?l Dura:,P. Fibl 
K p, }Ii T. A!"lukııg!u, Ek'ren'I Ak.
J !\far •• ·• Ye-;ı&,1!, Jo'aı.:oh Sel k!t•.r 

l'!>TI G~IBNLİKTE:-1 1ÜZB.l.ŞI-
1 IG.,: 

E.ıctr:ı. Gu.tie.} $l.'. .. rü D.kn\'f'!ı, Fuı-
a<l Ayy1 1 .. u:, l\'ı.1!... l S. vı•r Eerdi 
GUr-eün,. S&1ah:tddı:" Al"JJ!rı~·n T.b.. 

s.n ÜJk ü .E;, IJ1 T";.çcr E.ad ö,ru
zun, RCt·tb ~~... Ceta:~ırı Er
t~k.n, l\letı.ı l·n f',furı.·,. Doeıı. ~ • .,_ 
z.,r Güvener1 l\teaır.cd Ber-ıti, SU-
rı•yya c;.ı::or. 

TIG?tlENLİKTF.'I 
LİGE: 

fSThGMEN-

İ::.ın~t Vı..:rgeç, Ji .. id Sı•ltr.arı, Ze
k! Car.berk, Sehunl Ergüney, Ret:ı:b 
Oraikan. )Jıyaz.~ Ö4üven., $('vk~• 
Şı'nt•r, l\a,.nıi BeJen, Hfıt.rtlf1. Bay .. 
ra.ıc. Mö1.ır..ıd Be'.t..nli, .Mıtttal.a • .\s-

Günün tenkitleri[ 
(Ba~ tarafı 1 in-ci sahifede) 

cek Tkaret ve Ziraat VekiUe -
.riııin 'erd ikleri ve verecekleri 
uzun beyanatlal"daıı çok daha ve
cİ7ıdir, dalıa çok müsrumtir. 

Bi:ı burada istediğimiz karan 
, ereduralıııı, cennp suıalan .• 
mıula'ki komşularımız da e'k • 
ınek yiiz elli) e. et ~ yü:.ııe, sa
de yağ sekh yüzc satıbrken ka
çakcılığı önlcyenıez. .. k ~detli 
bir akıntı)::. b~ )ere küre'k ç~ 
nıiş oluruz. 

Kaçakcılığl önlemek gerek -
tir diyorum. Bilmem oralarda 
\e oralara kaçakcılık yapanlara 
da ölüm cezası çolı: ınu görülür? 

Kırmızı, Nureddin Hüın:.Jıp, A
ziz Oauıkar, Büı'lıanelı1iin Develi. 

4. sınıftan 3. sınıf i\>11. Me. lu
ğuna terli edcoler: 

Fuat Eroii lu, Tevfik &dem. 
!i. smıf m lNllllele memwrhığla

dan 4. sınıfa teı(i eden: 
Ahmet Bölııe. 
7. sıaıflan 6, suufa tefti edn 

nıuamele memuru: 

D~}en ~irin, ,·in-c fôlnı ınll· 

Jıal ~W.r"'k, bu sC;ıu gert:eklr:-ıı1i1 
olsaydı, acaba ~in1di dtinynnıu 
hafi daha nire oları>klı? t'zc -
rindeki akla, ha) ale gelmez da
la..~ınalara rai{lneo. tger ı.aıa hu 

dünya tcmeliııden ) ıkılıp tuzh 
buz oln1u~ orsa bu, :io ağı.,t~!'. .. 
Jarı ~·aratan n1a-zlfan1ların ~·ü:-ü 
~u)·u hürıre-tine olı;a gC!rek ... 
Bugün diinya-oın birçok kü~e, 
bucağJnı saran an1au \'erıu~z# 
fcrnıan dinlenıt•z ater. kar .. ısto
da biz 30 nğ"lh;t°'"-tnıu~u kutleir .. 

keu, ~·ine g-önül ~kadar i ... ti • 
yor ki dünyan"' bu rehenn~tu 
ınarYLara~ı hirau öne(' d~~~ ...... in, 
ortatrk '.\'İlle ba-rı~ zanıanJ~rın _ 
daki cennete dön.~iin fZ'ka t bu 

se{erki ~c,~iz ~A\"3\o bi.itiin in..,an 
)arın kulağ·ına kiipe ol. un da 
etnıe, hLı1nıa dün.'·a~:.ı110 hu 
cebbar ve kahhar tecel!i•ı hu 
-ıekilde 'c daha beter bir halde 
kendini gf),fernıe~n; 

Om.an Cemal KAYGILI 

Başvekilimiz 
Sivasta 

(Ba~ t.ıralı 1 inı:i sahifede) 
Ba~"\.'eı{ilimiz, V, .d~f.' • 1(< 111, -

tan~ığı, Bc!ec:iıyey Pa .. lı \'e 
IIa!ke\.;n ziyaret ett-~ren son· 
ra Erkek L~sesine .~iriC'r· ·,. .ı\ta· 
türk Lıse.sini "~ S:\~as k·.ıngresı
n n toplanmış )'dtı~u ~· onu zi 
,yaret t-tm-~ler \>o rnÜte-lK bo.~ 

Aziz Milli &_ .. f \'<" Clır1hurri' S!

?l"' z İsmet İnönu'rıin oku:i'Uk :ın 
A'keri Rt»;lİY•.1 c gı ·r~.k ~I l'.i 
Şefin ınekt.e-p hatıra.sır, ~ -"d tin. 

ve T.İmar'"i itibarile de guzel 
bir Türk eseri olan "kulda bır 
müddet kalmı~lar \"(• öğretmen
lerle a.ı rı ayrı kı>nt..;:"'lus'"'rdır. 

B3E1Vck.ihmizı b,ndan sımrı 

büyük. giizel ve çok faydah bir 
eser olan Devlet Dem;ryoll•rı
nln cer atö'iYelerini gezmtsler 
ve ·ıı ba.,o.mda büyük hır "'"?'e 
ıçinde ~alışır buldukları mühen
dis ,.e ~!ere h!tlp edere~ bıl.

yük işlerin böyle bu:vük kın-ve' 
\"«' neş'e ile W.Ş.nl.'.lbileccğln> 
söylenvşler, gördükleri gaı·ret: 
,.e inbiızamdan dolayı nıenmun
luklarını •bıldimli:şlerdır. 

Buradan ayrılaıı Baf11!kihıni%, 
Selçuk eserlerinden Şıfaiye med 
:resesile Gök medreseyi ve miw. 
a.kiben de Öğretm.>n ve San'at 
okullarım >"e halı dokuma. evi:rı: 1 
gez.dikten sonra asela:i kışla ile 
ihastahaney< görmüşlerdir. I 

.Adkeri kışlayı rziyare~ esna~ 
sında rıdrtelif briıkler tat'l!fnıı 
dan sclamlanan · ~"ekile kara 
'\·ana nümunesi sun.tdmuf ve ~ 
lezzetli buldukları •er yeme- 1 

ğini yiy<'<ek kmnutan ve enı. \ 
hita!ben c.Ka~ tilrlıl ~ · 
ohır, ben kanıvanaım:ı. yemek~ 1 
le bugünden i!lba:ren kara-., l 
kardeşi de oldıı:ııı> demışlerdir. l 
Eratın ~rleyen cSajol. ııee. ~ 

ierı arasında garnilıoodan ayrt>o 
lan B~ekilimiz aııkeri hastahı. ' 
neye ghierek hastalan ziyare.t' 
ve hatırlarını SlOdllU§lar ve ha. 
tahane hekimleri üe görüşereJC • 
memnunluklanıı.< bilıiı.rmiıŞICI'< • 
dir. 1 

Saırt 22.30 da Srvas C. H. P, 
Reisi tarafından Halkeıvinde şe
ıellıer:ine verilen ziyafette bulun 
muşlardır. 

---<>---· 1 

1 .... n, sman E:-b:.ty, Şaııklr Yüce,.;oy, 
H<>~-4lll Qzyurd, .ı. "ııs.:1'1 Ku.ı:dk ... ya. 
~!a:tm:ud A' ).:ıy, Orhon Şahab .4'.gııu, 

RuR J~t"ri, .ı\lımed Ku"H' Nftl°'t Tek .. 
-er'. s..:ıı'"'<idı..1. öıer, Nac. Kıl'l.-ttept>, 
Fikrı Söırrc~. M"'h~ııea St·r1>ay, :..ıeın 
dul1 Erıgt..l, l\'lı..:stafa 01A."T'" Şa.Kır • .\.Ul, 
!\iu.std.Ca ~0;;.·.att Y:ln.:.n, J91ut.=l Hak
kı A:lutlbay, R.ıho. Aka1ın, M:ı.;ta
!a EıtLrııl Zt•k..i Get~(·r. Z-ı.\.·er Ben
deı'. AT;f Türlrer, K.tnnl NazLıben, 
Sllleyınan Turhan, ~uurcer Un...-a.1-
dı. 1\lPhn1rd Çakınakçı, Mutıarrt•m 

Akın Kerı.an Şc-:l. Sa'hall Tüfeokçı, 

Reşc:.d \rardar, Refık eıiı::rr•~n, Sa
deddin YL;.ct•, Mahir Can. Ta.yy.b 
Csnuı;:'!.!E:i.J, lliliınll Gurcan1 F<tth.i 0-
taç, !\·:J.re:id'in ÇPt n Fnvrr At•k.an. 
Cadd Öngl'n. Jb..,.h>ıTI E.<er, Cihad 
Bci\.n.eo.ıl, Fı' ltl n 'l' Jyta.ıı, l!i"'nli Say
gı. Te\fk ~rav, ı1 ..;.st~!'a GlL
'( 11,~ur. Kav kı.; J S J .) 1 an Lct
lt!, l:'fan Çc!m.kaya Ragıb ~y!r
er Ha=can B y uoı:, Sai>l'I Kartal, 

Hıwyretbıı Keçik. 
4 sınıf hesap menuırhığ.....ı.aa 

3. sınıfa terfi eden; 
Abdumııhmı;ın Tekin. 

Almanlara göre 

dd lan.ş Sa A >7, K•-
m y, Kfı.'ll K&,wı3 )ı; ı iasa?l 
ş·mşek, l\lehm••d "l o t'\'tr R 
Surnf"r 

~. Sınır A•keri dli Hakim • 
ilkten t. Sın.:f askc i adli hiı -

5. sınıftan 4. ılilDlf hesap m<ı -
ınurluğuna terfi edenler: 

Faik. Ö2xlemıİ'r", l'lli1ıbat Aıbı, 
Emin Akam, lillmi Beyhan, Ab
dımtıaırr.an O.rci<liŞ, J\~~ Öz.. 
tiirk, Yusuf Ak;giın, Feıtııat Al
pın, :Mehmet KeSk:iıı. 

6. sınıf hesap memwiuğutıdan 
5. sınııfa terfi ed•nler: 

Cemal Ya'LÇ111, Ak Oeyllnın, 
Kaıs'"..ın ÜPvermez. 

5. •ıntf tiife'k~ilikten 4, sınıf 
tiilekdliğe terfi edcn: 
Mazıhar Üool 
6. sınıf tiifclc~illlı.ten 5. sınıfa 

terfi eden' 
H;ıımdi Özen. 

(Baş malı ı inci sahif'ede) 
Rjev civarında RuslaTın bü

;ıilk ~vv~rle ya:ptı'klırrı ye
ni hüıcwnlar OOrnba ve Şt.lkııı 
uç:ildaTının deslcldediği ~l 
!kıt'alan tarufmdan. ınu.vaff'3ki -
y elı;ıiızlli ğ e uğrı.t ılro ışt rr. • 

Ll<Uıga göhlniın t'C'l\cobı.ır..da 
düŞ!llQnın ~~i y2Tm.a tcşc!>bü&
leri dunlırrubnı.t;tırr. 

Helsiokı,. 29 (AA.) - Du'I 
gcee so,·y~t hava kta\'"\ et'<Ti 
rniık'akiP dalgalar halr•de f'in 
başşehrine taarruz etm:;,l<'r ı.allt 
r:bat ve yangın bombaları t, 
mı~Jardır 

Tahtike 'san;ti takriberı dört 
buçuk saat sürmi4ııı • 

~nıl~ 1 , 
şu.:ru Olcay. 
6. ınıf a keri ndli bakinılik • 

ten 5. sınıf askeri adli hiıldıulii:e: l 

3. fi,Jnıf ınu;ımelo memurlugun- 1 
Hu'Stlsiyrtien \'abancı dıller Öb-trel mine rh~mnk~t verr-ıcic ta~-

~aıı 2. sınıf unıamele ıneıuurlu " besin n sıhhat ""' inz.:bat:U. ;.rakınchn alakadar oımaictır Esltı ta <be 

guıı.a: kayrth.rmı A~ıı.sl<IS , ma katlar yen!lcn , r .Td•!o 41159 
İru Ç, , Zi.ı a Deım-, Aziz ;.lllİliiiİİiiiiiıİİİİİımiiiiiiİİİIİiiiiiİİİİıııiiiiiİİİİıııimiilıiİiiiliİİİİ::ıiiiııiıiı-mıı..-mıii 
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Halit Özgat ve Şüra- ÖMER ÜÇÜNCÜ Hoş ben, 1'.ara Sü1oyu g<izlim 
de çok büyüttüğüm :çin Kazıkçı 
Kara Bekirin bu pehJi,·ana nasıl 
loorkmadan güreş tutabileceğine 
hayret cci>yordum. Çocukluk ya? 
Y:ılnız btn değil diğer pehlivan 
arkadaslarnrun da merak içinde 
o1,tluğu;rn söyliyebilirim. 

Bi..-1birimize sorardok: 
- Accba Kazıkçı ne biçim a

ılamd n· ki?. 
Arkada>;Jar>m da ben de baba 

larımıza sorup an\ad1ğın1ız ma· 
llımat birbirimize naklederdik. 
Babalarımızın verdiği n,alü

ırat u'.dukra mühimdi. Bekirin 
,;stası Arn-bo.ğl~ınu çabucak mağ 
W,p ctt:ğini söylerlerdi. 

ıta'buki, biz biliyorduk k'. A· 
1 ab<Jijlu. Kara Slilo ile beş saat 
müsabaka y•ptığı na:dc berabe
re kalmıstır. 

Bu sr.?eple hepimizin merakı 
vP ~ Jiı.k3.sı görmediğimiz Kazıkçı 

Ka• Bckirin üzerine tevec~ih'ı 

etmişti. 

Uzatmı,·a'ım ~lire~ günü gel<li. 
Catıı. Bu gıüreşi Şıınınu bey

lerinden AH ağa yaptırdı. Kıız1-
11ın düğünü vardı. Ali ağanın 
~iftliği b;nlerce kişi ile dolmuş
tu. Kazanlar kaynıyordu. 

Ben, bu güreşte desteyi' gü
rr.;eco"!<1lim. Fak·ai içimi güre~teı't · 
ııı'yade me,,gul eden Kazıkç, Ka 
ra Bek.r idi. Bu adamı bir an 
fV\·el görmek hırsına dü~n.üş

tüm. 
iki de l:ıir de büyük peh1:van

lar1n yan1na giid,yor. Uaz;-ktan 
\['oz atıvor, içimde babamın ta
raf na Jıenzer bir yabancı çehre 
ıa·ıR"THJ~a çalışryordum. 

- Murat, gördün mü kıizık
<;ıyı .. 

Dtdi. Gözlerimi dört açtım. 
Ve baktım ... Karayağız, ir. ke
m kli. Kara yavuz bıy .klı, yağ
s;" kulakları tiı ensesinden o
m~zlarna doğru döl.;ülen bir a
dam. 

Murat alfa !bana Kazıkc.nın 
port ini Myle çizınisti. Su
yolcu Mehmet pehlivandan da 
K.~ıkr:ının portr€Si ~çin su not-
larr a!.O·m: ~ 

İri kffi!Lklr, karayoğıı:ı, 

glimrah bıyıklo, keskin kara 
giizlü, çok kaşlı, ff"vkalade ade
li vilC'lltiü, haıttiı sırtının iki ta
N•fından belk.emiğine kadar iki 
torik balığr oturtulmuş g'bi <i~ 

ikln ve iri ayaklı, elli bir adanı. 

·Ruyolcu Mrıhımet pehlivan, 
Kazıkç. Sultan Aziz de>vrin<le 
İslanbula geldiği zaman gör
lır>1h • Gürc<,J!'rirf bilmiyor ... 

Suyolcu Mehmet pehlivan, 
K ıı.k.ıç;nın İstanlbu~a g0iişJni 
şovle anlatıyor: 

•Ka1)k..'.J'. (İstanbula 
<lı eliler .. Onun ismini 

gelecek· 
1şitenler 

ve, 'onu tanıyanlar Ye.mr.ş iske-
11' ıne 1opland ık ... O vakit yel
ken k~yıkları vardı. Karadoniz
ılrn, Akdenizıden İs!aııbula ge
len yelken kayıkları Yemiş is
lke·.,sine yanaş, Jlardı. İstanbul 

' ve Galata rı!htımları yoktu. Bü 
ilin yelıken gemileri Yemiş iı;

kdes:ne ,.e Yağ iske!eshoe y<J.~ 

ruışırlard. Kara Bekr, Samsun 
00.n İstal'foula yclken~.i ile ge
lecekti. Kara Bekir· ka1·şılamak 
içın bir kaç hocafendı softalari
le beraber geldiler. Hatıta bir 
~-ok mahal'.e me>ktebi tıalc~lerıi 
d . hııca.Jarile beraber Yemiş is
kelesine gelmişlerdi. Siızin 2nlı

yacağınız, Kara Bekiıc, büyük 
bir vezir ve paşa gelir gilbi kar
şılıyorlardı. Yemiş iskelıesine 

'binlerce insan toplanm1ştı. Gö
rülüyor kıi, Kara Bckirin şahsi
yeti çol' yüoksekti. Onu o, de
virde ıanr.rr1ıyı>ın yoktu. Gıya
ben bilen'ıer de onun şalısını 
fÖrmek ;çin Yemiş iskelesine 
ogeimişlerdi. 

Kara Bekir, yelkenliden çıktı. 
Yası ~yce ileo-leıoniş olduğu 
ha'.de gayet dinç ve gençt1. Yel
k.-nliden cıktı. Mektep çocukla
r• 11ahi okuyarak karşıladılar 

Bekiri. Hoca l!fendiler dua edi
yorlard:. Bekirin, Fatilh medre
SP.c;:ıııde müderris bir hem.1erisL 
v~ rdı. O. MoHa Be kiri Fatih 
YT'Pıirese:sine götürdü. Ben, med 

resede Bekirl!e bultıştum. Ve, 
zaten babıımın t.onıdığ1 ı<li. Bi
zim eve de misaf.ır oldu. 

Hiç unutmam, gece yatacağı 
zaman soyundu. Bana h;taben: 

- Poolcvan, şimdi pehlivan
lığını gıöster bakaTını. Beni iyi· 
ce bİr yağlı!1' ve, oğ!. 

kası Kollektiv Şirketi Ochuı v<' köıniir ti~arefhane sinden 

Oıhın ve kömiir tica.~etha.ıwıs inden l{ok 
kömii.rü aJm.&k istiyen saym mi.iş <"rİJeriımkciıA 
beş giin zarfında bey.....,.ame{erini idattmi
~e getirıneleri I'İi!a ohumr. 

K<>k kömürii atmak isti.yen s Q\YJn mü§'le

ril.,,-rmmıı beş giin zarfında l>e ~·uıııı.am<>le -

tini idareınKııe getirmele.ri rica olın111r. 

Ben, soytmdum .. O na -soyun 
du. B<ıl yağla güzel vikutlüıı.ii 

oı,i<lıım ... Seni temin ederim 
böyle vücut hayatımd,ı, g&me
d:m. O de.rece sık ve adeli idl. 
ki, hiç bir yerin-de bir d;rttıem 
yağ yoktu. Hele, sut adcie!eri 
müthişti. Su·lında boynunılan 

belkemiğinc kadar uzanan i!lı:i 
paııça odale vardı. Bu, adaleler 
büyıük b:r tcn·ik balığı kadar ka
<:ıal'ıko. Ben, onu oğdukça o. ba 
na: 

- Ne biçim oğuyorsun peih
li'Van? Söyle biraz dokunuver!. 

Halbuki ben, dinç ve genç 
bir pehlıi~·andım. Sonra sııkı oğn
Yordum. Olanca kuvvetimi sar 
!ediyordum. Daföa sıkı oğmağa 

~!adım. 
M<'dresede misaC:1· olduğu 

müddetçe böyle kendini oğdur
durdu. Ha]buki o vakit güreşi fa. 
lan bmıkmıştı. Güreşmiyordu. 
Çünkıü yaşı geçmb;ti. Hacca gi
diyordu. Sultan A.zii, Kara Be
k!rin geldiğinl haber almış ... 
Deıtı.aı, bir mabcyincisini yolla
dı. Kara J3ekire, pa<lişai:ıın se
lamını getirerek. hal hatır sor
du. Mabeyinci Kara Bekire ne 
için geldiğini sormuş o da: 

- Sayei şahı:nede, kısımet o
luırsa Hacca g'deceğim. 
Demiş. 

Maibeyinci de Sultan Azize 
Kara Bekirin Hacca gidece~ni 
arzetmiş. Bunun üzerine Sultan 
Aziz, Kara Bekire cr!b' hümayu 
nundan beş yüz altın yo;ıl haııç
lığı gönderdi. Fakat babayiğit 
ve tok göz!.ü olan Kara Bekir, 
malbey'nciye şu cevabı vermiş
ti: 

- Efendimizin ihsanı şcifıa
nele.rine arzı minnettar eylerim. 
Fakat bu pa.ra ılt• Hacca gide
mem ... Cünkü başkasının para. 
sile }l(:'Ccrı g tme-J< olmaz ... Hac~ 

cın savap ve verinde olması ;. 
çin kendi· alınterile ve helafon
dan kazanılmış para olmas> la 
zımdır. 

Diy0 cevnp -ı;,.reı·rrıls... Mabe
yinci sa~ırrc1ş ... Sultan 1\.z!ze bu 
~eJ,li<le ]:~r söv~ıen.emiyecl'ği,l"!' 

anlatrn1 . . . Fakat Karab<~k 1-, 
kat'i·yyen parayı ,r(- irl:.l ıı~ ,f 

)~apacafnı. f~ı ... tııiş ))~ravı al
d1i11 gibi sara\ ı 'hü"Tlavı nrı dön 
.mü~ ... Bil"' -·bur·, e Sultan A
eize vak..-.\.ı oiduğu g:bi anlat
m ş. .. (Daha ,·ar) .. .. . .. .. .............. .. . 
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evrak geri vrı·ilmez. 
gönderilerı. 

Sahibi: E. I Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilgin. 
Basıldıiı :yer: •Son T~l&raf• 

İsi. C<l>ali Kay.ık iskelesi No. 2iJ Te)eofon: 21709 

Gayri Menkul 
ilanı Satış 

_Üsküdar İcra Memurluğundan 
Kab'Vma: Basana borçlu Etemin baczedil-en Kartal tapuı;tınun 

ağıısto:. 335 taroih ve H5 No. ;,-.nda kayıtlı Kart.ılda Üsküdar 
uddesindc laı>u kaydına naz ııraıı şarkan Güreli oğlu İstepan 
kahvesi, ~ima len Üsküdar caddesi, garben Pcrik·li veledi Kosti 
dillU<anı , cenu:be.n pj\Yasaı caddesile nıalıdut tamamına 368 lira 
kıymet takdir edilmiş olan 46 metre murabbaı nısıf Jıissfil; bir 
bap diHd<an elyevm arsanm siilüs hissesi c' veke ~ a.pılan açık 
art1ırma netkesinde Kartal ista<>yon eaddesi 24 No. da nıuikim 
Turgut Sırala ihale edihııiş isede alıcı TUTgı>t Smıl vı>rileon 
mühlet zaırfında ihale bedefüıi tediye ctnıcmit; ol<luğuında.n 
ihale !eshedilmiş \'e icra i!Hls K. 133 iin<!ii maddesi.ne tevfikan 
gayri menkul yedi giin müddetle a.rttı.rmaya lrnnulınııştu.r. 

1 - Arttırma 7 eylul !M2 taribi.ıe miisadlf paza~lesi günli 
saat 14 . lG uasınıla Üsküdar icra dairesinde yapılaoeak ve üç 
d,,fa bağLl:ıldıktan soora cıı çok arrtıırana ihalAı edilecektir. 

2 - Meı.kfır gayl'i menkulün a.rttınna !jll•tnamcsi iliın tari . 
hinden itibaren da<rcmizin 939/2554. dosya No. sile herlkesin 
göreb;lmesl için açıktır. 
Bıu ilanda yazılı olaıılardan başka fazla malfımat almak isli

yenlcr daireınttin 939/2564 N o. dosyasına ve salL~ şartname
sine mii:rJıea.at etnıeleri lil'lım dır .. 

3 _ Arttırmaya iştio-ak için y1.1lrnrJda yazılı 368 lira kıyme
.tin yüzde yedi l>uçuğu nisbetinde ı&•Y akçesi veya milli ve 
muteber bir bankanın teminat mektubu tevdj edilecektir. 

4: - Gö~tcı:ilen güc11de arttırmaya işttrıalk edenler arttı.r111a 
salrtnames.ini okumruış 'Veı lüz tLmlu n1.alfımatı alınış ve bu·nlaı:ı 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar ohınudm·. 
İşbu gayri menlnıJ yukarıda gösterilen tarihte Üskiidar ic - '! 

ra memıırluğu odasında ·işbu ilfııı \ 'C şartnamede giistcrilen 1 
sartları dairesinde satıfa'Cağı ilan olunur. 
' 

TÜRKiYE CUMHURlYtTl 

ZIR AA T BANK ASI 
Kuruluş tarı.Jıi: ıssa. - Se rmayesı: 100,000.~0 Türk 1.'.l"ast. 

Şube ve ajans adeoi .. 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap
kur'a ile aşağtdaki plana _gö anlara senede 4 defa çe.'ci!ecek 
kura ile aaşğıdaki plana gö ı·e ikraımiye dağıtılacaktır 

' A. 1,000 liralık 4.0911 L.11 IOU Adet $0. liralık 5,000 L 
' • 509 • Z,000 • 120 • (1 • ' .8ôll • 
' • 250 • 1,000 • -

.o • lOQ • '-090 • 160 • 21 • 3,200 • 

DİKKAT· Hes~plarındaki paraıJr l>ir &ene i<':ııde 50 ha-
d~n a~ağı dUşm:yenlerP ikramiye çıktığı takdirde ~· 20 faz]a. 
s:ie ,rer ~erckt~r. 

Kı:r'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyli'ıl vto 11 Bi"incikanun tarih lerincle çekilecektir. 

,. Saraçlar Cemiyetinden 
31/fı/942 Pazn.t'lc L gJ;ıü ı:::aat 9 dan iti·baron. l\Ic.-can'dıı Cunıı <;'lk.i'fla
zıntla f/l num a~ı 1T'.1kavva veı~lecektfr. 
Dukkan vtı tcıl.}P sahipit'rt unvan kzkerele iyJe mürncaat'ar: ıJan 

olun ır 

.,,,..-ıı:zıamaı:mmı1111m:mmııı~llil!llEi:w;ım~~~ 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Fabrika!ar1mız bu !<"neki faaliyetleri'lle eylfılde geçeceklerin

ıku t..ıanbulda ve fabrikala.:1m.ızda yeniden kristal ~e1.e.ı· için 
müracaatların kabulüne 31 a jı.ı stos pazartesi !(Üni>nden itiba

ren J>a~lanacaldır. Ge.rek kiip gerek kristal talepleoi, ancak be· 
de ilerin fnbı-ikalanmıza veya İstanbul büromuza tamamen fo. 

dtyesind.en veya lıa\•alA!.n±n vii rttdtından sonra Wbıu-e ahnacaklı~. ,, SARAQHANEBA.51 HOllHOR CADDESİNDE: ırususi " • ____ ..,......, 
1 

Kn - Erkek 
Ana - İlk Hayriye Liseleri 1

,..-......,,.0-:rt-a -.-:L:-:i-se-=ı 

Yatılı _Yatısı~ 

Talebe ık.aydJna başla:mnışl.ır. E-ki ta~b-enin eylü1il1t beşine kadar tak~ller.irıl ya~ırarak k.ayı.tlartn: ~ile
melcrl ıaznndıı•. Sın.t bütünlcıne imtihanlarJna 31 ağtıstos p.."lzartesı, lıse. bıtı"nı.c ımt.Jıaı~Jarına 8 eyful ~ı~. 
orta 'k.tsım• elC'lnC imtihanlarına ıo ey·uı pt1rşembe ve olgunluk Jmtihaın.larına .da 24 f'ylul pı'.~~be. gıurtu 
ıbe.şlanacakltr. Müracaat bergün ıo dan 17 ye kadardır. Eerrebi lisa1u ilk sınıilaı·daill buşlAr. (;~ınduzlu tali'be 
mektebin h1.J6'usi vesa;ti}e n.:ıkled.Ihr. •telefon: 20530. 

Tel .. !on: 23689. 

Alman - İsveç! l 
ticaretinde 

güçlükler var 
---·----

Almanlar söz verdik 
ıerl lı:ömarı hala teı 

Hm edememişler 
Sto1dıolm, 29 (A.A.) - Af

t.on Bladet gaz<-t<'Si y aLıyo.: 
Almanya .le Js,eç arasındaki 

t:caret rnünascbetJCri gi~1ük 
içind€d'ir. Bunun sebebi, .lılman 
yada işçi cksıi<:;ği, İngil.ı;z hava 
kuvvetlerinin bir ~-ok Alman 

fabrikalarını tahrip etmiş olma 
sı ve Sovyet den'.zaltılarının 

Baltk denizinde pek fazla faa'i· 
yet gösterm;;k1e bulunmasıdır. 

Almanlar geçen sene söı verdik 
]eri bir mi~:on 7ü0 ton iilto ma
den kömürünü isve-çe göndcr
me??Cislerdir. Bur.da~ b&.,ka, İs
veç limanlarile Almanya orasın 
da t .earet se.rvisl<:rini tc·m;ne ye 
tişecek sa~·1da gPmi1eri de bu
lunmrınıaktad r 

aoıs119•t 

8,30 P:·ogram \."e' :nw:ıo. sc.ıat rıyart. 

8,32 l\'lı.ivk: l\ıla?"~!ar. 

8,40 Ajans 1Iab rjerı, 

9,30 Müzik: 
12.30 Pt·ogram vr nıeın scı.at ayarı. 

12,33 Jı.1Czılt: 
ı :!.'15 Ajans h. hrır!i· ı. 

13,00 1\l ;z ı_c TurkıJcr. 

14.30 l\1uı:ik: 

18,0I) P•·ogra n \f' mE-nı. F.<ıat ayaıı. 

18,03 1\Ii.ızi.k: 
18,45 Mi.ı.ı.ık: 0.} un hci\iRları, 

19.0-0 KcFıuışnı<ı: Zır<:ı .t "~atı). 
19, 15 
19,30 1\'lenılı ket :-c.at ayarı ve A

Jil 1.3 hah f'l'ı. 

se ·n ıo dok ka. 19,45 
19.55 
21.50 

1\rl'üı •· l (! K Tuı-küleri, 

İ:§İ.Jrbul ,.\t Ya ~ların 1 n ne-
ticel 

!\1ÜZ'.k.: 

22.30 11 111 .{ t 
h'lbe:lc ·ı • 

22 !>O y ""'"' r: "'° ~·· k P• ");c, 

K TASARRUF 
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30 - ~CVSTOS - 19·1l 

-~~~~~ .. ı~---~--
8 u günkü koşular çok caziplir. 

Favoriler hangileridir? 
İstanbul at yar<§lanun seki· 

zinc., haftası koşularına bLıgün 
de Velicleııdi koşu ye.rinde de
vam edilecektir. Bugiinkü k<>
şuları:ı ve bilhassa tay yarışla· 
rı çok alaka t.oplıyacaktır. 

Hem ikı·amiye bakımından 

ihem de toayJ.ar n idman Ye loud
ret1. bakımından cidden entere-
san olan saikan tngi!Jz ıay ko
şusunda .Prensin Huma·yunun:ı 

m.ııkaıbil F ikret Atlınrn iki tayı 
ile Ahmet Atmanın bit· tayı bir 
hayli mücadele ederek 1<udret 
ve kaıbiL.yetıedirler. 

Şimdi bugünkü yat·ı~ların 
pr<>gramına göre {a\1oril:Crini bt1l 
.mağa ~alı~alıın. 

Birinci /;o~ll: ü,: ya.s.ndaki 
yerli yarımkan in:giL" eı-kek ve 
disi taylarına mahsus olup 1200 
metrede yaıpı l acak bu ka,uya 
Kader. Tiryaki, Meneviş. İk!l>al 
yaz1Jmuıtır. 

Bu koşunun Soku!a)·ın bine
ceği Meneviş tarafından kaza
nılması nonnıaldir . 

İkinci koşu: Ü~ ya'i'ıııdaki 
saikan Arap erkek ''e ciişi tay
larının 1200 m~tredc yapacağı 
bu koşuya Rin't, Oabi, Can, Hı
zır, Vecize yazılmı~. Bu koşu
nun ıfavorisi Hızır v:::- Dahidir. 

i!~ii>ıcü kosıı: Dört ''e dana 
yukarı Y'~taki safkan Arap at 
ve kısraklarına mahsus olup 3 
bin metre üzernde yapıiacaktır. 
Bu ko,uya Tuna, Sava, Bora 

T'Ornurcull!, B\t.hliyar, T;:r&ın 

ya211mışla1·dır. Ko.şuıııııı ~-avo

lisi Sava iie tonıurouktut· 

Dördüncü 1.:o§ll: Jlaf!r:ı.;n r:n 
mü!h;m Ye enterc~.n }:o::us-u t..>

lan Bebek 1ro~usuna i1.i ya~! 1-

daki safkan İngiliz e;·kck ve tii
ş' tayları girecektir. 1200 md
rede yapılacak bu ko.1u 1030 L

ra gibi oldukça yük;ek bi•· ık ;ı . 

miyc tevili edecektir. İkrarr .• · ~· 
nin de yüksekliği ko~uyu bü~'tıu 
tün enlcresan o·r ha\r. s.okın°.,·k

tadır. Bu koşuya Fikret Ati n n 
Vara! ''e Zehrimarı. l'2hm: Sıs 
maroğlıunun Destegü Li, Prer.
sin meşhur Humayumı, Ahmet 
Atman ın Hasbası. İJlrnnıı A. •!·a

çın Nililferi \'e A.vni l\yna.~o.ırı.ıı1 

Pınarı girecektir. Kosunun fa
vori~ lı~ç şü.phesir'L ~-!u!llaYun 

olmakla beraber bu ko.,uda bir 
sürpriz ihtimali vardır. Bunıın 

için ·varat ile Ha,,bayı da kaı'iy 
yen Nımal etmemelid r. 

Be~i•ıci koşu: Üç ve daha yu
karı ya~taki safkan İng'Ez at ye 
kısraklarının gireceği bu ko<:.u
nun mesafesi 2000 m~ıred!~. Bıı 
lrn0uya Komisarj. emekta .. Da. 
di, epey zamand11· ko~uiarda gö 
remediğimiz Karabiber. Ecyi:ıe
}j ve Çob:ınkızo gircô<:<\ir ıv~ 

şunun favorisi Dandi k~bu! E· 

dilse bile Kom:sarjı binicıs' ,e 
bakarak ,ifımal etmenıe;, Çr'oörı 
'k·ızını d3 sahjb'ini haur.ı:ya ak 
jhn1al etnıernek ,gerek~·'· 

lr ·~ 
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30 AGUSTOS 
20 yı\ evv'i: bu.g:in ı.afe.· ha.kikai 1 

olmuştu., dunya tar hinı• en serefh 
v-P büyük bir z<.ıı rr il<l,ye ed!lnıi~t( 

Bu ı:aiel· Ti.ırk miJtftJnin emper
yghır.nıt•. • eJT'!';tJe yal !-i' .rrı·.btı·vlilero 
ka.r~ kc. z.an ct.ğ1 en .. aJsıı. bi1· zaferd:. 
_ Za.fcı n kazanılacağı, istik.lal mü
cad-el ın ·n başladıaı, Ebf'di Şt:f A
tatU. kcUl, :i\.1-lli Şı.:l İ~ınut İnünrü'n•ünı 
kuma.nıo~yı büyü,'- ve dahjy.ınc ~:u

Jrui ı,;;ı: .:ıLnHı.z. al.iınl.e ellvr~e ve i<L.-ı.
l't'.'l~r'nı• ;Jciu;.li!l'l z.amanarda bt·- ı 
idi. T·üı·k .m · c:ti, ciün,ya kada:" eski 
-0:an tarihi boyunca ı·sir oln1 ... rn1ş, 
:yUJıdlınu tiü~,r.an \t:' 111ü.~tev!ı elinde, 
idare ind • bl! akn1~nı·11Ş, cı-r.:ı,gt,,:er'tigi 
n.i ispat cyl€n1tş, :yint' bütün tarihi 
boy .ınc.;. <tünyaı 11 Ct; kıt-..~ nrl~. 
A ,, p.ı, .'!..sya. ı\' ı .kada, bu k t -

la ı h r.t.e nndı ıe:ıizh "".lı ô a ·
t"3 u 'l 'ı ~"' 1 yrtiır tes s ı ~m:!-', 
r<ı ,., t' Jıa k !Jı ıs, · meri..:niy.e-

tioT :-~'ı.ynı ~'·· 
30 ~\e:.ı.stostiln ı \ \·eJk, g 

büyl.ı:ıt zaf r:r. ~~""' 'ac.:agı 
türkün büy ~ı 

kornutan:ar1 1 ıca ı ~ , o~ tün 
yaea l)elıı olı lL ... tu. 

Çürıi.iı 26 ve 27 a;:-.,ı t<.ı~ g..ıı ı• L-

de _ ev.i düş r• ııın ı il h 'L ! 

&ı.b'ed •. niş, ypnilı, dli~!, atı ı 

ısLik4.1 et:e. ı, topi:cı11n.a n' 
kesıinı ı.tı. 

.. l 0 ı 

İstAı.";.ı!lıl..:ı r, ır.i.ı.·l<ı hk ı: ıı ınL \ L. 

kahı·anıc. ı tiıri\. a :;.c;rinin, Je a 
v~1 yılnıaı. tüı'K ·op~·u unun ..... , 
kaı·.şış;ncia dayan<:ıın;ld;Jn , nıU:ıiC 

Jiler· li.:turı •ncıdıia., nı~l:< \ ı m fl -

k.anı bulaınodı.<ı . B ır'd snfl r 
K', b.,.-SKlnna dan Fl:ıcdı 

kün d hiyc.ın piaı~ garp cc 
kun, 1 BJy .... inuıı ..ı • n 
alt:nda ltı_k a t.' r.n ı 
bı!-: - yı;t a 

riak• r tt!c iU\h • 1 

tı•\ ~l rlü !"ta n 
rı ~11.l. 

a ., 
t;t C"' 

n 

BL:gu·ı 'fü "' n ı·tin l ku 1 
bjyü'.i. z, fer b:ıyı'.tıııı, h \' 
iı.a!tas.ı. 20 yıl t'\ \ ı i.ı u ı b 
a:ı.a. UZ.lıll ba,_j;:ı 1.:.ı, n•n 5 n 
tiil'k \· LnI!l ı r tt.vJi,( n 
kazanılan t ıısalsız z r ·in b. 
mıdır. 

" Bi.ıglin türk IPJllı·tl, iürk ord 
ti.irk konı 1L n~arı. tı.i k ;:ı ker v 
istik[,,, ı:.er•f, rı i va lık mlld ' -
sı.nd<.ı ic<'P ett.61 ı ri lıaır g ' 
z·~!nJ:n bu çapta za ı ·l~r ya an l .:ı 

<;'O.k d~ıha m Jkt 'dır ve h:ııır '\ılZ y t

te bultınllô·or. 

H. N. IRMAK 

i LAN 
z_~Yİ - Zeyr,,.,·, O:tn okul ıdnrı 

1929 - 1940 deı·,, "mt·"1 İf,'.in ""':Ş'\ 
olduğunı dipJonı.a1ıı1 kay·betLlm 

Y~nis:ni alacsgın•ıdan P !f.ı,ı in 
hükmü yoktur. 

Şeh.z:.:ıclf•başı Koır:ıJ.:ol <ırkast :!\lııh· 

taı· Pt>~a sokak No. 29 
Şer.{ og '!\ıT"hı ııt r·-------, 

Sandalla;oa do1ou!'ul u. 
~ g:bi. plünörler •.pw.ze ı 

ğına k • .:!ar &lfıhlanmış ınutıar.ip

ı.c.r yı .. tıeı kuşlar gJ,i ar~an:ıu.a 

iuk·er;y<>l'. Havacı 1 ık hafta13ma, 

ba dı•kor/rı sar Jnıı~ bir dün:yan· 

içinde <"ris.rı,ş bulunuyoruz. Tür" 

l l!~\'3 Klı:'Umuna yardın i~~ btı- ı 
gün cPünküııd-en daha rok o:ıMr. 

a1ıın1ştır. 

N ( · ,.. d • 90 ~---- 'ua,sa 75 ·'·rece Net• in Limon •İçekleri kolonyaları bir rniiddettenberi yapılmamakta -ı:e Hasan kolonyalarını seı-rnler üzülmt>J<le idi. Büyük fedakarlıkla bir miktar e«ans 
c ascti cuı'ftu e-gcr u-eı....xe n ve uc: '°' ~ • • ı ka · Ahi · · n.t 

eld.: edildil:inden JJ<'k yakın h;r 

.zamand"' ınef.is kolonyalar )apılacaktır. Ha.san deposu yeııı adresı: Ba ı<e ıu Nımet a gışesı yanı a. 


