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Bize dtin t9ta 'erefve gurur, yarın içlnJı---z-;------ı 
huzur ve sü.k6.Det veren biiyük gün a er 

30 Ağustos gibi bir güne sahib 
olan milletin hiçbir tehlikedenı 
korkmasına sebeb olamaz 

~~~ 

İstanbul halkı gün 
doğarken Cümhu
riyet Meydanına 

akın etmeğe başladı 

Oumlupınar Meçhul 
Asker abidesinde de 

merasim yap1hyor 
30 A~uatoa Zafer bayYarnı

nın 18 nci yıldönümü bugUn 
bütün memlekette ve vehrimiz
de büyük merasinıle kutlulanr
maktadır. 

Bay:ram münasebetile ~ehri
mizdeki bütün rcmıt ve hueuet 
daire ve müesseader dilnden 
başlıyaralt bayYaklarin donatıl
mıştır. Halk sabahın erken sa
atlerinden itibaren bu büyUk 

(Dennu 7 nci sa.yfada) 

Atorln bUIUdiUUUBI 
Afifeye hem yardım 

edilecek, hem 
de jübile yapılacak 

Belediye Reis Mu
avini LOtfi Aksoy 

bu işle meşgul 
olmaaa başlad• 

Afifen.ln Jturtarıımo.aı lçln y&l)t.ıiı.. 
mız neşrlya.t twı:inAl belec11ye de:tıal 
~hArekete geıoınJG, b~ reis mu.a. _ 
vın.ı Lftt!.l A'ırmy bu ~e m~ul ol -
malta ba~.,. belediye daire mü • 
dürünü Atifcnm ihttyaçlannı tesbite 
memur etın.i.şt.lr. Belodlycmlz Atlfo
ye lA.z:ı.m gelen yardımı ve JübU~ 

·30 Apıtoı, TiJrlı milletinin 
bütii11 iraıle•inl ve ceıaretini 
enitip yeni bir kalıba, yekpare 
bir millet kalıbına dl$ken bir 
alef günü idL Ba ateti yakan 
ve o günü idare eden büyük 
in.an aranıı.zda değildir. Fakat 
O' nun elile tutuıan bu m el' ale, 
O'nunla birlikte ayni günde en 
büyük hamleleri yapmı§, ve 
idare etmit olan ikinci bir 
biJyiiğiimüziJn elindedir. O 
Bnde, biz arkada, iıtikbale 
doğru emniyetle yürüyoruı:. 

------------- de yçe.eruktır. Belodlyam.lz1n kadir-
1 şln.as.llttna ve alAJuısın& teookkür ede_ ingiliz tayyarefori rız. -·=-----~el~~i~ .. R.!' ._.Muavini Lutfi AksOf 

1 et erin ayatiarında ba- ·-·--······••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··· .,\ ·ıı ı h t••······················· 
lar zan öyle günler olur ki bun- 1 D } d d } T k 
ail' b tı;.Yaeıınıldıkları tarih için de- ! Uffi upınar a iri en Ür 
v~· b ·~ .. ı de bütün bir millet hayatı 
fayd ~tun bir tarih için hayırlı ve e bed. .. ı . kti. 
ene ~ ı~ır, Bunlar, bütün bir millt Iyen 0 ffiJyece r 

'Hnın bi k"" 1 h ı· d 
topJand" r ut e a ın e Lir araya Yazan : Ercün:end Ekrem Talu 
len Şt" . 1•g~nı ve başnnlmaz zannedi
lerd " ~Bt"rın baenrıldığını gört"n gtin-

ır. unuR · · k lerc.- ıınh"b . ıçın, anca bö>•lc iÜn.-
1 ı mılletlerindır ki. ya'lad ık
llrını görürüz· b 1 olıtr.l • un ardan ma!num 

rın, ynhud b"" 1 tlltınak . . k • oy t' l'!uııl,.r ya 
1 ın endılerind,. • r ku'\: 

Bugün 30 Ağustos .. 
Bugün, meçhul askerin bayra

mıdır .. 
Bu zaff'ri bundan on sek::: yıl 

t-vvel. Dumh p•nnrdaki şunlı. 
. 0 hr,.tli , nıtın n 1 tında yatar. adı 

belliEiz Mehmedcik kazandı. 
30 Ağustos 192 2 sabahı, mü

barek yurdun üstiinde doğan gü~ 
ne~ kurtuluşun miijdeciai oldu. 
Mehmedcik bu müjdeyi o günet-

<Devamı Z nci sayfada) 

Almanya üzerinde C:"Son Posta, nın suali.::J 

harekat sahastnl 8 ·· h · · "b'l · 1 geniş:emıer ur anettm e JU ı e mı yapa tm ı 
Berlin 3 saat yoksa Arteye yardim mı ? 
bombala dı 
Londrada ise alarm 7 
saat 1 O dakika sürdü 

Tanınmış kalem ve sahne san'atkarlarımız 
suale cevab verrneğe devam ediyorlar 

Şehir Uyatroou «(l.hiren mcmlokcte 
avdet eden üsıad Blirha.net.tinD için -ıblr jü.bile hazırlıyor. Bunu ö~renir • 

Londra, 29 (A.A.) -Hava ne- dren ayni zaın.a.ru1n duyuyoroo ki sah-
zareti tebliw: neye ilk çıkan Tlirk kadını Afife yok-

Dün ece Jngiliz hav.a kuvvetleri sulluktan tırnarhan ye dil.GIDuşt.ur vo 
bombardıman tay~releri Almanya sırt.ına geçireCek ıblr tek tanUM-ı da.
ve Alman iogali altında ~ulunan hi bulurunadıg'ı fQl.n t irtir Utrcmek _ 
H olanda ve Fransa da a5kerı hedef- tedir 
lere hücum etmi,lerdiT. Berlin Glva- · 
nn<ia milhim naken hedefler bom- Aktör Bümanettinl tanımıyoruz. 
bardımıın edilmiotir. Başka hava Üstad old~undn.n iha.berl!mlz yok. 
kuvvetlerimiz de Laypsikte tayyer NtuillJl8. JübUe teııtl.bl l(Wm olup ol , 
relere mabaua malzemo inıal ,den rruı.dJiını da. bllın1yoruz. Ancak hemen Selami luet 
kereste fabrikaaına, Deasanda Jun- a.yn1 günde duydur:umu:ı bu iki ~aber Yu&Uf Ziya 
k~ra fabrikaaına, Oortmound ve karı§JSUlda a.kl.ınUza bir sual geldi: san'atkArlarınn so.rdult. Aldıtunız ce-
Reisgholz, Dreine oiznalinde Norge- - A!ifeyi kurtarmak mı, Bür.ha - va:bları neşre devam ediyoruz: 
ham petrol teaiaatlanna ve muhtelif netıt.ine jü'btle ye.pma.k mı dıı.ha 1~ - Selami /zzet Sedes diyor ki 

(Devamı 7 ncl ı;a.yfıı.dıı) zun? Bürha.nettlni seyrctt.l#lnl halde 

Amsrika ayant 
mecburi askeri i k 

, kanununu kabul etti 
V.a.şlngton 29 (A.A.) - Yimll lle o

tuz bir Y84 arıwnda buluna.n b~tün 
Amerl.ka. ... a.tand~larlle ayni y~tıı 
olan ıbütün AmerikAn tftbUyetlne gir_ 
rnek a.rzusunu IZhar et.mı.ş klmsele -
rı, sulh lhallndc a.'lkerl •hizmete mec. 
) ur kılan rve Birleşik Amerika tari -
ıhlnde ilk defa ola.rn:k kaydolunan blr 
kanun lA.yllı.ıı.sı, 31 reye karŞI 3'1 rcyle 
eenatıo tarafından kabul edUnılotir. 

(Devnnu 2 nci sayfada) 

1 
Eniş "Sinin y ri ne 
hapishaney giren 

deli <an 1 
1\:iğde, (Husust) - Ni~de adli-

yesine çok garib bir hadise intikal 
, t:trniş bulunmaktadır. 
ı Ni~denin Kıçağaç köyünden Hllfo 

(
ean oğlu Ali bundan bir müddet 
~vvel gayri kanuni bir hareket;nden 
dolayı 3 gün hapse mahkum ol
muştu. Hüküm tahakkuk ettikten 
sonra jandarmalar Kıçağaç köyüne 
gitmioler. yüzünil glSnnedikleri Ali
yi köy ihtiyıır heyetinden iatemi,
lerdir. Fakat ayni gün Alinin düğü
nü yapılmakta olduğu Için köy hal-
ltı bu §enliğl ve ııaadeti bozmak ls
tememişler, aralannda görütUP ko
nuşarak buna fU çareyi bulmu,lar~ 
dır: (Devamı 7 nci savfadal 

Ordu terfi listesi 
7 nci sayfamızdadır 

Bu suall tanın.m.ı., knlem ve '>S.hne <Devamı 7 nci ayfadıı) 

•• 

Büyükdere yolunda 
otomobilde zengin 
kadını çırılçıplak 

ileriyen 
bir dul 
soy du 

Birkaç saat sonra da diğer bir kad1n1 
doland1rd1 ve yai<aland1 

Yirmi yıldanberi birçok safdil 
kadınları bir takım caz.ib hüviyet 
ve hareketlerle kandınnağa muvaf
fak olan Eyüblü Halid, yeni ve cid· 
den meraklı iki marifetten dolayı 1..
tanbul zabıtası tarafından dUu tek
rar yakalanmıotır. 

Kadın avcılığı ve tavcılığından 
iki senelik bir mahldlmlyetlni yinni 

gün evvel bitirerek hapishaneden 1 
çıkan aabıkalı, çıktığının hemen ar
tesi günü bennutad yeni bir av a
ramağa koyulmuttur. 

Bu maksadla faaliyete ııeçen H•- ı 
lid, kıaa bir zamanda Beyoğlundil 
Asmalımescidde oturan Hafiu a
dında genç bir dulun ııaya' zengin 
ve mUreHeh bir hayat yııtamakta 
olduğunu öğrenmi$tir. 

Bu meyandrı genç dulun bütün 
hareketlerini uzaktan uı.ıığa takib 
ve tetkik etmeği de ihmal etmiyen 
Halid, nihayet geçen hafta bir oto-

mobile binerek Hafizenln oturduğu 
apartımana gitmivtir. 

Kapıcı vasıtasile kartını gönde
ren Halid kısa bir z.nman sonra genç 

kadın tarafından nezaketle kabul 

Eyilblü Halid 
Halid, zengin dula bagkaptan 

hüviyctile kendisini tııkdiın ctmit 
ve bir mUddet devam eden ııörÜt

(Devanu 2 nci sayf&da) 
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2 Savfa 

Hergün 
Bize dün için şeref 
Ve gurur, yarın için 
Huzur tJe sükunet 
Veren büyük gün 
_ Yazaaı ~ Bira'• 

(Bqtaralı ı tncıl sayfatal 
~et bulamıyaDlann tarih Içindeki 
canlı aeneleri aayılı olur. 

Türk millet!. böyle günler yarat
maya kadir milletlerden biri Ye 30 
Ağustoa günü de onun bu tarzdaki 
muchelerinden en ycnisidir. 

* :30 Ağuatoa cünü, dünya ukerlik 
tarihinin de büyiik günlerinden bi
ridir: lnaanca ayni kuvvette iki or
dudan biri dfierine h ücum etmiı; 
hücum eden ordu, &enelerce süren 
harblerden çıkmp, yorgun, ıztırab 
ve yok.aulluk ~inddü bir milletin 
on:lusodur. Bu ordunun vüeude gel· 
ıneıd Için iki aene bir yandan çalışıl
mı~ ve bir yandan da harbedilmi,. 
tir. Teehizatı derme çatma, var.ta
bn geli§i ~el toplanılmış §eyler
dir. Halbuki bUeuma uğnyan ordu, 
bütün bir harb devrini uzaktan se
yirci olarak yapmış, kendisini mü
temactıyen harb aonuna aaklamış, 
her türlü techizata aahib ve her tür
lü vasıtalardan müstefiddir. Atka
amda o %a1Daılki dünyanın en bü-
yük ku'V"etleri Ye onlann kendisine 
temin ettikleri mebzul yardıminT 
vardn. 

İşte, 30 Ağustos muharebesi bu 
halde bulunan iki ordu arasında 
~kua geldi. Hücum eden Türk or
dusu, k.art~ısında adedce kendisine 
ınüsaVi, techizatça kendisinden çok 
Uerde bulunan kuvveti. birkaç Rün 
Içinde, parçaladı, dağıttı. kuvattı, 
tahıib etti: Son tekerleğine ve son 
tüfeğlne kadari 

Zannederaem tüfeğin icadı ta~i
bindenberi milletler arasında yapıl
mış olan mubarebelerin hiç biri bu 
muharebeye benzemez. Hiçbir mit.. 
let yokhır ki ordusunu bir kere ta
mame-n kaybelmil olsun da, yeniden 
harb içinde. bir yandan düıımanla 
pençeletsin ve ayni zamanda bir or
du vilcude getirip en az kendisi de
recesinde olan taze bir düşman or
dusunu bu tarzda mahvetain. 

4te. bunun içindir ki 30 Ağus
tos gÜnÜ, sade Türkiyenin dd~il. bü
tün askerlik tarihinin sayılı hadise
lerinden biri olarak kalacaktır. 

* Dünyanın bugünkü hadiseleri a-
rasında 30 Ağustos gününü hatırla
mak.. bize huzur ve istimhat vere
cek unsurlardan biridir. Bu hatıra 
ile pek güz~l görüyoruz ki Türk 
milleti, tehlike kar,ısında cesaretini 
kaybetmerneğe kadirdir. Daha dü
ne aid bir misal ile hatıramızda can.
lanan bu kudret öyle bir ~eydir ki 
ona sahib olan bir miJletin hiçbir 
tehlikeden korkmasına aebch ola
maz. Tehlikeleri yenmek için, tehli
kt>nin karşısına geçip, gÖ7ÜnÜ kırp
madan onun hain çehresine brıkma· 
sını ve yumruğu ondan ev\·el kaldı
rıp ağır indirmesini bilmek lazım
dır. 30 Ağustoa bize gösterir ki 
Türk milleti bu Işi iyi biliyor ve iyi 
yapıyor. O halde bugünün şu mih
veri bozuk dünyasının bütün iht~ 
mallerine karşı neden dolayı süku
netle bakmıyalım > 

Alemdar Mustafa Paşanın sada
reti çok kısa aürmüş ve bir facin ile 
aona ermişti. Fakat, Rusçuk ayıını
nın türlü bakımdan tetkike değer 
orijinal tııhsiyeti, bu kısa sadarete, 
tarihimizde mühim bir yer verdir
r.ıi§lir. 

Son Postada tarihi fıkralar nakle
derken, Alemdar Mustafa Paondan 
da bahsetmek fırsatını birkaç def:ı 
Lulmuştum. Bugün gene bir fıkra
sını naklediyorum: 

Alemdar, hıraızdan, katil ku:-lnr 
rıehet ederdi. Indinde hırsı7...t , ..... i . 
lecek tek ceza idam idi. Bir g'in hu
zuruna bir en'amı şerif ··almakb 
suçlu bir delikanlı getirdH~r. ON
hal idamını emretti. Etrnft.:ın, oku
mak için en'amı şerif calan bu gen
cin affını şefaat ed("nJ,..r çıktı Fav
da vermedi. Hırsız delikanlı Aks~~ 
ray 1ebili önünde idam olundu. O 
gece, Aksarav karakolu neferlerin
den biri. delikanlının cesedi ü.-,.rine 
nur indiğini gördü. Keyfiyet, İnan
bul içinde heyecanla çalkandı. A
lemdar Pa~nın kulağına kadar da 
gitti. Fakat paşa, kayıdsız, omuz 
silkti: 

- O da liizım, varııın ahiıette 
bana ,daat etsin ı. 

Dedi. 

Bir dil sürernesi 
Madam Talyen, direktuvnr dev

ıinde Parasin savılı dilberierinden 
biri idi. Moralı ~eyid Ali efendi
nin Osmanlı aefiri olarak koca Pa
riııi kendisile meşgul ettiği haftalar
da, Ali efendinin hoııuna gitmek 
için birbirlerile rekabt>t eden Pnri~li 
kadınlar ara5tnda o da bulunmuş, 
sefirin şerefine verilen bir baloda 
yanından avnlmamı .. tı. Ali efendi. 
hu güzel Fransız kadınını hayran 
hayran tem~ ederek. zarifııne bir 
cümle ile hayranlığını ifade etmek 
ist .. mis. fakat. cı Beaute republiauen 
~eklinde hazırladığı bir ciiml .. vi 
nBeaut~ nubliquen devivermicti . 
Erte"i 2iin hem,.n biHün Pari'l Jta7e
teleri Ü!manlı sefirinin bu sözl .. rile 
.... un uzadıva me•gul olmuslardı. 
Öy),. ki. Ali dendi. !len ve ~h Pa
ris halkının fevlcalide muhabbetini 
1.-a:Janl!rllk, bir gazet,.nin yazdı~ı 
.. ;bi ..... t.i uPari"' 1.-rRI•» olmu.,tıı . 

SON POITA 

1 

- 6 - derek, bizi terkettiler. O ?aman ço ı snray Sultanisinde bulabiliıdim. 
Birkaç ay sonra Frnülein Von cukları Y.eşilköy~e b~r. müesseseleri 

1 
Zaten ötedenberi çocuklar mekteb

Katte bize geldi. Ve evveltı bir ynn- olan Marıste rahıblerının mektebi - de geceleri kalabilecek bir yaşa g~ 
dan yalnız konuşmak suretile Ve - ne verrneğe mecbur olduk. E"imiz- )ince oraya gireceklerdi. Bu yaş dü
dad'cı almanca başlatırken bir yan- le mektebin arasında uzunca bir §Ünces; Vedad için varid değildi 
dan da piyanonun önüne oturttu. mesafe olduğundan henüz yaşları ıımma Bülend pek k.üçüktü; onu biı 

Bu ya~lıca kızcağız doslurnun bu wmesa.~ey! günde iki deia kat' et· saat bile ayrı düterae nzab içinde 
bıın:ı söylediği gibi cidden nıümtaz mege musaıd olmıyan çoct:klnrı kalc!ığı büyüğünden ayrı bir haya
<'V~nfa malik bir mürebbiye idi. İs - rahibler öğle yemeği için kendi sof- ta mahküm etmek, mektebin 
r.•ine ıefakat eden Von edatına na- ralarında misafir etmek tekl:finde leyl: hayatına mahkum etmekten 
ZMan asaleti de vardı. Hıınover ei- ~:.ılundular. Bu .teklif bütün nıüşkü- çok daha fena olacakdı. Nihayet bu 
v<ııında küçük bir kasahada Pas· !atı hertaraf edıyordu. Ve mutaden karara merbut kalmaktan başka biı 
tcur olan erkek kardeşinin yanından pek iyi gıda almakla me'luf olan çare bulamayarak mektebin müdi
nynlarak bir Alman ailesile İstan - rabibierin sofrasında çocukların pek rine, bana pek dost olan Salih Arife 
bula gelmiş, sonra Lombardo ailt• - iyi doyurulduklarına dikkat ediyor müracaat ettim. Mekteb mu -
si~ intisnb etmi~ idi. Ne fransızca ve bundan da ayrıca memnun olu· hiti bütün dostlnrla dolu idi. Müdir 
anlar, ne türkçe söylerdi. Bu. ço - yorduk. muavini Bedri, Blanchon, riyaziye 
cuklara )isan talimi için büyük bir Muııiki meselesi halle muhtaç i - muallimi Bedros daha bir çok mu
mcziyet idi. Ancak piynno mesele - di. Bunu da tahibierin delaletile allimler bu muhitte çocukların en 
einde bütün bilgisi çocuğa notaları, yoluna koyduk. lstanbulun pek ta· müsn1d şartlarla ihata edileceğinden 
tilçiileri, piyanodn touchelarda par· ııınınıf musikişinnslnrından Merc&- mü:ıterih olabilirdim. 
ma~ları ve gamme-ları göstermek -ı nier Bakuköyünde mukim idi. Bu Yalnız Salih Arif çocukların ma 
ten ileri gidemezdi. Bu da ilk ham- zat bir bestekar, hem organiste hem lümat derecesine dair benden iza
lede kafi idi. bir dereceye kadar violoniste ol - hat aldıktan sonra dedi ki: Tedris 

Bizce yapılacak iş iki mürebbiye- malda beraber pianiste değildi. An- sene~i başlamış ve bir hayli ilerlemiş
nin i~erini, saatlerini, odalarını a _ cak Vedada piyanosunu takib etti- tir, eğer şimdiden çocuklan bize 
yırmak ve bu ikinci mürebbiyeye rebilecek, Bülende de kemana bal'· getirirseniz birer sene ziyan edecek
Vedcıdı yorrnıyacnk kadar bir va • latncaktı. ler. Bu ziyanı tazmin edecek bir ça
zife tayin etmekten ibaret kaldı. Pi- Bu mesele de böylelikle halledi- re vaı: Çocukları ikinci yan yıl ba
yano meselesi için sonra düşüne - }ince artık müsterih olabilirdik. La- şına yani üç ay kadar evde ahko
cektik. Diişünmeğe hacet kalma - kin hnyııtta tam manasite İstirahat yunuz. ve orada size tayin edil~cek 
dı. istanbulun maruf chef d' or- mümkün olabilir mi"> V u kunt gene tarzda onlan ihzar ediniz. Biz size 
chestrelerinden ve Kapielmeistcr ün ~yrini takib ediyordu. Balkan har- icnb eden şeyleri işaret edelim. 
vanını haiz mu!iki•innslarından o - hi fena bir hezimetle de-....aın edince Bunu li.'ızım gelenlerle istişnre e
lan ve o sırada Bahriye Nezate - aileyi top seslerinin altında Yeşil - dt>rek, bana verdi. Vedad için yal
tinde handoyu idare eden Lange köyde alıkoymak mümkıin olamaz. nız fransızcasını ve türkçesini iter -
bana bir tekiifte bulundu. Hemen dı. Ben Yeşilköyde yalnız kaldım. )etmek. fakat asıl hesabda terakki.. 
bütün Avrupa muııikisi münteıılble- Aile lstanbula geçti; ve 3Ükun av - sine hizmet etmek lazımdı; eğ,.r 
ri gibi bu zat dıı piyano çalardı, fo- det edinciye kadar çocukların ders moksada uygun bir netice haıııl ola-
knt ona bir pianiste, hatta b:r pi - isi tatil edilmiş oldu. bilirse Vedad dördüncüye (o za-
yano muallimi denemeı:di. T ekl!fi Sükun? .. man dördüncü son ııınftan üç sınıf 
yalnız haftada bir kere çocuğu mu· Hayatta sükün mümkün mü? Bit a;ağıda bulunan derece idi ki çocu-
ayene etmeğe ve mürebbiyesine ta- yandan çocukinno tahsilinde inti - ğun yaşına nazaran pek ileri bir mer
limat vermege münhasır olc.iuğu i- zam teminine çalışırken bir yandan tebe oluyordu. Bülend için ayni den 
çin bunu memnuniyetle kabul Pt _ vukuntın tecelli ve taakubu öle hü - ler, fakat tabii daha sade bir ~ekil
tim. Daha sonrası için ileride mÜnfl' tün tertibatın bozulduğuna, yeni - d,., takib olunacaktı. O da iptidai 
ııib bir muallim bulunabilir. Me, .. lı\ den maniniara karşı başka usuller sınıflan atlıyabilecekti. 

: 

30 Ağustos, Türk milletinin bü
tün iradesini ve cesaretini, bütün 
kudret ve kuvvetini bir araya topla
yıp onu birkııç gün içinde eriten ve 
sonra da yeni bir kalıba, yekpare 
bir millet kalıbına döken bir nteş 
günüydü. Bu ate'~i vakan ve o günü 
idare eden büyük insan bugiin ara· 
mızda değildir. Fakat, onun elile 
bu ate,i tutu~tunm me,.ale, onunla 
birlikte ayni günde en büyük ham
l•leri vapmış ve idare ~tm~ olan 
ildnc.i bir büyüğümü:r.ün elindedir. 
O önde, biz arkada, istikbııle doğru 
emniyeti~ yürüyoruzl 

v/luhitfin ~ı·t!l)i!H 
Bir Türk e'cisinin zarafeti 

kızımın ilk muallimi olan Radeglia 
1 

tatbiki için mecburiyel hasıl oldu~· B~ıı de bu talimatı aldıktan son
nlınabilirdi. Artık çocukların bil -ı na ~ahid oluvordum; öyle ki Büyük ra P•}:a~~: ke~.an .. ve al~.a~ca mes
ha! a Vedadın ders i-.i yoluna gir- Ha!b başladıktan sonra yıllarca ta elelerını one surdum. Mudır hun -
miş bulunuvordu. Dosturnun iddia- mütatekeyi ve n:hayet musalahavı l la.nn hepsine birer kolaylık :;öster
sı tecrüb,.. ile ııabit olu)tordu. Vedad, takib eden knn!lık umanlara kadaı dıkten ba~ka arada mevcud yaş far
hntta Bülend, fransı7ca ae alman - çocukların tahsilini temin azmile kına bakmadan iki kardete ayni 
cavı birhirine kımqtırmadan ko:ıuş- vukuattan doğan mü~küller arasın.- yatak dairesinde ve yan yana hu
tl"ağa bft•lıyorlardı. ~u mes,.lede da mutlaka galebe çalmak icao ,. - lunduracağını, hatta o.nl.ara o:'ünasib 
biitün alınmı!O vf" tatbikine ba~lan - den üzücü ve yorucu bir cenk ba~ refikierin mücaveretını ternın ede-

Amerikl Ayam mecburi 
askeri! k kamanunu kabul etti 

ffiıı-ı•ara f• 1 Inci ,.,.-.. <tda l 

Mezkilr ll\.yiha geleeek hattanın 'baş. 
}a.ıl(;lcında. mümesslller meclı.sinde 
müzakere edUeeektir. 

Senato 16 reye ka~ 69 reyle, milli 
mttdafna bakımından lüzum görüı _ 
d~ takdirde fabrikaların kontra _ 

t lfinü kabul eden bir lAylha da tn.sdik 
( etmı.,tir. 

Dün ö~leden sonrakl celse esnası~
! da senato, mecburl nslterl k hlzme'f
u nın reddi veya tehlrlne mütedalr bii
, tün Ul.yi.halan reddotmi.Ştir. 

11 
MalO.m old$ üzere yukanda zik_ 

redllen kanun lA.yilıası, beş sene znr. 
T. fında 3.400 000 4d.şlnin ç.ağınlnınsı'lt 
k.· derpi.Ş etmektedir. 

hk Türk matbaasının açılışında 
İbrahim Mütderrikaya büyiik yar
dımlarda bulunan Yirmis~kiz Çele
bizade Said Mehmed efendinin 
sefaret ile Pariste bulunduiu ııırnda, 
gayet güz~l bir F ranııız madam ı, 
öı: arasında. aefire: 

- Türkler niçin birkaç tane ka
dın alıyorlar? 

Diye sormu!lhı, Said Mehmed e
fendi. dilher kadını kt>ndisine h:ıv
ran kılan bir cevab vermi!'l: 

- Onlar sizin kadar güzel de
~lller de onun için: birkaç kadın a· 
larak o güzelliği tamamlam~t!l\ ça}ı. 
şıyoru71.. D .. mi .. ti . R. E. Koçu 

mı"' kararlıırla müsterih iken vukıı t !arnı• oldu. ceğinı de vadetti. 
öyİe cereyan etti ki her iş altüst ol- Her şeyden evvel Yeqi)kövde ra- Halid Ziya Uıaklığil 
du. hiblerin mektebi kapandı, Bakır -

Milli Piyango radyo ile 
netredilecek 

Ittihad ve Terakki hiiki'ımeti düş köyünde gene onlara aid daha hij.. 
tii, onun yerini" muhalifler geı:ti. yük mekteb bir müddet açık kala
Ben sarayda düşen fırkanın mii - bildi, pek az süren bu müddet için· 
me-"silı ı~ddedildiğimden orada de- de ııyni şartlar dairesinde ı;ocukln- Milll Piyango İdare..'llnln zaJer ~ay 
vam ede'Tieı:dim . Saravdan ve haş- nn sııbah aksam iki köy arasında ra.mı münıı.<;ObeUle teııt.lıb ettiği fev -
kitdbet kona~ından ayrılmak, Ye - gidiıı geliş zahmetlerine katinnma - ~Me .ke.1ides1 saa.t 18,30 da İzmir 
cill·öve avd .. t etmek lazım geldi. ları icab etti. Nihayet o da \apanıp ente~l fuarında çekilecek -
Tü!kçeyi tatil ettik, mÜrt.>bhivt·lrri rahihler düşman tabiiyelinde ol- Ur. 
berilher aldık. büyük bir değiııiklik dukları iı;in memleketi terhdince Bu piyangocia lltram\yc kazanan 
olmadı: fakat vukuat seyrinı tnkib çocuklar büsbütün ~ve avdet ettilt>r. numaralar ibu gece saat 22,30 rtaki 
ediyordu. Balkan harhi zuhur ~din- Artık i e kat'i bir netice Vc!rmek ajans neş:rl:yo.tında rıı.dyodan sayın 
ce mürebbiyeler birbirini takib e - lazımdı. Bu neticeyi ancak Galata- 1 halkımıza blldirlle<:ektır. 

------------------------------~----------------------------~ 
ISTER 1 NA N, i ST ER INANMAt· 

• 
f'l;;nkü 29 A~ustos tarihli gazetelerde ~le bir haber vardı: 

LA.y1hanuı a.cıgarl on beş ~ünden 
evvel tasdik eelnemiyecek olmasına 
~. ıbarblye nezaretl derhal 
t.AM'ılb A'«+'lm* Dmre. biitün ted.. • 

ti basılan ve blr tara.rıooıı Mlm Şef İnönünUn knıbartılmış ııroflli 
bulunan Cbazı gnreteler buna büstt dahi demi.şlerdi:r) yeni giimü.ş liralar 
yanndan itıbaren tedavüle çıkarıla.cnklnrdır. Bu pamlar eski llralaTm ay
nldlr. Yalnız tarihi 1940 dlr.• 

Dün Ağustosun (29) u ldl. Bugün de otuzudur ve Zafer başramı günü
dür. Fakat bu bayrom ~refine <bütün maJ san.dıkları, devllet veznelerı ve 
banka.la.r kapalıdır. Paraların tedaville çıkarılması Ise ancak :ı.dı geçen 
müesseseler ma.ri!etile yapılabUec~e göre, art.lık ey okuyucu sen biZ
dekJ havadlslerln d.11ckatt.le yı:ı.zılıp vern~ıne: 

j ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 

Ağustos 30 

Sözün kısası 1 
Dumlupın·~~da dirileu 
Türk ebedigen 
Ölmiyecektir 

E. Ekrem TaJu 

CBa.şt.aralı 1 incJ sayfada) 

ten aldı.. atıldı .. 
Bu esnada, tarihin en büyük ada· 

mı, Çal köyünün cenub batısındaki 
b~r tepeden, onun saidınşını se.ı. ıe
dıyor, hareketlerine düzen veriyor~ 
du. 

Mehmedciğin gönlünde yatan a!
lan, o· nun bakışlarile l:) andı .• 
O'nun ~eaile şahlandı .. 

Ve, yürüdü .. 
Dağ, tnş demedi; 
Dere, tepe demedi; 
Top, mitralyöz, tüfek gürültüsÜ• 

ne aldırmadı .. yürüdü. 
O gün onun o yü'rüyüşüne cıhan 

hayran oldu .. tarih Fıayran oldu .. 
Ve O hayran oldu ı 

Adı belli olmıyan Mehmedcik. 
o· nun o hııyranlığını canın n miı.ııet 
bilerek, Dumlupınarın boz topıak· 
larını kendi kızıl kanile bo.ı. adı. 

O akşam, Türkün azametli tari· 
hinde yeni bir fasıl açıldı, 

On sekiz yıl oluyor: Hilkatin en 
büyük eviadı Atatürk, Mchmedci· 
ğin elile Türke bir vatan bağı,ladı. 

Türk, var oldukça, ne o tarihi, 
ne Atatürkü, ne de Mehmedciği u
nutmıyacaktır. 

Dumlupınardn yatan ndı bellisit 
koç yiğit rahat uyusun .. 

O adı bellisiz koç yiğiti o ct'ngc 
:ııüren ve o zafere ulaştıran en biiyük 
Türk te, bugün cennet olan maka· 
m ında müsterih olsun .. 

Otuz Ağustosta kurulan eser, on
lar yattıkçn payidar olacaktJT l 

Dumlupınardıı dirilen Tü ı k c bt· 
diyen ölmiyecektirl. 

Bugün başımızda bulunan i\,..1' 
Şef bunun en büyük zamfmıdırl.. 

C. Ckt!PHt. ~a 1 11. 

Eyüblü Halid 
faaliyette 

(Baştaralı J Inci sayfada) 

meden sonra da gayet ciddi bir ta· 
vırla evleome teklifinde bulunmuş· 
tur. 

Genç kadın çok kibar tavırlı mu• 
hatabının bu teklifine kat'i bir ce· 
vnb vermemekle beraber reddet· 
memiştir. 

İlk müli.'ıkattan memnuniyetle ay
nlan Halid, ertesi gece tekrar Ha .. 
fizenin apartımanına gelmiş, bu se· 
fer de genç kadına bir yemek ve o· 
tomobil gezintisi teklifinde bulun
muştur. 

Çok samimi ve o nisbette de ıs· 
rarla vukubulan bu davet üzerine 
genç kadın Halidie birlikte sokağa 
çıkmakta beis görmemiştir. 

Müstakbel evliler kapıda bekli
yen otomobile binerek Biiyiıkdere
Yt" gelmişler ve burada bir gazinoda 
oturarak içkili bir de yemek yemiş
lerdir. 

Gecenin geç vaktine kadar devam 
len bu içki ve yemek nleminden 

onra genç kadınla Halid aynı oto· 
rr.obile binerek BUyükdere a"fahın
da ilerlemeğe ba lamışlardır. 

Bu sırada Halid esasen sarhoş 
bir halde bulunan Hafizeye bir de 
sigara ikram etmiştir. 

Cenç kadın bundan sonra büe· 
bütün kendini kaybetmiş, Halid de 
soygunculuk zamanının hulul ettiği· 
ni görerek kendisini tepeden tırna• 
ğa kadar soymuş, üzerindeki mÜ· 
cevherlerle koynundaki ı 000 lirayı 
da aldıktan sonra kadını otomobil· 
den indirerek yolun bir kenarına bı· 
rakmıştır. : 

Gece bu yoldan geçen ba~ka yol· 
cu lar, Hafizeyi aııfalbnr bir kennrın• 
da yan çıplak bir halde göımü )et 
ve meseleden zahıtayı haberdar et· 
mi~lerdir. • 

}şin garib tarafı, bu :vak'an:n ceo 
reyan ettiği gecenin sabahında 13eı
şikta,ta Kilise sokağında 1 ı numa· 
ralı evde oturduğnu söyliyen Anje1 
adında diğer bir kadın Emniyet Mü· 
dürlüğüne müracaat ederek iki gün· 
düı tanıdığı ve Mısırlı olduğunU 
oıöyliyen meçhul bir adamın bu sn· 
bah evine gelerek bir altın kolyesi~e 
ı 5 lirasını odasından ayrıldığı bır 
sırada çalıp knçtığını söylemi tir •. 

Zabıta her iki hadiseyi birbiricW 
lt" münnsebnttar görerek tahkik uııı 
o suretle inkişaf ettirmiş ve fnili~ 
henüz hapishaneden çıkan Eyüblü 
Halid olduğu neticesine varmı"tır· 

Halid dün Beyoğlunda yakab~· 
mıştır. Emniyet Miidürlüğcne geti" 
rilen fıabıkalı her iki kadınla mÜ"' 8~e 
he edilmi<~ ve suçlarını tamamcoı it· 
raf etmiştir. , 

Eyüblii Halidin Hafizeden ıılo:a 
1000 lira ve mücevherler iatird 



'relgraf, Telefon. V e Telsiz Haberleri 
Havac1hk lzmir fuarına Suriye ve 
t· haftasa Filistinden ziyaretçiler geldi Fransa neden 

mağlfıb oldu? 
Urk Hava Kurumu-
nun b . İzm.lr 29 (A.A.) - Fuardaki İngHiz i bunlacın hemen yerleşUrilmesine baş 

eyannameSI tmpe.rat.ol'Iutu ve Imparatorluk t ir.a- lanmı.,tı.r. Yolda 1~ sandıik daha eşy:ı 
Atlı - ret biriili p&'VYQnlannda teşhir edU_ vardı.r. Fuara Suriye ve Filistinden 
~~. mek üzere Hindistan 36 sandık için- ı de ziyaretçiler relm~e başlamış,. 

Y az:an: Selim Ra gıp Emeç 

F erdin hayatında muvaffaki-
yel nasıl elde edilen netice 

ile kıyas edilirse milletierin ltila ve 
kemal derecesi de gene temin olu
nan milli hedef ve gayeye göre nis
bet olunur. Bu mütaleaya itiraz e
denler çoktur. Çünkü ~erek ferdi, 
gerek milli heyatta muayyen bir ga
yeye varmak muvaffakiyelin bir 
bürhıını olmakla beraber bunun için 
kulinnılan vasıtalann da güzel, te
miz ve me.şru olmaları şarttır. Maa
mafih hedefine erişmek içın en me~
ru ve en temiz vasıtaları kullanan 
bir kimsenin veya devlet adamının 
uğradığı akıbet büsran ve mu,•affa
kiyetsizlik olursa, kim!le onu mazur 
görmüyor. Demek ki davada şart 
ıleticeyi istihsal etmekmiş. Bu -
günkü Fransız matbuatını ve ajans
ların F ransaya dair ne.şrettikleri ha
berleri okuduğumuz zaman insanın 
ilk aklına gelen mülahaza bu olu
yor. Şimdiye kadar cüınhurıyet re
ji:nini idare şekillerinin en mUkem
ıneli sayan bir memleket, esefle gö
rüyoruz ki, ııenelerce taptığı bir ma
budu ba~ına gp)en tabii afetlerden 
me:!' ul görerek parçalayan cahil bir 
in~an gibi, bugünkü ma~Iubiyetinin 
yegane miisebhibi ad~cdiyor. Hal
buki Fransanın 1940 mağlubiyetin
de üçüncü F ran!ız cümhuı iyetinin 
m es' uliyeti ne kadarsa 1 8 71-18 7 2 

ttt ~ın en bulanılt, en ıstikrar - de 9Qk kıymetli eoya cöndermit ve tır. 

le tlk inde ha.ıt> dUJınd& derdsiıı 
diyor A.yetaız bir ao ~tos idrak e
!r\arıauı. lla.ıiJ dı.,mdayız, fa.kat da.. 
lınan rllnuıda. 30 ,Atu.st..oıs gününUn 
to ~ıror. Yurdumuzun ha,'llSı 
"'en Kfinfinfin sarsılmazlığı ve 
ta e Ue <k>IUdur. Ufuklar karardı!ı:-
1'11«-.s~lıniz çel!kleşiyor. Ü~kekli, Jco.~ 
lttıırı ve ~ınlık Türk vııt.anının 
~ a.tında, oyalarda parçalanan 
tım~ !rlbl erlyivermektedlr. Dl~lni 
btr ll\lhn tadtarak, binbir a.eı ile, bin
'-ıpra etle ~tuktnn sonra, bu 
lattıı.~a.rın bUtftnlü~ünü tenılne mu
koru. 0lan Tür.ıc mllletl, yavrusunu 
t4n Yan bir kartaı glbi, iher karL$ v:ı. 
tur Parc;ıa.,ı üzerine bütün tıtızli~ile 

·Halkevleri kollarının 
hastalara yardımları 
Ankara, 29 (A.A.) - Muhte

lif yerleı den aldıiımız telgr11fla:-, 
Halkevleri kollarının muhitlt:rinde 
yapmakta oldukları tetkil... gezileri
ne ıçinde bulunduğumuz hafta zar
fında da devam edildiğuıi bildir
mektedir. 

ıı::ıecıır. ~·······"''"'""'"'''"""'"""' '"""' tun boyunda süngüsü parlıyo.n • ... 

Are~ YüıHı. Yi~it, 30 A~u.stosun ayni Mi llıA Şef du·· n 
Itin edc~ldir. ona ıtlmadımız, bu -
tır • kuvvetını blr.kaç misli a.rtırmı!J_ V [ 
te karada old~u kadar: denizterde .ı a ovadan 
&lı göklerde ayni Mehmedcigın gölge-

~ huzur Içinde, sı~ınabllir!.z. Bil- Do··n du·· ter 
be.s gôklertmtzın dtıı.hramanları!la 
eJ). ledt~ llnlz gUvenl tekrarlamak için 

Uygun gün, bugUndUr. TemP.li 
~~k H!lva Kurumunun kamplarını 
duran Idealist gençlik ~ınlarıno. 
ayanan Türk hava.cıl~ının hergün 

bır ilert adım daha. attı~mı sörfiyOO', 
b.!&'!ed iyoruz. 

Muhterem vatandaşlar, 
Haı:1beden mnletJer bUtUn hamlP, 

kuvvet ve iman 'Varlıklarını göklere 
~ıyorlar. IJö{t~nler- artık karadıı. 
birbırine saldıran insanlar de~. ı;tök. 
lerde ıbatu.ean kanad sürülerldir . Bir 
Qarpı.şmada, blr.knç daki-ka Içinde 
Yök oluveren te.yyare ve pilot sayısı, 
hakiki bLr lhava.cılıtm na.o;ıl arkası ke_ 
Silmez bir Insan ve mnJklne kayna~ı
na d.aya.n.nwıı lAzım geldl~lni bize 

Evvelki gün Yalova.yı şereneıı

dircn Re.tsicüınhur Milll Şef İsmet 
İnönü, dün Yalovadan :ı.yrılara.k 
İstanbula gclml.şler ve Florya De
rus kÖ4JtÜnÜ şerenendirmlşlerdir. 

MW1 Şef dün a.1tşuna kadar 
Florya Deniz kôşkftn.de istlra.h.at 
bUU'Unlll.L)l ard ı.r. 

* 
Evvelki gece Bandırma yolile iz_ 

mirden şehrimlze gelen Dahiliye 
VekUJ Faik Öztrıı.k, dUn Floryada 
Mllll Şef İsmet İnönü taratından 
k.a.bul edilmişlerdir. Da.hll1ye ve_ 
k.ili Floryada ılıirkaç gün ı..ttra.... 
iha.t edecek, müteakıben Ankara
ya dönec&lcti.r. 

bUtün çıplaklı~lle gösteriyor. 
Bu marızara k8J1ısında bize d~n \ , , .............. ....... .... - ...... _ .... ~/ 

ıv.azif~, isabetle seçmiş old~uınuz YQl
~ yurümek, 'Nil'k gençli~lnl, nıüm _ 
kün oldulu kadar kJM bir ı:aman 1 
Çinde, knruı.dlandumaJctır. Tii•k Ha
ıva Kurumunun azası arasmda bu -
lunurs:ı.nız, hıwncılık hartası !çlnd; 
Kurumdan yardunlarınızı eslrgemez.
&eniz. büyfik davaya siz de gücünüz 
~:.i~l ikadar yardım etmı.i olursu _ 

Viyanada don bir 
buçuk saat iptidaf 

muzakareler yap1ld1 

. Türk Hava Kurumu, sızı hizmetlt' 
tın e -n mukadde.~lne ça~ırıyor. 

Türk Hava Kurumu başkanı 
E 

1 
Erzurum m~b'usu Şiikril Koçak 

v erune yüzüideri verenleri adf'di 
artıyor 

Viyana 29 CA.A.) - D. N. B. 
Mihver devletlerı harleiye ııazırla... 

rlle Rumen delegasyonu a~ındaki 
lptidal müzakereler tahminen bir bu_ 
çuk saat sünnU.,tür. 

Müzakerelere saat 1T den sonra nı.. 
haJyet ıverilm~l.t. 

Alman matbuahnm tdiirlc-ri Ankara 29 (A.A.l - Bize verilen 
malftmata göre. ıblr yaTdım olmak 
tizerf' lfnv K Berlin 29 (A.A.) - Stefani ajaruım-. '"' a urumuna evlenme ,'Ü 
ZÜklı> ,.lni v " - dan: . eren vatando.ııların sayısı · 
güıı "'""• lk<'P ıırtm~Jlcf , ..ı, r Bugün !talya, Alman,..., Macarls -

- tan ve Romanya hariciye nazırıarı 

Af • k d h b arasında, Vlyano.da yapılan gbrU., • f l a a ar meler Alman gazeteleri tarafından 
i tersır edllmektedJr. 

t.:ılvada bir mahal 29 (A.A l _ j_ 

talva n orduları umumt karargl\hını:ı 
83 nıımnraıı tobllti: 

liav1 fllolnrımız İskenderlve 1\fı 
:~1- denız üc;sünÖ bom:bıırdıma~ et: 
r er ve g:ıvri mO<mld havo sartln
a lrna "ı !!:men Port~ id UP İsm::ıillve 

ıı ııını:tn 8 .. mı 
1 

uvevs kanalı \izer i'1d•• uç 
P .. ~~ " t kanalın slmol r•ııınc:rıbı;:ı v; 
""llt 'ınt 
lardır !lra Pasnjına lbombılar atmı.ş_ 

63"\tl Ar lk do\lhf' r ·oda Dubat <'Pfelerl. Roı _ 
ıı:ı... 1 • ~ölü <'lvarınd:ı. İn~lllzlerln 
~'"''"~aç k ı 

Zab•to a e..~lnl l!"gal etıınf.oılerd ir 
\>iyp "ı!Onın asker! kuvvı>tıer'le tn !{_ 
lllürrE', m~ olan cetelerlmizden hlr 
~- Pslnln Adarde kıı'lısı elvarınila 

• , •ııuna ~ .ı.
<! uru ı m r-~ .. n düsman, dur .. 
<!en ll():::a ve ~iri.sııen bir muhnrehe_ 
7traııı P{i,kürtiilm{4tür Düman 

arını ka , 
rnı.. aVn.l 'Za myOnlara vilkl,.vem'! _ 
Avu~tııraıy 

1 
manda !harb saha.<nnrta 

llllaıktutden 'bı olmak üıerP. 10 kachr 
ler bı~ takı:ka, mitralyözler ve dl
Zayt:-•·""''7. h sillıhlnr bırakmıştır. 

· a rırtır . 

lr;ıu ... , A .... ;ı arn l.r:~ .. 

A~~sında nakille r 
mak ra, 29 (H • , 
ı . <trnlar a ususı) _ Kay-
erı b Id· rasında k'I 

ın k 
ı ıriy0 na ı ve tayin-

a arn R. turn: K b k 
derni ı ern:rl Ak a_.raca ey ax-

Boersen Zeitung, eacümle bugün 
ga.rbl Avru,pa devletlerının nu!uzla_ 
rının cenubu oarkl Avrupada ta.di _ 
yeye u~atılmasından sonra bugiin 
bu mıntaka.y.ı yeniden teşkilı\tıan _ 
dırmak Için elde CSMiar mevcud ol
du~unu Ya.zmaiktadır. 

Gazete neUce olarak diyor ki: 
Mevzuubaıhs ve müza.k&e d!lecek 

meselelerden h!Qbiri, llı:tihnrnı gayri 
kabil müşküller ve mAnialar arzet _ 
miyor. 

Londra 
riyor: 

İngilizlere ~öre 
29 (A.A.) Reuter blldL 

İngiltere, merkezi ve cenubıı §arld 
Avrupasında vaziyetın yenı sathala_ 
rını, bilhassa Macar - Rumen ihtil~
fını pek yaltından ve büyük alllta 
lle takib etmektedir. 

İngUiz gautel~rine göre, Almanya, 

kendisini yiyecek ve petrol olarak 
kıymetli mevrudatından mahrum e. 
de<'ek ve U>hlikeli ihtilltlar vukııa ge_ 
tirebUecek bir müsellAJı anıa.,m:ızlt_ 

tın her ne pahasına olursa olsun 
önüne gı-çmek istemektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 

Halkevleri mensubları Lütün bu 
g..:zileri esnasında uğradıklan yer
lerele haatalarla bilha58a al,';\...adur 
olmu~lar ve doktorlar bunların :ııu
ayenekrini yaparak ilaçlarını dağıt
mı~lardır. 

Rumen - Macar 
hududunda 
hadiseler 

B~r Macar bombard1man 
tayyaresi düsitrüldU 

' 
BUkre,, 29 (A.A.) - Royter 

ajansından: 

Rumen umumi karargahının bir 
tebliğinde şöyle denilmektedir: 

Macar tayyareleri, son günlerde 
birçok defalar Rumen ara:ıiai üze
rinden uçmak suretile taarru~da bu
lunmuslardır. Romanyanın yapmı§ 
olduğu protestoya rağmen alunlara 
Brasov. Sornaneni ve V itzul üze
rinde devam edilmiş v e Romanya 
aleyhinde t~cavüzleri muhtevi b ir 
takım risaleler atılmı~tır. Macarla
rın bir bombardıman tayyareai bu 
ayın 2 7 sinde Secueni kaaabaın üze
rinde uçmu,tur. Bunun üı:erine bir 
Rumen avcı tayyaresi kar,ı çıkarak 
Macar tayyaresini yaralanmıt pilotu 
ile Macar araziaine dönmeye ir.bar 
etmi~tir. Gene bu ayın 28 Inde bir 
takım muhasamat harekAtı görül
müştür. Bir Macar tayyaresi, mitral
yözle at~ açmıt ve Sotulmare tay
yare meydanına bombalar atarak 
bir hangann hasara uğramasınil se
b,.b olmuştur. Tayyare meydanı ev
velce tamir edilmit oldu~undan te.
lefat yoktur. Rumen tayyareleri, 
Macar bombardıman tayyare~ini ve
re inmeğe mecbur etmi~lerdir. Bir 
yüzba,ı ile bir sUbaydan nıilrekkeb 
olan mürettebao tevkif edilmiştir. 

Macarlar ne diyorlar? 
Budapeşte, 29 (AA. )-- Ma

car ajan!ının neşrettiği beyanata na-
7aran, son zamanlarda Rumen tav
yare"l Macar arazisi üzerinden mü
teaddid defalar uçarak hududu te
cavüz etmiş),.rdlr. 

28 Ağuııto,ta Bergs7asz şehri, 
yakınında artrenman uçuşu yap· 
makte olan bir Macar keşif tayya
resi, Rumen tşyyarelerinin hücumu
na maruz kalarak, Rum,.n arı\Zi~in•' 
inmeğe icbar t:clilmiştir. Bomba ta
!lımakta olan Macar tavyareııi. her
hava olmAmak için y~re inmeden 
,.v vel bombalarını atmağa mecbur 
kalmı .. tır. 

--~-----------------
Cö• r.1Ji.., ~özü ÖnÜn''e 
düşürülen tavyareler 
Londra, 29 CA.A.l - Diln cenubu 

şarld sahill mın.takıuıını ziyareti e&_ 

na.'I!Pda Qöcı ç.Q, n>uvres !lzıerlnde 

mu:ınnldanE' hava muhareb~Jprıne s:ı 

hid olmU$tur. Bir saatten az bi; müd 
det 7.&rfında ba~eltllln görzti öniin -
de 7 ta•rvar,. cfiic:Urülmil~tnr. B::ı.,vc

kll bir M~c;ser ~chmldt tavvaresinin en 
kazını muavere etıın~qtir Bu t.ayyare 
alPvler IGincle bır tarl:ıya dü~,.~~!{ 

par4'~>':.lnmııoı ve .ollotn da az sonr.ı 

prı ro"iltle az nza~ına inmı., bulunu • 
yordu. 

Maliye Vekili 
A·rvalıkta 

Ayvalık, '}C) (AA.) Maliye 

hezimetinde de, üçüncil im -
paratorluğun günahı o kadıor-
dı. Demek ki maddi haln -
Jıı~dan mücerred mdhurnlnrı 
me!'l'ul görmek manaaız bir şeydir. 
Alınanya lle Fransa arasında ,imdi
Yt": kadar cereyan eden mücadelenin 
seyrine baktığıınır zaman haıb ta
lihinin bu Iki millete münavebe ile 
müsaid davranmıt olduğunu görü
rüz. Biri b ir defa harbi kazanmışsa, 
muhakkak lı:i ikinci defa kaybetmiş
tir. Şu halde, bugün kabahat i urou
rniyetle ethasa atfetmektense geçen 
harbin milli zihniyette yarattığı pi
sikozda aramak daha doğrudur. 

Dün cemiyet içinde mütevaııane 
bir surette dolaşan bir kims~nin 
belki bir teaadüf eseri olarak, belki 
de kısmen kendi meziyeti neticesi 
umumi hayatta ileri gelir bir mevki 
lhraz etmesi onun tavrında, hitab 
tekillerinde velhasıl münasebet ve 
muamelelerinin umumt heyetinde 
derhal bir değişiklik huııule getir
miyor mu) Maalesef Insan için tabii 
gibi görünen bu halin milletler için 
de böyle olduitunu kabul etmek ]a~ 
zım geliyor. Bu muhakeme, bizi. 
me!'l' u liyederin hakikt ~ahiyt"tini 
daha iyi anlamaya aevkeder. Kana
atİınce Fransayı hezimete dütliren 
ocy, hakikt manaslle kurabilmek 
kayıd ve şartile elbette ic.i reiimlerin 
en ideali olan cümhuriyet, değildir. 
1914- 1918 harbinin yarattığı ::r.ihni
yet ve her cihetçe Ü!ltünlük dalyeııi
dir. F~rdler gibi milletler de yersiz 
ve manasız olan gururdan kendile
rini kurtarabilmelidirler. 

_<;Piim & a9t1ı C~n~ç 

Habeşistanda bir 
Alman motörlü kıt'ası 

teşkil edildi 
Berl:n, 29 (A.A.) -- !:>. :-.l. B. 

bildiriyor: 
Addis-Abahada mukiın Alman

lar tarafından bir gönülliı kı(aaı t~~ 
kii;ni müteakıb, timali Habe~istan 
cephesi halyan batkumaııdanı, ata
ğıdaki emri yevmiyi ne~retmistır:. 

ı.Bu[lÜn motörlü bir Alman lut a
lt tP.~kil edilmiştir. Iki bii> ülc mille
tin cesur aakerleri, hem Avn;pll top.
rak larında, hem Afrika toprakların
d-t yanyana yürümektediı ler.ıı 

Maarif Vekili 
l zmirde 

lzmir, 29 (HuŞUıR) - Maarif 
Vekili Hasan Ali Viieel bugün oeh
rimize geldi, Vali ve Belediye Reisi 
ile birlikte fuarı ziyaret eıt!. 

Vekil yann köy enstitüsünde tet
kikler yapacaktır. 

çada ııttrı Halim dagmadenine O 
R d n N us ret t:'- Karacabeye, Fo-

ı \arı F' 1.4ffieye c:: ·· "1 d 

Viyana konreransında, M-ıcarls _ 
tnn ve Romanya, Almanya karşısın

da ibüyük pazarhk kuvvetlerini müd 
rik bulun:ı.caklardır. Almanya, Vlya_ 
n a konferansında , kendisi için ~lm_ 
d lve kildar emsali olmıyan. ge!"'i ka _ 
lnn dünya için oldukça e~lence!l bu
lur. nn bir vaziye~ tedlr. 

V ,.k ili Fuad i\ ğralı dün, birkaç f'Ün D f d } 
knlnıak iizer·· ~ehrimizf' go:lmi ~ tir. e ter ar ar arasında 

çü le oçaya C.. • ... utçu er " n 
O re, F'aısada' oCieden Asım S üt-

ı ' 'cd A n e 1 () d -. en Vni E. b ma ny .. ye. 
enınden F' h r aaya Akd ~ 

Şekib .. .. a ri Ud'k . . • a ?ma-
h tıçı..ınc::ü ı e, Ladıkten 

uausi k 1 tım um· •. f . . h·•- a em rn"d·· ı mu ettı .. Jık 
-· u urlüiiü:te o· · . ıyar-

Karşıyaka tayyaresi 
Macarların ümidi izınir, 29 (A.A.) - Karşıy<1ka· 

Buda peştc 29 fA.A.l - Budapcştc- da bir hava kurumu <~ubesi teşekkül 
de, Rumen hükümetinin Viyanada ctmistir. Kar~ıyakalılar ordu} a bir 
Uıbul oliUlWO buluıı.acatı~•tKıutl)'ll~ka.» tayyaresi hediye ~tmek 

Ankara, 29 (Hususi) -- Söird 
dcfte..-darı Naci Bilecik, Kı•şehir 
defterdan Şerif Siird, Er.ı:Jıum def
terdan Hamid Amasva, Afyon def
tercluıı Recai Hntay, Hatay ddter
d.ırı Cal i b Afyon, "ilayet muhııse
bc müdürü Fehmi Kartehir defter-

Fındık mahsulünün ilk partisi 
merasimle vapura yükletildi 

Giresun 29 CA.AJ - DOn, Aksu va-1 CUmhuriyet meydanında İstlklll 
puruna yeni fındık maıhsulıiınuzün marşile ba.şla.nmUJ ve söylenen ıut.u:L 
ilk partisi meraslmle yüklenml1 - ı mn sonra lskeleye gıdilerek mm 
tir. renklerimizle .süslenmiş olan vapurs. 

Bu münasebetle yapılan merll.'lime götürülmO.,tür. 

Mareşal Çakmak 
bugün tebrikat1 
kabul edecek 

Ankara 29 (A.A.) - Zafer bayra ~ 
mının 18 inci yıldönümü müna.sebe -
tile yarın saat 8 de Genel Kul"may 
Başkanı Mn.r~l Fent Çakmak teb
rikA.tı kabul edecek ve saat 10 da 
hipod.romda merasim yapılacak •;e 
bu merasimi bir resmi geçld ta.kib 
edecektir. 

ingilizJerin 
Drrne liman1na 

taarruz~ar1 
Kahire, 29 (AA. ) - lnı.ıiliz ha

va kuvvetleri kumandanlığı tebliğ 
ediyor: 

lngiliı: hava kuvvetleri, Libra çö
li.:nr!e c.Koufra» vahalar grupu üze
rixıde kt:şif uçuşları yapmışlnrdır. Bu 
kuvvetlf'r Derne limanındaki gemi
leri muvaffakiyetle bombalnmışlar
dı~. Bir takım bombaların tamamile 
isab~t etmiş olduğu görülmüştür. 
Bit geminin ba~ından lcıçına kadar 
yarımakla olduğu mü~he.le ediJ.
miştir. Ingiliz tayyar:leri Derneyi 
terkettikleri zaman ba,ka hir gemi
de d• yangın çıkmıt bulunuyordu. 
Bütün tayyarelerimiz hareket üste
rine avdet etmi~lerdir. 

Ingiliz tayyareteri 
Norveç sahillerine 

taarruz ettiler 
Londra, 29 (A.A.) - Amirallrk 

dairesi bildiriyor: 
Dün bahriyenin Skua tipinde!:i 

tayyctreleri Norveç ııahilleıı üı:erin
de vbi mikyasta hareket yapınıt
lardır. Az zaman evvel İngiliz ıay
yareleri tarafından hileuma maruz 
kalmı~ olan bir mayi mahrukat de.
posunda sağlam kalan ikı sarnıc; ha
sara uğratılmıştır. Bunlar iizcrine 
iki tam isabet kaydedilmi~ ve en 
büyüğünde yangın çıkarılnıı~tır. Bit 
~:arakol ı;ı;ambotuna bir koyda hü
cum ('dilmiş ve gemide yangın cı ka · 
rılmıştır. Sahil açıklarında bir ia~e 
gemisine hücum edilmi~ ve il: i tam 
iııabet kaydolunmuştur. Bütün t:ıy
yarelerimiz üsterine dönmüşlerdir. 

Yeni gümüş lirala~ 
tedavüle çıkarıldı 

ingLiz Nazı rl~r~ 
günde 14 saat 
çalrşt yarlar 

Londra, 29 (A.A.) -- Ro}terin 
diplomatik muharriri ya:.cıyor: 

Pa~lamentonun tatili dolavı!ile 
mu,·cıkkaten parlamento vaı.:felc
rind,.n serbe!t kalmış olan nazırlar, 
halen bütün faaliyetlerini, harbin •
zimkar bir surette idaresinin kendi
lerine tahmil ettiği büyük i-1 üzerin
de teksif eylemişlerdir. Bütün na· 
zırlnr, günde asgari 14 ~aat çalıo
nıakta. ekserisi evlerinde de r:ea 
geç ' ·akte kadar işleri ile meşgul ol 
mnktııdır. --------------------
iki Ka,ada f1rkas1 
daha inoiltereya 

sevkediliyor 
Ottawa, 29 (A.A.) -- Matbuat 

konferansında müdafaa nazırı B. 
Ral., ton a~ağıdaki beyanarta btlun· 
ınuııtur: 

lkınci Kanada fırka!ı t~lim ve 
terbiyesini ikmal eder etmez, İngil· 
terede bir Kanada kıt'aı asl.eriyetıi 
te~kil edilecektir. 

B. Ralston, Birinciteşrinir. ill ya~ 
rıs•nd \ Atiantik sahilinden bir ü.;ün
cü Kanada fırkasının da tahşid edi
leceğini ilave eylemiştir. 

B. R:ılston. şunları ilave etmiştir: 
Bizim cephemiz Man~ denizi•lde

dir. Burada adamsız dahı kl\lncak 
ol,ak. o.-aya gönderebildiğimiz ka.
dar her şey göndermeliyiz. Bugün
ku hnrb safhasını bir Ingiliz t~arru
zu takib edec~ktir. 

Cebelüttarık askeri 
kumandanı İspanya 

topraklarınc'a 
Cebelüttarık 29 (A.A.) - Cebrl!it 

tarık askeri valisi general Llddel, dün 
öğleden evvel nhlren kendı.slnl Zry&
ret etmiş olan Elcezire valisi general 
Mun dos Gro.ndes'in ziyaretini Lo.de 
etmiŞtir. 

General Liddel, Cebelüt tnnk tersa
ne kumandam vlsamiral Dun.dl.J 
Nort.h ile blrllkte Alcezlras'a gltm~ • 
tir. Azmıet ve avdcUerlnde on yedı 
pt1re top ateşUe se!A.mlanmuılardır. 

Komedi F ransez 
Pariste temsillerine 

başla -lı 
Paris, 29 (AA.) - D. N. B. 
Parisin en büyük ve en mühim 

iki tiyatrosu. Komedi Fransez ve 
Opera. yeniden temsillerine başi~ 
mıslardır. Temsil mevsimine, Ko
medi Framıe.z Bizet'nin «Kannen» 
opera~ı ve Opera Berlioz'un. " Fa
ust'un azabın opera!ı ile girmiştir. 
Temsillerde Alman askeıleri ve al
vii Fransız halkı bulunmuştur. 

lng i lt ~ re Romanyanm 
ye ı i Londra e:çisine 

?greman vermedi 
Bükret 2ı9 (A.A.l - D. N. B : 
~nlldi~lne göre İngiliZ hUkilm' 

ti Romanyanın yeni Londra elçllL 
n~ agreman vermeml!itlr. İyi ha.blr 
alan Rumen me..hfellerl, bu clçlniD 
şahsına de~il. fakat Romanyanın ,._ 
ni haric! siyasetine karşı oldu~u tiL 
rindedirler. ----------------
Kız1:cahama" d'" ki maden 

araşt1rmas1 henüz 
iptidai safhada 

21 Ağ~t.<>.s tarthli nüshanuı.da ~ 
BLr müddettenberi Da.rphanede ha- zılcahamamda. zengin a.lt.ın madeni 

zı.rlanmakta olan yenı gümüş liralar ve bu meyanda nyrt('.a demir, alü -
bugfuv.ien itl'baren tedaville çıka.rı _ minyom, n ikel madenierine de rasge. 
lacaktır. lindiğini yazmıştık. 

Bundan evvelki gUmü.t liraların ay- Milden Tetkik ve Arama Enstitü • 
ni olan bu paraların blc tarafında sUnden aldığımız bir melotubdı !şı.L 
CUmhurreisimiz Milli Şef İsmet İnci- -dağda enst.itiice yaptırılma.kt.& olaa 
nUnün ıka.b:ırt.ma promı bulunmak _ tetkikatın henüz iıptldai -.fhasında 
tadır. olduğu ve görülen maden moetrala .. 

ResJm. yeni rtmıii4 Uraların lld ,vtı. rının ka.ra&teri b&lr:kında liUltll• 
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( ll e ler ) Askerlik işleri 
Nafta VekiU 

yarın Ankaraya 
gidecek 

Şehrimizde bulunmakta olıın Nıır 
lıa Vekili general Ali Fuaci U:be
aoy dün öğleden evvel Nafıa Mü
dürlüğüne gelerek bir müddet met
gul olmuş ve muhtelif nafıa i~lcri 
hakkında Nafıa Müdürü B~driden i
zahat almıştır. 

Nafıa Vekili, Nafıa Miidürlüğün
de bulunduğu sırada Trakya Umu
mi Müfetti,i general Kar.m Dirik 
ile Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
d ar Nafın Müdürlüğüne gelerek Ve
kili ziyaret etm;şlerdir. Nafıa Vekili 
Trakya ve Istanbul yollan inc:natı 
h.::kkında Trakya Umumi Müfetti~ı 
VP Validen izahat almıqtır. 

General Ali Fuad Cebe!loy ya
rın akşam Ankaraya hareket ede
cektir. -------------------

De ıizyolları kaptan ve 
mürettCJb"l ' icin y3ni ücret 

tar·fesi tatbik edilecek 
Münakaliıt Vekaleti :arafından 

deniz mensublannın ücretlerı hak
kında hazırlanmakta olan tarife 
şimdilik yalnız Denizyollan vapur
l<ırında çalıqan kaptan ve mürette
baı için tatbik edilecektir. Bu tarife 
tatLik sahasına konulduktan sonr9. 
bilahare armatörlf"r için de bir tarj... 
fe hazırlanarnlrtır. 

Pamuk ayıklama fab
rikasın ~a va~gın çıktı 

Evvelki gün Bakırköyünde Q .... 
ınaniye caddesinde Kômile aid 35 
atıyılı pamuk ayıklama fabrikasın.
dı:ııı bir işçi kızın dikkatsizliği yü
zünden yangın çıkmış, kısa bir za
manda pamuk atelyesine sirayet e
derek buradaki pamukların yanma
aımı sebeb olmuştur. 

Keyfiyelten haberdar edilen itfa
iyenin vaktinde müdahalesite nteş, 
fabrikanın diğer kısımlarına yayıl
madan söndürülmüştür. 

Yangın neticesinde ı400 l'ralık 
haııar olduğu tesbit edilmic:tir. 

Bütün orta okullarda 
şube er açılacak 

Manrif Vekiıleti orta tedr:sat U
mum Müdürü Hayri Ardıç, dün de 
şehrimizdeki orta okul ve liı.cleri 
gczcr<"k sınıf, Ş\ıhe ve imtihan vazi-

yetlf"rile me"'gul olmuştur. Bu sene 
ilk okullardan orta okullara yeniden 
birçok talcbe kaydedilmckte oldu
ğundan, hcmen her orta okulda ye
ni şubeler açılmasına lüzum görül
mektedir. 

Namzed talebe kaydi 27 Eyllıle 
kadar devam edecek ve okulların 
yeni talebe sayısı knt'i olarak anla-

şıldıktan sonra sınınarn yeni ~ube
ler ilave erlilf"cek tir. 

l Gençlik klüpleri 
bugün açılıyor 

lstanbuloiliigel mıniahasında klüp/ere 
11.348 mükellef kaydotundu 

Beden terbiyesi kanununa göre 
lstanbulun muhtelif yerlerinde te
~ekkül eden gençlik klüplerinin açı
lış törenleri bugün yapılacaktır. 

Beyoğlu gençlik ldübünün açılış 
töreni saat 16 d a Taksim meyda
nında yapılacak tır. 

Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Üskü
dnr, Adalar, Sarıyer gençlik klüp
lerinin açılı~ töreni de saat ı 5 te 
mıntakalarındaki spor sahalarında 
yapılacaktır. 

Odun fiat art 
ci ns~eri ne göre 

tesbit edildi 
Fiat mürakabe komisyonu dün

kü toplantısında odun fiatlarını 
yeniden tetkik ederek fiatların odun 
cinslerine göre tayinini kararla~tır

mı~tır. 

Yeni ka ra ra göre depolardan 
yapılan satı.,larda nakliye ve evde 
istif dahil olmak üzere en iyi kuru 
Rumeli mecesinin çekisi 43S kuruş 
olarak tesbit edilmi~tir. 

Rumeli meşesinin yaşına 400, 
kuru Anadolu meşesinin çekisine 
400, yaş meşe ve kuru gürgen~ 380 
kuruş olarak azami fiat konulmuştur. 

Dünkü toolantıda nebati yağcı 
lar da dinlenilmi:ıı ve bazı hesab un
surlarının ö~renilmesi için yağ fiat
Inn hakkında karar Rclecck toplan
tıya bırakılmı tır. Nebati yağ arnil
leri fiatiara vüzde 1 O zam yapılma
sını istemektedirler. 

limanları mıza işleyP.c " k 
Rumen vapurları hakkında 

görüşmeler yapılıyor~ 
Rumen hükumeti tarafından nhi

r,.n v~rilen bir karar iizeıine Ru
men vapurlarının Samsun ve di~er 

Karadeniz limanlarile Marmaradaki 
I:manlarımıza uğrıynrak Köstence 
i.-in mal yüklemeleri kararlaştırıl-

mı.,tl. Nakliyntın ne suretle yapıla
cağını alakadar makamlarla görüş
mf!k Üzf"re Ankarava gitmi~ olan 
Serviçul Maritim Rumen kumpan
\·ası direktörü şehrimize dönmüş
tü r. Şimdiki halde henüz vapurlar 

bu Jimanlara !efere başlıyamamı~ 
]ardır. Zannedildiğine göre nnkliye 
W:reti üzerinde bazı yeni kararlar 
verilecektir. Rumen vapuılımndan 
bir kısmı hali hazırda limanımız.da 
bulunduklarından seferlere ba,la-

Beykoz, Kadıköy, Bakırköy, E
yüb, Kartal, Silivri, Çatalca aençl ik 
klüpleri de muhtelif saatlerde tö
renle açılacaktır. 

Istanbul vilayet ınıntakasında 
gençlik klüplerine belediye hududu 
dahilinde 5998, belediye hududu 
haricinde ise 5350 olmak üzere 
ı ı .348 mükellef kaydolunmuştur. 
Bu mükellefler bugün mıntakahrın· 
d..:1 toplanacaklar ve klüplerinin a
çılış merasiminde bulunacaklardır. 

Havac hk haflast 
bu~ün bütün 

yurdd~ baş adt 
Türk Hava Kurumu tarafından 

tcrtib edilen havacılık haftdsına bü
tün memleketin her tarafında bnş.
!nr.maktadır. 

Haftıı içinde ~ehrimizin muhtelif 
t~emtlerindeki 45 Hava Kurumu ~u
besinde toplantılar tertib ~dilecek, 
konferanslar verilecek ve eğlenceler 
yapılacaktır. 

Ayrıca sinemalarda da havacı
lıkin alnkalı filmler gösterilecek, ge
niş bir havacılık propaga:-ıdası ya
pılacaktır. ----------------
Birçok otel, lokanta 

ve pa'itaha'1eler 
cezalandırıldı 

Son bir hafta içinde Beyoğlu, Üs.
küdar, Kadıköy ve Eminöniı mıntn
kalarında yapılan kontrollarda ı:k
s ik ve bozuk 1 O ı küo ekmek, 22 
kilo francala müsadere olunmuştur. 

Ayrıca belcdiy~ nizamname.sine 
aykırı hareketleri görülen Bl"yoğlun
d.ı T uringpalas oteli, Süıner oteli, 
Emperyal oteli, Florya oteH, Lozan 
pastahanesi ve İzmir lokantası muh
telif para cezalarına çarptırılmış
lardır. 

Et satış yerleri 
açılacak 

Belediye sık sık şikayet mrvzuu 
olan et işinde. halkın ucuz ve nefis 
et yiyebilmesini temin maksadile na
zım rolü oynamnğa ve muhtelif 
semtlerde et !atış yerleri vücuda ge
tirme~e teşebbüs etmiştir. 

Belediye İktısad Müdürl~ği.i hu 
hususta tetlcikler yapmaktndıır. Bu 
tetkikler netice inde Belediye şeh
rin kalabalık üç semtinde et satış 
) erieri açacak ve halka ucuz ve 
nefis et ımtacaktır. 

mak emrinin verilmesi üzerine bun-
!ar derhal buradan mal yükl\yecek- Bir ihtikir iddiasa tahkik 

Kömür tahmil isleıt hakkında lerdir. ediliyor 
yeni bir karar verildi Tavukpazarında Arna:vud hanında 

H b ·r ha'zemtçı· yak .. landa kunduracılık yn:pan Mehmed, diın Mü!k-ıkalnt Vekfıletinin verd ği bir IUIZ 1 ,. 
dlrektif üzerine kömfır tabm :ı ı cıleri Büyükadada Kumsal cnddeslnde 13 zabııtaya :rn.fuacaat ederek Mahmud-
yeni bir usule gört' Et ibank ~e:1e1 di- nUliUlra!ı evde bhamı adında bir 7~'1- paşa.da Ti(tu soknihnda çivicili.k Y8

-

rt'.k.törlüiffince tanzim edilmişt ir . İt- tın hlzmetçisi olduüunu söyliye:ı Fat... ıpan Kroş'inlnln kendisine saUJ#ı mn-
. .. ş..-ımba t.şinde ihtikA.r yaptı~nı Iddia 

tıluız edUen karnra göre yeni tahmil ma adında bir kadının evvclkı gu.n ederek hakkında ta.kibat yapılmuını 
işleri .şu şekıldc cereyan cdeeektir. kolunda tıır oohça old$ halde •e istemiştir. Bu müracaat üzerl!le ha-

l - ZOnguldak Ilmanında üç, Koz_ .sf phell bir vaziyette Ada vapurundan rekote geçen zabıta hMisede 1htiknr 
luda üç, Kandililde iki, İnegazde bir, :ıcöprüye çıktı~ı göriilmfış ve m emur- olup o1madı~ım tahklk etmektedir. 
Çamlıda ibır vapur kömiır yüklernek !ar tarafından çevrilmiştir. ~ 

için n.lınacaktır. Ka rakola getir ilen Fa tmanın elin- Yeniden ıiki kömür deposu 
~ - Lüzwn olduğu takdirde kümür deki 'bohça. açılmış w içinde ınüt~ - acılacak 

alınağa yazılan bir gemi yüklerneğe nddld elbi.selt'Tle 145 lira para bulun- Etibank önümüzdeki Pazartesi ve 
başlamadan evvel hacim istiabına mu~ıır. Yanılan ta'hk'kat net.iceoılnde Salı günleri Üskfidar ve Kadıköyiin
ba.1cılıruıdan yerlne dif:er bir gemı i - Fatmanın bu elblselerle parayı .bir de birer kömür deporu açacaktır. Bu 
kame cdilebDecektir. müddettenben çalı tıtı İlıhaminin e- depoların açılmasına akl müsaade 
Vçurların Ilmandakl miktarları:ıı vinden çaldığı anla.şılını.ştır. tıeJedlye encümenlnden dün çt.k:mış_ 

nrtırmnya Ereğli kö.m.fu:leri ışletmesı Suçunu H.lraf eden hizmeb;i bugun tır. Yeni depolarda 8Ömilrok ve kok 
ısalfı:hlyettar bulunacaktır. ndliyeye teüim edlleeekltir. kömürü sat~ ya.pılacınktır. 

Pazar Ola H a san Bey Diyor ki: 

- Hasan bey .sizin ga_ 
zc.tedc evvelki gıin bir Y~
zı okudum da yııreğım 

1 a.dl .• 

. .. Sahneye binbir zor_ 
lutJarln ilk defa. çı.kn:ı 
T\lrk kadını kimsesizlık 

ve bakrmsı.zlıktnn timar
h eye dfi§ınÜf-

.. . Dikkat ediyorum c!a 
timarlıane Adeta. san'at
lkArların oon mlsafirha _ 
nesi gl.bi bir .şey oldrı. Ne
den acaba.? 

IMUJ --------ıu·l.l'4""'""'-'"--»".......... "'-IlM'-·. Iii=:===---=-·· 

Hasan bey- Akıllarını 
başlarına top}nyrp da ga _ 
mnocu, ibar sahibi olma 
dıklan için nrlzınıl 

Beş kişl bir 
avukatla ailesinin 

yolunu kestiler 
Evvelki gece geç vakit Fatihte 

Atikalipaşa caddesinde çirk:n bir 
tecavüz ve yaralama vak'ası olmu~ 
tur. 

Edirnekapıda Mısır tarlasında o
turan Istanbul barosu avukatlann
dan Mehmed Halid Dündar evvel
ki gece geç vakit beraberinde ailesi 

efradı olduğu halde Atikalipap 
cuddesinden geçerlerken önlerine 

hüviyeti meçhul beş ki~i çıkmıştır. 

Çok sarhoş bir halde bulunım bu 
cadamlar, yollarına devam dnıek is-

tiy~n avukatla ailesinin yürümeleri
ne mfmi olarak sarkıntılığa ha,Ia
mışlardır. 

Yolun tenha bir yerinde vuku
bulan bu cüretkarane tasallut kar
şısında soğukkanlılığını muhafaza-

ra çalışan avukat meçhul mütecaviz
lere mutedil bir lisanla nasihatte 
bulunmak istemi~!le de mııvalfa!: 
olamamı,, bunlardan biri elındeki 

jilctle avukatın üzerine atılarak yü
zünü kesmiş, bir diğeri de ta,la ba
şından yaralamıştır. 

Bu ani taarruz kar~ıııında etraf
tıın feryad ve istimdada başlıyıın a-

"ukatla ailesi efradının yardımına 

ilk olarak mahalle bekçisi Hü~eyin 

kocmuş. fakat mütecavizleri yakala
ına~a muvaffak olamamıştır. 

Yü:r.iinden ve baqından ehemmi
yetli surette yaralanan Mehmed 
Halid Cureha hııstanesine götürü
lecek burada ilk tedavisi yapılmıştır. 

Vak'aya al koyan Karc:ıgümrük 
emniyet komiserliği derhal tahkika-
ta başlamış, hadisenin üz.erinden 
dört saat gibi çok kısa bir zaman 

geçmi~ olmasına yağmen müteca
vizlerin beşini de yakalamıştır. 

KeçecÜerde Perendebaz sokağın· 
da 44 sa)'llı evde oturan Mehmed 
Ali ile dört arkadaşı oldui;u anla

,.Jan mütecavizler bugün müddeiu
mumilii.!e t<'slim t>dilecekleroir. 

lstanbu\ Maarif MüdUr1U
günde yeni bir muavinlik 

ihdas edildi 
Manrif miidür muavinlerinden 

Muvaffak Uyanık Kayseri maatif 
müdürlüğünf", lik tedri~at müfettiş-

lerinden İz:zet Koçan da maarif mü
dür muavinliğine tayin edilr•ıişler

dir. Ayrıca Istanbul maarif müdür
lüğünde yeni bir muavinlik ihdas 
edilmiş ve Zonguldak maarif mü
diirü Şevki Erk•an bu vazifeye ta
yin olunmuştur. Yeni kurulan mu
avinlik ilk öğretim i~leril e meşgul 
olacaktır. 

MeviOdu şerif 
A{Prcezn mahkemesi mfibal$irlerln_ 

den merhum Hacı Allnin ruhu Için 
bir Eylül 940 Pazar günü CPhangir 
camisinde Hafız Riza tarafından mev 
lüd okunacaktır. Merhumu .reverue_ 
rl.n teşrlfleri rica olunmaktadır. 

336 doğumlularan son yoklamasa 

Eminönü Yabancı AskerJik Şube -ı 3- Yoklama.ya vaktinde geli 
sinden: a.yene ve teclllerini yaptınnı.v 

ı - Şubemizele ılk yoklamalarmı mükellefiyeti askeriye kanunun 
ya.ptıranlarla ya.pt.ırmıyan 33G do- üncü mc.ddesi muclbince eezal 
tumJularm son yoklamaları 2/ 9/ 940 rılaca~ı ve hn.ricde bulunanları 
tanbinden iUbaren ayın çift günle - lunduldarı ına.ba.llin yabancı şu 
rinde yapılacaktır. vasıta.sile yoldamalarını yaptırn 

2 - Bu yoklama 14/9/ 940 tarihine lazımdır. 

kadar devam edecelt!tir. 4 - Yoklamaya gelecek era.t 
3 - İlk yoltlamalannı yaptıranlar rinde nüfus hüviyet cüzdanıari 

nüfus büviyet cüzıda.nJle, yaptırmı - a.ded vesl.ka fooo~rafı ve mekt 
yanlar aşrıea 4 aded fo~raf, b ir davim olduklarına dair mekte 
ikamet senedile birlikte şubeye mü-
racaa.t et.melidlrler. 

4 - Bu yoklama ayın çıi!t gün -
leri saat 9 dan 13 e kadar, ı5 den 
18 e kadar yapılaca.k.tır. 

6 - Bu yoklamaya geliniyenler ce
za.lı olarak askerliklerini yapacakla
rı ilan olunur. 

6 - 336 ~wnlularla beraber mu
ameleye tAbi tutulan yabancı erle -
rin de yoklamaları yapılacaktır. 

* 

.silca.larile birlikte şube merıkezin 
racaatları ilfı.n olunur. 

Yardımcı hastabakıcı k 
açılıyor 

Usküdar Aı;kerJik Şubesinden : 

ı - Okur yazarlı~ın:ı. dair 
ması bulunanlarla lise, orta 
okul mezunlanndan 20 ilC\ 40 
daki bayanlara mahsus askeri 
tanelerde ikinci defa açılacak 

yardımcı ve hasta.b::ı..kıcı 
Eminönü Yu 1 Askerilk Şubesin 

den: 
- kursuna !.ştirak etmek 

kayıdları yapılmak üzere 
hergün .ş i fa:hen müracaat 
yıdlarını yaptınnalan. 

ı - 336 doğumlular ve bu do~wn
iularla muameleye tiıbi tn.lebe ve ra
porla tecil edilen eratın son yokla -
malan 1 Eylül 940 da. ba.şlıyacak ve 
şubemizde l"Qklamalar haftanın tek 
günlerinde yapılacaktır. 

a - Yoklamaya geleeekler :wı~ıya 
yazılı günlerde saat 9 dan 18 e kadar 
niifus cüzdanlarlle, okurlar mekt.-,b 
vesikası ve cüzdanlarlle şubeye mu -
ra~aat edeceklerdir. 

A) Eminönü merkez nahlyesi eratı 
3 Eylül 940 gününde. 

B ) Alemdar naıhiyesl eraıt.ı 5 EylUl 
9ı4.() gününde. 

C) Kurnkapı nahlyesi eratı 7 Ey
lUl 940 gününde. 

D) Beyall.ld naıhlyesi eratı 9 Fyllıl 
9W gününde. 

E ) Kiiçiikıpazar na.ohiyesl era.tı ll 

Eylül 940 gününde. 
F J ~er kazalar mıntakasında. bu

lunanlar ı3 Eylül 940 gününde. 
4 - Bu muayycn müddet zarfında 

gelın1yenler hakkında askerlik kanu
nımun 84 ve 87 nci maddelerı tat
b ik edllecektlr. 

* Fatıh A.odlerllk Şubesinden: 
ı - 336 do~umlular ve bu doğum

lulnrla munmeleye tfı.bl dlğer doğum
lu!lnrın son yoklamasına 2 Eylfıl 940 
pazartesi günü sabah saat 9 ds §ube 
binasında ba.flanaca.kıt.ır. 

2 - Yoklama i.Şi on beş Eylülde 
bl tecektir. 

3 - Her ne kadar mükelleflere ya. 
pılan tert1batta 31 Birinclte~rin 940 
sonuna ika.da.r gün tayin edllınişse de 
sonradan alınan teblign.ta göre yok
ıamaıun 15 Eylfıl 940 da bitmesi icab 
etmekte oldutondan mükellefler in 
bu <'lnveUyede tayin edilen gliıılerc 
lbakmcyarn.k yUkarıda zikroluna n 2 
llfı 15 Eylül 94.0 arasında behemehal 
yoklamnlarııu yaptırmaları , aksı tak
dirde yoklama kaça~ı kalacakları iH\n 
olunur. 

* Üskiidar Askerilk Ş. den: 
ı - 336 d~urnlula.rın son yokla. -

malarına 2/919-W Pazartesi günii baş_ 
lanılacaktır. 

a - Son ·yoklama 15/ 9/ 940 günle. 
mecinde lblt.miş olac~ındnn 336 <!o -
~unılu gençlerin burada bulunaola -
nn mahallelerinin gösterilen günle 
rinde şlrtıeye gelmeleri, taşrada bu 
lunanların -vakit geçirmeden bulun -
dugu yerin askerlik şubesine müra -
t aat etmeleri lAzımdır. 

2 - Bu kurslara iştirak 
yaniara kurs sonunda Vekhlet..çc 
loma verllece~i gibi birçok rıüch 
ve imtiyaz haklan da kazanmış 
caklan ilan olunur. 

Avcılık çal~ 
Beden terblyesi İstanbul ooıxe.·;ıı 

cılık atıcılık ajanlığl ve nvcılnr 
lar cem iyeti bnşkanlı~ındnn : 

har aveılık çalışmaları 1çin 
av ruıhnm lkiralanmıştlT. A 
mer'a .kartlannı almak fizere 
yet merkC"llne mürncantları iltın 

lun ur. 

RADYO 
CU~IA 30t 8/ 1940 

7 30 : PrO{;I"run, ve Memleket 
yarı, 7.35: Müzik. 8: Ajans 
8.ıo: Ev kadını . 8.20 • 8.30: 
12.30: Prozram. ve memleket 
yarı. ı2.35: Müzik. ı2.so : Ajans 
berle.ri. 13.05: Müzik ı3 .20 _ 14 : 

zlk : Mar.şlar. ıs: Program, ve 
leket .saat ayan. 18.05: Müzik· 
Müzik. 18.50 : Müzik. 19.ı5: M 
19.45: Memleket saat ayarı, ve 
h.-ı.berlerl. 20: TemsU. 20.45: Salon 
kestrnsı 21: Konuşma. 21.25 : 
22 : Salon Orkestrası. 2.2.30: 
ke t ıSa.at ayarı, Ajans haberleri, 
at, Esham _ Tahvilat, Kambiyo _ 
km Borsası. (Fia t.) 22.50: 
23.25 - 23.30: Yarınki 
kapanış. 

··············································· 
Bir daktorun gUnlü1< 

notlarmdan 

Baba oe an al 
Muallim lere 
Ta vsiyeler 

On iki ile on sekiz yaş 
Iki genç kız ve erkeklerde pek 
olamk büyüyen çocuklarda 
bir takım fizUd gayrltabiilikler 
ze çarpar mesel!\. bilhassa. 
ıoe nyaklnr.ı ve bacaklnn 
dere<:edc biiyür ve bu hnl herke 
sin ~n dikkatini 

3 - 336 do~lu gençlerle birlikte 
Tüı1dye İş Bankası A. Ş. den: tahsilde bulunanların da tc'cll t.,leri 
Bankamız istanbul Beyo~ln Onla- yapılaca~ndan bu ~umlularla mu-

ta. şubeleri ve KadıkÖy iJsküd~r ne- o.mele görecek olan okıtrların da 
yazıd ajanslarının 30 ' ~ ' 194<> mektebden alaca~arı ve:s.lkalarla bir
Cuma. ve 31 AA"ııstos 1940 cumrırtesi liktc muayyen günlerde .şu:beyo ge -

Bundan endt.şe et.memelidir; 
y.ı.v~ geçtikçe ve ilerledikçe 
vazene teessüs eder . 

İşte bu devrede vücudda kals 
:yom ve fosfat emlfthının sarfi 
R1J3.mi dereceyi bulur. Vücu 
da foofat ve kalsyom depoları 
c~erler ve cümle! asa gilnlerl kapalı olaca.~ı muhterem leeeklerdlr. 

mü.1terDerlmi.ze bildiririz. 4 - Bu yok.lnma günlerini geçir-
~füdlriyet mt>.k kantmen cezayı miistelzim ol -

duğundnn günlerini geçirmcmeleri 1-
•••••••••• ••••••• •••• ••• ••••••• ••••••••• •••••••••••• lA. n ol lı nur. 

An k ıra borsası 

29/81940 açılı, ve kapa.nı.ş fiatıarı 

ÇEKLER 

Açıllf ve kniJ'i'll 

ı e terlin 5.24 
100 Dolar ısa.- l 
ıoo tnıo . rr. 
100 Dtahmi 
100 Len 
100 Peçeta 

•nı~•Loe!l•• \00 PenrG 
nee ıoo Ler 

Deııırad ı oo o ın u 
"oltoh&ma 100 Yen 
öltolı:holm lOD İsnç Kr 

0.9975 
VJ225 

13.90 
26.5325 

0.62S 
3.17~ 

31.1~75 

31.00l 

F..aham ve tahnüt 

Tür.k borcu I peşin 

Smıs..Erzunun 2 
Sl~Vru\..Drzurum 3 
Anndolu demiryolu 
rnümessU peşin 
Merkez Bnnkası peşin 

18.75 
20.0~ 

20.09 
84.95 

102.75 

* Kadıköy yerli ~u besinden: 331! ve 
tıu dc:ı#urn.lularla muameleye tllbl d i. 
~er d~wnlu cratın son yoklamasına 
2 Eyl{i] 94() da ııtrbe binasında baş_ 

lanacak ve 15 Eyl{l)de sona erecek -
tir. 

Bu gtbilerle tahsilde bulunanıann 
truhsU -vesikalarile ve nüfus cüzdanl:ln 
ve fotoğraflarile birlikte şubedeki 
meclise gelmeleri aksi halde yokla _ 
ma kaçağı addedllerek kanuni rrıu _ 
o.mele görecekleri ve her mahalle hal
kının hangi gün yoklamad:ı bulun ı
ca~ının mahalle mümessilliklerlne 
tebliğ e<lildi~i ilfın olunur. 

* ~lk taş A.'lkerlik Şubesinden: 
ı - Şubemizde kayıdh 336 do~'uın

lu ve bu ~umlul.arla muamelc~e 
tAlbi ern.tın ı Eylfll 940 tarihinden i
tibaren şube merkezinde teşekküı e
decek askerlik meelisl tarafından son 
yoklnm.alan yapıtncak ve 15 Eylul 940 
günfı bitmiş ola.oa.ktır. 

2 - Yoklama günle.r1 haftanın tek 
günleri sa.balı saat 9 dan at 12 ye 

Yani bu emlli.hın stokları 

lan bu inki.şaf esnnsmda .sarf 
i.'it1mal edtlen bu eml~h 

o znman umumi za.fiyet ve 
arazı birdenbire patlak 
Man~sef böyle vak'alara sık sıı 
şWid ohnaktayız. İnkl.şaf ve neŞ.. 
viinema devirlerinde bulunan ÇO• 

cukları azami derecede dikkatle 
tnktb et.rnclldir. Kendilerine fazlll 
gıda vermek ve lfizumsuz bedeı:ıt 
lhtiraka ı.ta bulunmalarına ml.l.tı 1 

olmak UlZl.mdır. Spor ve yorgııtl• 
Ink bu gibiler için çok muzıı-dtl' 
Bilhac;s:ı. imtihan z.amanlarınıll 
tevlld etti~i bfıyük toakı diınnG1 

ve mtı.nevi dl.i.şkiınlüklerin tntıl 
devresi b:ışlar başbronz ba.şgöS ' 
teren umumi ve bedeni snrsınt1• 
lar cldden end işe uyandırmıya Jfı• 
yiktl r Anaların. babaların ııııc 
reislerinin ve bilhassa muaıi i~ei 
rin ehemmiyetıe nnzarı dlkkııtırı 
celbederiz. i. z. (). 

eevn b lstıyen okuyucularıfl1111 
postıı pul ı yoll~m:ılarına rfr:ı ,. ' 
drrlm. Aksi tai<Airde 1 teki,.rl ,., ' ' 
kabele<;b; kalabilir . 
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SPOR 1 HAdiseler Kar~ısında f 

HAYRET ETTiM -
Karanlık dünya vaziyeti 

içinde bir 1ş1k: 30 Ağustos 

Futbol hakemlerinin 
macburl idrnanlari 
Bu idrnanlar bizdeki 

hakem derdini 
tamamen ortadan 

kaldıracakbr 

B üyükadada bir gazinoda o - H ayret ettim. Meier kahve 
turuyordum... Maı~a maııa şirmeaini de biliyormu§. 

dolaşan garsona türkçeden gayri li- ~ 
sanlarla bir §eyler söylüyorlar. Gar- Otobüee binmiştim. 
son uzaklatıyor ve biraz sonra bu mü temadiyen söyleniyordu : 
masalara içki veya yiyecek getiri • - Babalarının uşakları 
yordu. gibi beldetirler. 

Caraon benim oturduğum masa- • • · Şu moruğu alsak mı ? 
ya da geldi. Türkçe olarak: • • • Şa1kalozu alalım. 

- Bir dondurma getir. Yanıma gelmitti: 
- Lutfen bilet, dedi. 

Dedim. Uzaklattı. Biraz sonra HaVTet ettim. Meier ]Gtfen, d 
istanbul lig maçlarını idare ede - dondurmaın ı getirmitti. J • 

cek olan hakemlerimizin de idmana . .. k .. 1 d·~· meyj de biliyormuş. 
. . ları old WlU de!aa.t.la yu Hayret ettım, tur çe soy e ıgım * ~ 
ıhtıyaç ..._ uğl "--'-emlerin bl:- ıuı: halde naıııl oldu da anlamıt, don- Va purun salonunda bulutma 
mış ve ecncu ~....,. d · · ·" 
ıbolcü gibi b.a.f;ıriJ.k yapına.k.ta olduk.. urma yı getirınıştır •· siya~etten bahsediyorlardı. H er 
ıaruu resim netrederek isba.ta çal~ * bir batka teY söylüyor, biri 6tekl 

•·'- Bir tanıdığırnın evine gitmit - ni:ı söylediğini beienmiyor, ken m ış~. 
Futbol aja~ı cldden göze batmak tim. Tanıdığırnın yirmi yaşındaki fikrin: o rtaya atıyordu. 

ıla olan bu noksa.nlığı kökünden haJ. kızı beni karııladı. Süslü idi, boyalı Hiç konu~mıyana döndülerı 
!etmek ına.ksadile, maçıara ba.şhuna,. idi. Salonda oturduk.. Tuvaletten, - Ya siz ne dersiniz? 
dan evvel hakemleri toplu Qiarak id-I modadan, tenisten, denizden, ııine- Cevab verdi: 
man yapma~a mecl>ur et.me'ktechr. ma yıldızlarından bahsetti. Bir ara- - Siyaııetten anlamam. 

İki senedenberi §Öyle böyle id • lık dı§lln çıkmıttı. Tekrar salona Hayret ettim, m eğer «siyasette, 
man yapmakta Qian hakeınlerlmizin geldiği zaman elinde tepsi içinde lanlamam)) diyen de oluyonnuş. 
mwıtaza.m bir suretlte bu işe devam, .k.ah"e vardı. rJ t jj L... • 
etmediklerinden iY1 ba4}ıyan çalış - - Size kahve pi,irdim, dedi. .rme u UJL 
malar yarıyolda lı:alıp duruyordu. 
Haftanın Uti günü, birer saat an -

trenman yapma.kta büyük bir fayda 
görmiyen ha.kemleri.miZln bu mevsim 
zarfmda da birer, birer U.ybolmalarJ 
düşüncesiledir ki futbol &js.nl~ı bu 
çalışmaları devam ett.lrebilmek malr.. 
sadile Iyi ve ciddi tedbirler alm~a 
lüzum görmüştili. 

ciddl nuızeretleri olmadıkça, an -
trennuına gelıniyenlere hakemlik ve
rilmiyecıt:ği kararının tatbiki belli 
b~ı bir tcdbir olarak gözönünde tu
tuıaea.k olursa, maJcsıulın bu suretle 
tamnmen halled.i.l.mi.ş olftca~ıns em.. 
nivetle lbakabilirlz. 

Büyük. küçük bütün maçlan idare 
edecek hakemlerlmize yenl mevs1m 
do}QyısUe ıtimdlden muvaffakiyet dı_ 
Jeriz. 

Ömer lkslm 

Bug"n yap 'acak b:s klet 
mtık vernet yarı ş1 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Comuzun kar nindaki radyom 

Radyom mn- J kaybolur. Kaybolan radyom 
deninin ne de . sını elde etmek için bir alet 
rece kıymetli ol- 1 lar ve bu aletin gösterdiği 
duğu malumdur. yürümek suretile, hastane oun10•caaıwı 
Kanser tednvi - deki domuz 1\hınna giderler. Ve 
sinde kullanı - ne orada da alet vasnasile 
Inn bir mndt"n . maya devam ederler. Radyomu 
den pt!k ufak domuz yavrusunun yutmu§ old 
bir parça Nevycrktnki bir hastanede anla~ılır. 
······ ·· · · · · · ······ ·· ·· · ···················· ·· ··· ············ · ···························~····· ·· · 

-~ \ .,_ 

}G'O NOLJSLEBI .. 
Pirandel lo'dan bir sahne Tevk-fhanede işlgnen cinayet 

dün adliyaya intik:l etti 
30 A~ustos Zaler bayramı munase- 1 1 d'b' · · 

1 ibctlle Bisiklet Federasyonu :tarafın- Iç Anadoludan ta~hüdlü bir 1 tıur ta yan e ı ının tıya ro 
dan 7'5 kilometrelık bir mukavemet mektub aldım. İçinden iki dt>met 1 ıle Christie ismindeki bir Ingiliz 
yarı.şı tert.lb edilmiştir. kağıd çıktı. Birinci demeti l .. ~kil 1 hnrı~rinin romanl~rı ge.ldi. 

An.ka.ra, İstanbul, EskişelUr, na _ edenler eski harflerle yazılıdır, ikin- Pırandello aynı vak nnın m 
lıkesir, Urfa, Bursa, Kooaell, Kırk _ ci demetle ise yeni yazı kullanılmış. lif bakımlanndan ~?rünüş ~ekillc.rio~ 
lnrelı blsikletçilerl arasındaki bu ya_ Ririnci demeti yazan evli bir er - ni tasvir eder. İngılız :-omancısı ıs~ 

T k'fh d b' rH' FlO"''t\ ""'lu üzerinde başlıyacak kektir, ikincisi ise karısından geli - bir zabıta vak'asını bütükn.ktef~rrJa-ı ev ı ane e ır cinayet iı~len- Katil. mahkemede yapılan is tic- "" ·" " til e anlattıktan sonra , a ·ı atı 
d.ğini Receb isminde bir mevkufun vabı sırasında vak'ayı itiraf ederek, ''e gene Floryada ibitecektlr. yorB.ir noktaya, mühim bir noktaya lenıeden evvel, okuyucultırının 
kumar yüzünden çıkan bir kavga şunları anlatmıştır: Şehir.eraraSI at etizm E k k k b d hı" n yorarak bulmalarını ister ... 
sonunda arkada,, katilden mahkum bayrami i~aret edeyim: r e me tu ur. n, Okuvucum ve karısı beni imti Şük ·· ·· . . b' d - Mayısın birinde içeriye düş- :hemmiyetle kaydedilen bir satır - " 

ruyu ucu sıvrı ır emirle yara- .. O .. d b . k .. ··ı k k b lıun mı etmek nı'yctı'rıd J k Id tum. gun en erı ·npıva J;ozcu er dan anlıyorum ki, er ek me tu u-ıynra ' ö ürdüğünü yazmıştık. k k ·ı b ş··k .. ·ı k Ailetl7mı Fcdera.syonwıun memle - ı. b'l Mu''mku··n. Fakat bo''yle olsa da Had' f d d O)'ma suretı e, u u ru ı e u- ır.ı , kal nu kansına okutmuş, buna muı.:a ı 
ıse etra ın a Ün r.ahah ha~ mar oynardık. Ben hep vutulurdum. ket dahilinde tcrtib etıti& mın:,n .. ~r kansının yazdığı mektuba bakma - !attıkları vak'a hepimizin lıyan adli tahkikat süratle neticelen- Ortada on on be, lira döndüğü o- arası atletizm mfısa.ba.kası bugun mı~tır. Bu noktayı kadının mektu- havalının ifadesi değil midir} 

dirilmi~ ve katil öğleden 30nra me~- lurdu. Son' günlerde ben oyundan' sı:·asta yapt:acaktJr. 16 n tln •şt• bu~dan da anlıyorum. kocasının Ben haklıyım .kendi bakımı ~ud suçlar kanununa göre 2 nci A- . Ş''k ... 1 k d l 1 Istanbuldan giden a ... e 1 1 - } kk k sı'z de 0··y)esiniz. kendi zaviyerıiz 
<>ırceza hk · k l vazgeçtım. u ru ı e ar a aş arının k1l ıl _ft .. mol'-""'"n'~..- 1 mektubunu okuduğu mu ıa a , 
., ma emesıne sev o un mu~ d 1 • . J d ro e Y'LP a~ '"""""""' .,.,, ..... - 1 d b 1 den, üçüncü ca h ıs hakikati nasıl tur Mahkem d k 'dd a ovnama arına manı o uyor um. k" .. d Ma1a'"ada olacaktır tenkıd ediyor, itiraz ar a u unu - y J f 

. e e o unan ı ıana- H lb k' d.. 1 b 1 ıncısı c ' . 1 k d' kt b nu koca rik. edecek} Güçtür. ki t·ua 1 nıede sudunun hırsızlıktan •evkif- ,a u ı, un zo~ 0 a!'la <umar oy- Galatasarayuı toplantısı yor. ya nız.. en 1 me u u - lAnıek bazan yetı'.,mez, nıuhitte 
h d t kl "f ı · K b 1 d' 0 ı s:nıı gösterip göstermediği noktası- , v nn._eye üştiiğü, orada meydancılık j namarnı e ı .. "' 1~: .~ •• u t'tme ım, Galatasaray spor klfıbünden: a :ı.. "amış olmı}'a da lüzum 

- b k kt Ş k k f b J d i h tt 6 nı meçhul bırakmış.· • ~· deltıgı ve u işten kazandığı paravı b avgk~ ç:. ı .. u ~~. u url! . Da~ adı, tasamy spor klübü wnum eye Anlattıkları hadise arnlarınıda çünkü bahis mevzuu olan tf'k h 
aima kendisini kumarda y-:nen E- ·ça a uzerıme ucum ettı. en t> Eyl(ıl 1940 tarıhine rnstlıyan Cuma d 1 b' . se deg~·,ı, giinlu""k hayatın muh 

ı . ·~ı s··k ·· ·~· d .. l'k di to· çık·ııı ve devam e e ge en ır serı -· uzıg ı u ·ruyt' verdıgı anlatılmı--' onu vur um. ıı gtınu saat 18 3(1 da sene ı a .i>- ·• • 'd' Fakat bu 1 d B 1 b b 
~ "h ·ı· fl t hçesı ır tecelli eri ir. unun a e ra cr tır. Evvelki gün de p,ene böyle bir Bundnn sonra hadiı~evi s;ör .. n hir lnn~ıru l}'npacaktır. Az:ının merkez ı tı a arın • arı l · h kk vak'ada nihayet esasa, tt:ınelc 

k · · d. ·· ·· k k f h'd J 1 d' 1 ·ı ~"'aı bul aları r· ihtilt.fları ıııze an atmıya a ım umar partısı sonun a butun para- aç mev u ta ı o ara;c ın enı e- lokalinde behemuu wım 1-ı . · · t d'k mek icab eder ve her gP.çi'ımııizl:lkil 
sını kavbeden Receb, oyun sonun- rek, Recebin Şükrüyü altı, yı.-di ye- ca olunur. ıY0~·. gaz~hteye geçmeakını dıs tem.el ı - b " d bir temel çürüklüğü görii 
d Ş .. k ·· · d 1 k o=Jd'" d .. ~ .. ·· F erbah • f --'·-]"d t planhal lerını ean surette nv c mış er.. a~ın a 

d u ruye: tın en yara ıyara • u u; ugunu en çerun ev-a e o . . rk k r . b"t'"n ,.. 1 t bugün beni me~gul ed 
H- Bari bana bir sigara pına!'ı söylemişlerdir Fenerbahçe spor klübü bn.şkanlığın-1 fakat «geçımııız 1 » e ıme'!ı .u{ du ur. ]ş~ Id .. 'b' ·k· 

d • $"'- .. b 1 b' d M h k . k 1 ş··k .. .. d Kl~b·· ü r k..'\!Me fP·Umnı 8 bir romanın muhteviyatını ı a e 1 mese e e o ugu gı L. ı ı verıı emn. uuu u ta e ı re de- u 1'1 erne, ma tu u runun ce- an: u um z c~ Y •• d h ,· h ki hud iki taraf ta aynı 
dince, is cinayete varmı .. tır Su,. lu sedini muayene ederek, me.,•t sebe- ~·lfıl 19-W tarihine müsadif Pazar eder, onun hududları ıÇJn e er te) 1 ad ı,hyak d ru''nku·· temel 

.,. . " ' h .. 1 d bT · · ce c a sız ır, ,. rr.ahkemeye kasden ö ldürml!k iddi- bi hakkında rapor ı.•eren tevkifhııne günııi saat 1() da klibl merkezinde ya. ta ayyu. ? e ı ırsınız .• .. h k } .. 
asile, ceza kanununun 4<48 nci m ad- ba~ekiminin celbi için, talik edil- pllacağından umumi heyete !.ştlra.k Hangısı ha~h, han11g!sı 8 sız tur. 
desine göre, veril miştir. mistir. edecek azanın teşrifiN"i rica llun:ır. Hatırıma Pırande o nun, 0 m~ş-

J. 
im.ımın nesi var nesi yoksa elinden 
ahnı~tı. Kiracılıır, imaının kansını 
bo~adığını herkesten evvı-1 hıı.ber al
mı lar, fırsatı ganimet bil.m!k, g6yıt 
vebal ve mes'uliyet altında kalma
mak için, kiralan kendisine öde -

duklarını öğrendiği teliili Harndi 
Efendi ile yorgancı Salih Ağaya el 
altından haber salmıf, TÜ~vet iate-

mı~ti. . . 
Bunu imama söyled ıklerı zaman. 

0 yan" yakıla, yemin etti: 
_ Vallah, billah, tallnh param rnek ten imtina ediyorlardıı. 

Y E d Söv) .. bövle, aradan iki hafta yok! azan : rcünlen Ekrem Talu gcçnıi,ıi. Deliyi hala knndı•n·ak im- l ııanmıyorlardı •. 
- Neyd diye soruyorlar, buna ,],.rinde. mahalle karı ları imama çı- kiu;• olmuyordu. - Bahçeye gömdüğün çömleği 

da cevab alamıyorlardı. kardıkları bir türküyü. tene, ualot 8 • - fd•t" b .. l Boşıımıvac":k. mısın çıkar, hoca! 
Araya, o vakit, Abdülnıennan e- la hr-yhılerle çağırıyorlardı. ı kocn kanyı? Sana para ven•ıı-. ya- - Hangi çömlek? Ne söy}üyor-

fendiyi koymak istediler. O da bir Ebülhayır efendi kim~ecik lerin h u 1 ~un uz? On lira m vardı, topu ıopu. 
.. ı·· k r . D d' . Rlık alık sır•t•yor. d b 1 . hanım e"l~d. tur u a a tuttu: go:rune gorunmez olmu,tu. Canııve en · mı, o " on.ı a o esme esız, • •• -

- Ben aize vaktile mahzuru şer- de ayak basmıyor, Cumalnıı hut _ el;r.den dü~miyen kınnn.o parca•;ını na verdik. 
· · · ·· 1 d' b · d' 1 d" · b k · · CI!Vftb v~rıvord•ı · 1 h B'" ·· b ısını soy e ım, enı ın erne ınız. c·ye çı mıvordu. Evkaftan bir ve - evıre C"'VIT'"· ~ J • - Sen bi ir"in, oca. utun ıı 
Şimdi benden ne dilersiniz} dedi. kil göndermi J,.r, imam lık vazife - - Ni,.in bosnvaca••ım} marnın işletin temizlenmesi senın vereccğin 

Yalvardılar: sini o görüyordu. karısı o. ÇRtlıHnn, patlıı ın l~nca gö- şu paraya kaldı . 
- Aman, hiraderl Ne olursa Bütün bunlara rnğml!n, Şehinıe b,kJi imam! - Arayıp bulayım bari. 

senden o lur! hanım unutu lmuş değildi; hocanır. İ•in içv.ü~ü h.u sureti~ . tavnnuh - Ara, bul, hocnml 
- Ne yapayım) .. önlündc va.,ıyo•du. Sucu fınahi'TI f't"lıiş, clelının ımama kını oldugu l ,

1 M h d 'b' h .., · " b · d · · ··~· J ) 7avallıcık. pnçalan ıııvnc ı. " A -- a mu ~aşa naı ı senın a - ağaııın küçük oğlu Hulusiyi, Ebül _ ""' u ına ı onun ıçın et.lgı .. -. aşı~ b } 
b b d O ı h t b mlştı. halleliye aörünmemek için, sn P. ı -?, .'.ıı .~r. na soy e, lU a unu O§ hayn efendi, bir giin ~nha bır ııo - " I d 
du,.ursun k l b [b'"lh ( d' 'J t )eyin namaz vaktinden evve cv en 

· kakt~ ya a amış, avucuna cil ir u avır e en ı ı e l'!mnsıııı ve- d'' . Id'" O kiidn .. d:ı Inn-
- ~ :ı.aman hulle de fııeid olur; çı-vrek sıkı~tırarak baickal Hüsnü ,..iıne muhafaza eden yorganc;ı !'a1!h çıktı, yola uzu u. k 5b. b.' b 

tekran ıcab eder d _ _ı • • ••• k d'l "' ... . . • . 1 b 1 k . ı diycde, Sübyan me te ını era er 
• eoenın vazıyetını ıs an ı e göıı - Aı.:u. ık~ının ara arını u Mn '"te- b' . d'kl . F h d Pa•ıı 8dınrln - Adami Mahkemei Şer'iye bul dermi~ti. Çocuk, dönüste, bakkalın . lı u·~· h Id Id . ıtor ı erı er a .. 

d b b m ış, ocayı razı e ıgı cı e, • ns b' .. f "k .. ,,.kııidi vardı; ona gidi-
rzu e erse u işe in tane kulp her zamanki sı::ibi dükkanında j,i),. bir türlü miisalehaya yanaşmanıı,tı. 1 ~rı mu 

uydurur. gücile meşgul bulunduğundan gayri _ Yüzünü ,eytanlar cörsün. yordu. 
- F..ııtağfurullaht bir haber getirmemişti. Bu da, Imam imnmın! Bu Ferhnd Paşa ınütckaiddi 
- Kuzum, Abdülmennan den- için kafi değildi. _ Ne yaptı !ana) ıı.nın.a. baz.ı devlet rica li iizerindP 

dil Sevaba girersin. Şu kadarcık ha lçi birkaç tütlü yanıyordu. Ma- _ Hiç! Boynu altındA kal,ınl hala biraz nüfuz muhafaza ediyordu. 
tırımız yok mu} halle:ye kepnze olmuştu. Ve şüphe- Garibi hıı ki, hocn da, delıvi ne- Bilhassa meşihat müste arı ile ah -

Asıl, feci vaziye-te düşen biçare siz. onun hem gülünç hem de acıklı den gücendirdiğinin bizzat f<irk:nda b<tblığı çok ileride idi. F.Liilhavir 
imamdı. Tt>kmil mahalle bu hulle - hikayesini Şehime hanım dn ;şitmiş değildi. ECenciı, Şeyisl:irn kapısına taalllık 
nin dedikodusile çalknnıyordu. E - olııcaktı; h em de halk dilinin kattığı Mahmud Paşa hôkimi, eder. bir iki i,dı- pn~anın ı~e-faatırıi 
bülhayır dendiye hıneı olanlar on- bin bir ilavesile l Diğer taraftan, deli menan efendiyi dinledikten Vt' dilemiş ve nüfuzunun kudrt>t ve te 

değildi - fakat, kendi tabirın•c-·
uarkaıı dilemek muradında idi. 

Sirkeci Vezir iskelesinden bir 
yade kayığına atladı, Üsküdara geç
ti. Karaya ayak bastığı zaman ort~ 
lık henüz ağarmış, cemaat ııabü 
namazından henüz çıkıyordu. Şaş • 
kınlıkla, kayık parasını vermeyi U 

dahn unutacak gibi olan zavallı a
damcağız Inadiye semtine doğru 
adeta uçuyorcasına yürüdü. 

F er had Paşa haz.retleri, seecade
sinin üzerinden henüz kalkmı•, ya»
lık elma kürkü sırtında, pencere Ö• 
nüncie keyif çatıyordu. Oturduiu 
yerden, Ebülhayır efendinin tela,h 
telaşlı gelitini gördü. Kölelik zama
n'ndanberi hala Jiizelmiyen Çerkes 
şivesi ve kaba lisanile: . 

_ t ll an imam ı Fen e rı ne~cde 
söndiırdün? Karga b .. nu yemede~ 
ner~den geliyorsun? diye ııes!endı. 

Ebülhayır efendi yerden bır le
menna çaktı ve sokaktan cevab ver• 

di: 
- Aman, velinimetim 1 Cc ağına 

düşmiyc gl"ldim. Bana sen bugün 
canımı bağışlıyacaksın. 

_ Canın çıksın, köpoğlu köpl"k l 
Içeriye gel de beni birn% eğle~d~~· 

Iki, üç dakika geçmeden, o~uno 
düşen kıranta uşağın herebennde 
paşanın huzuruna dahil olan ~ma~ 
hemen yerlere kapandı, et .. k opmı
ve davrandı. Ağasına: <~Tez, h ot" ::ı ya 
knhvc yap lıı em rini veren pa~., ııor• 

du: 



G Sayfa 

Trakyada bulunan 
çok k1ymetli bir eser 

Edirne (Hususi) - Kırklarelin
de bulunup Edirne müzesine nakle· 

dilen bu güzel ve kıymetli tarihi e
aer, bir çok mütehasaıslar tarafın -
dıtn büyük bir hayraniılda tetkilt e
dilmektedir. 

Müzenin tasnifinden sonra bu 
eser, en ba~ta bir kıyınet ta,ıyacak
tır. 

Konyada Kızılay haftası 
Konya (Hususil - Burada A~us _ 

tosun blrincl haftası Kızılay haftası. 
dır. Bu münnsebetle şehirde büyük 
blr ranliyet başlamış, yeni aza kay _ 
ded!lmiş, teberrüler yapılmıştır. Bu _ 

arada Çiftemordlven mahallesinde 
H ı Tnllbo~lu Hacı Aluned yüz Ura 
ve 165 Uro. kıymetinde bir yazı ma. 
~inesı vermlıjtlr. 

Urtada şiddetli sıcaklar 
Urfa (Hususi) - Bu yıl sıcak -

lar çok fazla ve uzun ~lmuetur. Ha
raret derecesi 41-42 ye kadat çık
mıst:r. Sıcaklar ayni derecede bir 
ay devam etmiş ve halkı bunaltmıt
tır-

Hançerin filditi kabzası, batlı ba,. 
tına bir nefise, bir servet idi. Bir 
oymacı ustasının en azdan üzerinde 
oıı, on beş yıl uğraşmııı olması lazım 
gelen bu Cildişi parçası, :sanki, kü -
çücük bir kadın elinin ö:-d:.iğü oya
lar gibi, iplik iplik oyulmuııtu: öy
le ki göz, hurda nakıolarına dalınca 
karnrıveriyordu. Alicik söyliyecek 
bir şe)' bulamıyor, sadece. haytelin
den içini çekiyordu: ve ikide bir: 

- Vallah ağacığım bu hançer 
Sultan Murad hazinesinden çıkma -
dı ri .. 

Diyordu. Yandım Ali name ke -
aeain; unutmut gibiydi, kıymetli 
h ançeri yavat yavaıı sıyırarak kının
d an çıkardı, gözleri, çelik dilin or -
tasında, k.abzaya yakın bir yerde a
radığını bulmakta gecikmedi. Kü • 
ç ücük bir yazı idi, fakat okunaklty
dı: ııAmele Sultan Murad bin Sul -
tan Ahmedll. Bu yazı, hançerin çelik 
kısmının Sultan Muradın elinden 
çıktığını gösteriyordu. Osmanlı pa
dişahlarının hemen hepsi, eski bir 
an'arıeve uyarak bir aan'at öğrenir
lerdi. Kanuni Süleyman kuyumcu 
idi oğlu Selim toprak testi yapardı. 
Q, l n oğlu üçüncü Murad maran ~ 
gozdu ... Ve nihavet, iyi bir terzi o

f lan birin6 Ahmedin oğlu dördüncü 
Mur.-ıd da bıçakçı idi. Çeliğine leen
di elile su \'erdiği hançer ve bıçak
lara kıymetli kabzalar taktırır. hiz
metil"!den hoşnud kaldığı kullarına 
uSultan Mu ra d h ediyesi gönderir
di. 

v-- .J·= A!. hanurin üstündeki 

SON POSTA 

~ara.ş < Huaust ) - Vllayetlmiz ı yi gezmi4 ve kızlarım.ızın Yiicuda 
•Türk kadınları Biçld ve Dikiş Yur- tirdikleri kıymeUl eserleri tetkik :~ 
dUD undan bu sene 14 talebe f!iezun ml.şlerdir. 

olmu.ştur. Bu sergi bir hafta mUddetıe halloıı 
Vali vekilinin huzurile mezun ta_ ziyaretine açık bıra.t:ılınıo ve muhitte 

lebeye dlploma.lan dalıtılmış ve çok iyi bir intiba hasıl etmt.otir. 
bil!\.hare h~lanan Mrglnin açıll.f Resmimiz, bu yu yurddan mezun 
töreni yapılmlff.ır. olan talebe ile ()Çetmenlerlnl b1r 
Kalabalık bir davetli kütlesi sergi- arada göstermektedir. 

Zonguldak Halkevinde açılan dikiş ve biçki sergisi 

lzmitte bir köy 
düğününda kanh 

bir vak'a 

Zonguldak <Hu.swd.l- Bn. Muruv
vet Gürol'un kendi :te~üaü ile kur
d~u dlki4 ve biç.kl yurdu bu yılld 
ıne:runlannı verm.lf ve bu münase _ 
betıe de zengin 'blr Ml"'i açmıotu . 
932 sen83indenber1. verimli bir faa _ 

1 

liyet gösteren ve pek çok talebe ye. 
tLJtiren yurdun sergbl. Zonguldnkta 
çok allta topla~ır. Halla.>n salo
nunda açılan serg]de 'OOrlt Jozla.rı _ 
nın yüksek 1tab111yet ve sıı.n'&t zevk. 
leri canlı olarak iÖZÜionektcdlr. 

Tokaatta P. T. T. binası açıldı 
. 

yenı 

Karaman (Husuai) Beden 
T erbiye!i mükellefiyeti kanunu yur- . 
dun her tarafında olduğu gibi şeh -
rimizde de tatbik edilmeğe başlan
mıştır. Gençlik teşkilatı için ~ehri -
mizde başlıyan bu faaliyet humma
lı bir surette devam etmektedir. 
Teğmen Ahmed And aç idaresinde 
hergün muntazam bir :surette nske -
rt talim ve beden terbiyesi görmekı
te ve spor yapmakta olan gençle -
rin sayısı 1 5 3 ü bulmuştur. 

s·vasta bir ktz e'ektrik 
cereya 1i12 öldü 

Tokat (Huausi) - Yapılınasına ı posta telwraf müdürü Kenan Çakar 
başlandığını evvelce bildirdiğim veciz bir nutuk aöylemittir. 

Sivas (Huııusi) - Şahrimizin Ulu_ 
aın,an1 mahallesinde oturan Ahmed 
TuTanın 7 ya.,ındnki kızı Sahahat c _ 

posta telgraf idaresi~ a.id binanın Vali de kısa bir nutku müteakib 
in§aatı bitmit. vali lnettin Ça.ğpar, hayırlı ve !lğurlu olması temenni -
meb'usumuz Cemal Kovalı, alay yatile kordelayı kesmi., ve bina ge
komutanı, devair müdiranı ile tüc- zilmiye başlanmıştır. Miaafirlere şe

ker ve dondurma ikram edilmi~tir. 
lek:trllc: istinad teline çarpmış ve ce. car ve yüzlerce halkın ittiralcHe açı-
reyana maruz kalarak ölmüştür. lış töreni yapılmıttır. Bu törende 

tarihi telrikaaı: 16 

~Budin 
Paşasinın k lZI..-.. 

Yazan: Retad Ekrem 

nına rötürdü; genç adamın gözle -1 dama böyle hançer göndermezdi. 1 - Ağacığım 1.. 1 ndan Karagöz Beyin se.ini iııittiler: 
rin~e iki damla.yaf be!irm.i,ti; han- Sakın gizlice Yandım Aliyl !ıs ~ Dedi, fakat, Yandım Alir.in pa_ - Bre benim !tan kardeşim! .. 
çerı, bu hareketınden hıç bır fey an- tanbı..:la çağırma<ıın~ 1 Belki de pa • rıl parıl yanan gözleri göz bebekle- Bre Yandım Ali k.ardetim nerede -
lamıyan Aliciie uzatarak: disahın, Yandım Al( gibi İ!ltanbulu !ine dikiliverince ~ustu: sin~ .. 

-Bre oğlancık öp .. bire bu han- adıın adım, karıf karı~ tanıran ve -Ne sııstun be oğlum .. _ NAME 
çere yüzün gözün sür ki s azi Sultan gözünü kılıçtan, bıçaktan bakırımı _ _ Şey... Ağacığım .. hani aldı- - Bre kan kardetim neredeain} 
Murad itidir... yan bir yiğite ihtiyacı vardır ... Yan ma geldi de... Bre Yandım Ali lcardeJim nerede -

Dedi. Çocult ağa!lının hareketini dım Alinin yüzüne tuzlu ve yosun lu Yandım Alinin ka ları hafifçe ça- <ıin l.. Uyanıp arar bakanın Yan -
taklid etti. Yalnız, gözleri .ta,ıuma- bir deniz rüzgarı vurur gibi olmlı~- tıldı: içinde, birdenbire, çocuğun dım Ali Gazi ortalıkta ııörünmez ... 
dı. . . tu. Bir an içinde. koca payilahtın aklına gelen eyin kendisini üzecck- Alicik ortada wörünmez .. · 

Yandım All heyecan ıle solu - binbir ltö,esini dola~ıverdi. mi• gibi bir korku doğmu~tu. O da Yandım Ali kan kardep Karagöz 
maia ba,lamıttı. Boyun adaJeleri l~tanbuldan, bir öküz araba<~ının çekine çek ini" sordu: Beye cevab vermedi. Birbirlerinin 
kalem kalem gerilmif, ltöprücük ke- içinde 11rtüstü uzanmıoı. elleri ve a- _ N"' geldi ki aklına-. tiz söyle.. bileklerini keserek kanlarını yalanut 
mi~leri genit omuzları kalkıp ini - yakları zincirli bukağılar içinde ay- Dedi. Çocuk, ağasının hoşuna gi· gazilerdi. Birbirlerinden wizl:teri ol-
yor. kaburga çatısı açılıp toplanı - rılrrıı ıı tı. Gök yüzünde, bulııtlar, ip- dt>cr:ği zannı ile, gülümsircıek: mazdı. Fildişi kabzalı ve murassa 
yordu. leri kopmus ururtmalar gibiydi. Ka· - Şey ... dedi .. şey ... Hani bana altın kınlı hançeri Karaııöz Beye u-

Göğsünün iman tahtasınd.ı.n, iki radenizden Mannaraya doğru ak ı • çevreyi ve hançr.ri ve nameyi ... z:ı.ttı. Tatar cengi kahramanı hançeri 
memesinin orta!'ından beline doğra yorbrdı . Kaç kere: Şey göndernıi'l gibi gelir... eline aldı, şöyle bir bakar bakmnz: 
bir sincab sırtı gibi göğüs kılları, bu ı.Sultan Mıırad .. Sulta::l Murnd ... - Rre o~lan tiz ııöyle.. -- Bre bu vezirane hançerdir, on 
çıplak gövdı!ye. böyle heyecan ile Knn·m tooraitına karışsın.. bnş•mı -Şey a~acığım ... Bir ... Bir... kese değeri. 
solurken pek yara<~ıvordur. c~lltıd vuUUI\ tek ben; Istanbulda n Alicik gö7lerini yere çevirerek Dedi. Fakat biraz daha dikkat c-

Genç adam, kendiııini birdenbire sürgün etme! > diye bağırınnk iste - tamamladı: dir.ce gözleri hayretle açıldı: 
bir hey~"can seline kaptırmakta hak.~ m: .. ııesini hıckırıklar tıkanuştı. Pıtr- - Bir .. kız göndermiş gibi ge - - Bre bıı hançer hünltar hazineo-
lı idi: Knbzasına ve mura'~"n altın mal;l;:ırı, atlas n me kt"~csinin ağz.•n~ li ı... sinden çıkmışa benzeri.. 
kınına kolay kolav paha biçilemiye- da titremeYe bn<~lamıştı. Bir tüılü Yandım Ali gözlerini yunıdu. 0- Dıye ilave etti. Nihayet, hançeri 
cek gazi Sultan Murad elinden çık - gaytnnını çözemiyordu. Alicik ağn- turdu~u yerde şöyle bir sallandı. kımndan sıyırdı, damgasını yiiksek 
mı ş bir hançeri Sultan Murndın b:n. sp• ın bö'i Ir· s~ kın haline hic rast la- Diıılerini sıkarn k iki derin nefes al- se11le okudu: 

; · den ba ka ona kim gönd re bi-l m-ımıştı. H tt& korkma•ıı ~ülecekti; dı ve müthi1 bir hıçkmk snğnağını - Am ele Sultan Mu ra d bin Sul-
w - • 'l•wıi•aWm. -.ı...Pa. dı... tao~ 

Resim kü~ad resminde bulunanlan 
gösteriyor. 

V e gözlerini Yandım Alinin göz
lerine dikerek: 

- Bre benim kan lcardetim bu 
hançer nedir) .. Tiz söyle mera~ -
tu n va Ilah billah ölürüm .•. Bre bu 
Sultan Murad işi hançerdir .• bre ca.
nım kardeşim tiz söyle .•. 

Yandım Ali at oğlanını göstere-
rek: 

- Bu oğlancık anlatır!.. 
Dedi ve Aliciğe: 
- Bre t1z Karagöz Bey arncana 

anlat ... 
Diye emir verdi. 
Alicik, çevre, hançer ve name 

kesesinin nasıl gc!!tirildiğin~ bir k~r• 
daha anlattı. Çocuğu büyük bır dik
katle diniiyen Karagöz Bey: 

- Bre karındaııım narnede ne 
yazar} 

Diye sordu. Yandım Ali yeni ııç.
mııı olduğu keaeyi göaterereltr 

- Vallah daha yeni açmıııımdır 
lceseyi Karagöz Bey karde,im) •. 

- Bre tiz oku o name}il.. 
Yandı m Ali at oğlanının yüzüne 

manalı manalı bakarak: boğukça 
bir sesle: 

- Bir kız yollamıştır aanınm ... 
D'iyerek, ancak dlvanı hümavun 

kaleminde, yahud vezir divanları 
kalemlerinde kullanılan gayet kRlın 
ve yumurta akı cil& verilmiş bir ka
ğıdı, titrek parmaklan ile açtı, fa
kat, daha ilk satıriarına göz otar at
ma:t okuyamadı. Cöı.leri karanr gi~ 
bi oldu, narneyi Karagöz Beye uza
tarak: 

(Arkn var) 
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SI Zat e Bayrami ingiliz tayyaraleri 

Almanya üzerinde 
Terfi ede,n sübaglarımızın harekat sahasını 

. . l . . d geniş!ettiler 

( Baştarafı ı inci sayfa.d.ı) 
gunu heyecanla kutlulanıalt üzere 
caddeleri doldurmağa ve geçK:l 
resminin yapılacağı Taksim Cüm
huriyet meydanına akın etmeğe 
başlamıştır. Sabah saat 8 de tram
Yay seferleri tatil edilmi~. zabıtı 
merasim yerinde icab eden tertibatı 
almıştır. 

binde Türk milletinin gösterdiği 
kahramanlık ve fedakarlık ve .30 ~ 
iustos B~mandanlık rncydan l 
muharebesinin ehemmiyet Ye kıy-

lS lm er ın l neşre i g or uz düım•• :::::-"m::;:~::.::"~ü-
~ terfi Dstesinin bir twnını Manutu, Kt.mn Erden Kb.M.P~, mensubla.nno. ald ter11 ı..ıstesl Re.l.!l- cum etmişlerdir. 

meti hakkında konleranalar verile
cek, piyeııler temsil olunacaktır. 
Dumlupmarda yapılacak merasim 

Zafer bayramı miinasebetile bu
gün saat ll, 30 da Dumlupınarda 
meçhul asker abidesinde de mera
sim yapılacaktır. Merasim başlama
dan evvel meçhul asker abide3ine, 
Büyük Millet Meclisi, Başvekalet, 
vekaletler, ordu. Cümhuriyet Halk 
Partisi, Beden T erhiyesi Genel Di
rektörlüğü, Kızılay, Türk Hava Ku
rumu, Çocuk E~irgeme Kurumu, or
du harb maliilleri. ~ehidlikleri imar 
cemiyeti ve Türk Basın Birl:ği ad
larına birer çelenk konaeaktır. 

IÜn ntWıamızda neşret:miştlk. Bu- HA.mld Yurd Be,tdad., Şerefettin Tum. cilınıburun tasdikine ıkıtran eylem~ Beriinin 40 kilometre g:ubında 
~· de li3tenin D~rine devam ediyo.. çin Ed.remJ.d, Aslan Şanatay ş. Kaf- tir. Bu terıff l.Jstc.slııe nszaran Fen! Rat~nou kanalında bulunan büyük 

' tns. ~n alı'bıaylı.ktan tulgencrallıQ'a ter- ~eı_n~lere tam iaabetleri mülealub 

Merasime i~tirak edecek olan as
keri birliklerle diğer le;ıekküller !a
at 8,30 dan itibaren Cümhuriyet 
meydanında toplanınağa başlnmı~ 
lar dır. 

YllJ'baylı:fa terfi eden piyade Süvari albaylıfa terfi eden sUvari tl etın.Lttir. ınfıl~ _olm~;ıtur. Tayyarelerimizden 
binhaplan yarbaylar Ya.rbaybkta.n nLlxcylılu terfi eden_ hepsı üslenne dönmüşlerdir. İki 

~e~lt Gençsiler LillebUJ"BBZ, M. Şevki Abdülbalim Aktılıç Ke.mah. ler şunlArdır: ' tayyaremiz mecburi iniş yapmışlar~ İstanbul Komutanı general lshak 
Avni Akdağ bu aabah komutanlık 
binasında askeri ve sivil erkanın 
tebriklerini kabul etmiştir. 

~ Oka.y Odaba.şı, Hüseyin Yarbaylıia terfi edeıı latihJdm 1 Nail Ö~ven, Ztyn Kııi>:ı.kan. sa da mürettebatı sağ ve salimdir. 
ina llcan, All özer .Ak.şehlr, Kamil binhqıJan Binbaıılıktan yarbaylığa terfi Ahnan tebliği 
li rıç Urfa, İhsan Erdem İstanbul, Refih Göykaya Benıt, Hayrettin edenler Berlin, 29 (A.A.) - Alman or-
~Ustaın Gtirer Konya, A. Yakub Oral Akyüz Raleb, Feridun Kutauhon AL. Ba.IIh Tunçer. Knd.rl Gelcdun, NL duları başkumandanlığının tebliği: 
C 

1 
llbuı, M. Galib Barlas Os. Pazan, saray, Enver Sftrekan Musul, RUmi yazi öcaı, Tahsin finiUer, A. Rızs Dün, gündüz, hava muharebe fi

}{e ft.ll'ddln Oner D P~. Afif Erkan U:Ysnl Nevrelrop, ömer Te~ Kas- Gürsoy, Y. Kenan Sökmen, Neanet. Joları, çok müessir surette, Time!! 
8el 1Pa a, :M. Snbri Berksun Sultan- tamonu, Taltıt Enıgt\rl\lil D.Bakır, M. tın Savo.ş, A. Kemal O~mtüzün, Kad- mansabında Eastchurch ve Sout
~ arı, E. Adeın 'Oskn.vman Maçka, RtL Bak! Yırlıgny BuTSa, M. HUml A<-a:r ri Erel, A. Tevfik Uygur, M. Kema - hend tayyare meydanlımna ve ln
'l\.ııı.._ Ank~lu Kç M Paşa, A. Rasfm Corum, A. Ferld sun:mır Nl~e. Sn.brf letıtin Tuzka.ya, Şadl Korkut., Mi tat silterenin ce nuh sAhilinde Bognor
.;;;-:a...v Razlık, A. S:ıhn E!Ye~1t İstan. öztan Boyabad, ö. Ct'.mfi Altta~ Er. Altınbulnk, H. Hikmet Yıldıra.n M. re~is Jimanına hücum etmişlerdir. 

• Şadı Artun Edirne I. HulOsi ÖZ- zurum. bet Burnl, Nnzml Songar. ' Dün gece, hava muhıırebe filo-
~ Jlarput, Hnmdi 'Bııvdar "Fatih, Yarbaylrfa terfi edl"'ff demiryoOan Ön yüzhapiaktan binb8Jilığa terii ları, Liverpool, Cardiff, Bristol, 

0.ltkı Alp izmıt.. Hnyrettin Toprak blnbqılan edenler Middleııborough, Chatham ve Tha-
h trtd, M. Emin Akın B leclk, A. Maz. M RE'mZi Akntt~k Olrld. Necmettin Yalçınkayn, Hilmi Gür., meshaven limanlarını ve Shefficld, 
v:r Orberk Hersek, M Sıddık Özyurd Yarbaylıfa terfi eden mnhendis el, A. Şevki Atay, Dlln Gür, H. Tah.. Norwich ve Coventryde esliha fab· 
A rı, M Avnı ~nkan Sıvas, A 1\:erim binbatıları &tn Güvenç, Remzl '1\ı;>kır, Salih Er- rikalarını şiddetli surette bombardı-
~ın A Kf'rim Hekl111o.-rfi Cmıalettın Tubmay İstanbul. ce, Zeki Sa.v.aşer, Enver B::ı.ynz, Şe - man etmişlerdir. 
Sl'(l bzon Mrhmed Frel Yenıce, A. Yarbayitfa tem eden nakliye ~ik ~ynsı, Sapkat Tuçay, SalMın.t- Muhtelif noktalarda havn mu-
1'..... 8.d Sevhtm Selrutik, M. Necati u_ binbasılan n er, İbrahim Sungur, Nadir harebeleri olmu•tur B h b 
ı;uı-t~- Özer N 1 Oön ---" A uft-dl T.. v • u mu are e-
l'Q. ~ Kas•amonu, Mus..ll. K~zım A- M. SükrU Vnn, Y. Zlva B~ ran van. • a.zm cu .. u, • U4WU un_ lerde 38 düşman tayyaresi ve 12 
.,} tİSküb, A HAdi Altan Süleyma _ YarhaylıJa terfi eden ~abib al, Mazhar Ünsal, Siya._-nl Sunkar, Alman tayyaresi dü '"şt" 
••'Ye li b NA:ıım Kaynbaşı, Zlya ffiusoy, Mü _ t . , şmu ~r. 
l':ık . 'lvrullah Baykara Kı~ıltop - lnba,ılan n1r Ka.ra.ma~u. İ. Etcm Ya.rduno~- .. ~ece ngılız t~~ynrelen, Alman 
~ Irran Ba~ntur Nasl!ç, A. Remzl M. Arif Yurcu İstnnlJul, M. Nurettin lu, Noodet Karlı, H. Hayrettin ·ru _ hukumet m. erke.zının h.alkla. meskOn 
k n BurM, Hayrettın Tınnz Kadı- Yazıcı~lu C M. Pnsa, H. İbrahim h J1 J t tk b h"" 
... ÔY, Mtı<;t.afa Arnlanova Kastıı.monu, Göze t<>tanbul. M. Baydur Bavcı İştlp, ruıv.t. A. Şevoket Önen, H. Hayrettın ma a e erıne sıs e~a ı ır ucum 
;:..e:-'\tl Alcav Edirne, M. Ali Arslan Ahmed Uraz M:mtsa, A. Fanl ~sfn Turu.nç, A. Şevket. Önen Klı.m\1 Bir- yapmışlardır. İnfılak ve yangın 
~ M Hldayet Başt~ Şehreminl, İstan!bııD. M. İh.c:an Tiltin İs'-nnlbul, kan, M. SLtkı Tı.ırgul, N~lb Korknuı.z, bomlbaları atılmölı;ıf~~· ÜBirçBok sivil 
nn)fl Ff'di Atay Edirne, Mua.mmer A. Ulvi Cellkyol Ankara All Tı.ınalı- Nuri K'iin.alp, M. CeımU Erden, Kenan f"i a~mış le ;u;ıt r. tzı mer 
F.ırtuır. y Pa!'.a. Evü.b sü~ey Ti2Ten. Sa- ~lu İstanbul. A. K~mnı' Verdi tst.•m Erkut, CelAlettin Aral, Rernzi Tun. en erınh çah ann lli Yjnıpn ar ı)!. -
dık ~i Vefa, Muhlp Ca.ntma.z Gah .. bul,M All Bilen Rize, A Cemll İ~çİ ger, Emin Akgün, O. FewJ Oskay, t. mış ve asal '?~ı b'muştur. ;;ş-
ta, SaJMıat.tın Bumin M:ınastır, Ab- Menemt'.n. H Medeni A~erk btan Ha.k3cı Işıl, SO.lih Tengiz, TnlM Ar - hmanB tal~ar~ erın en 1 rr dtanesi,h a-
dülh{z Avman Edirne, t. Ha1tkı Er - bul M Faik T -~x. - man, Neclb Aykun, İ. Hakkı "Önver a er ın cıvarınn ge me en ava 
b x. .ı_ .ı.._ • • a..........,.;lu G . Ant.eb, H. özt ' d fi b t 1 t f d d"" .. "] Uıc; ı.stnnbul, H. Jorahlm Günny İs. H Iki K K Osman ül1k CcmU Doymer Atıf a a arya nn ara ın an uşuru -
ta.n!b u evmen onva. M. Ranu Yar ' · ·· til 

ul, Mwrt.afa ~az llgnz, H. Cetin sncı İs.kodra, Refik Öney İstanbul~ Demiro.kın , A. Rım Ergul, Mem.dnh muş r. . • . . 
Oktay Bıtli.s, Necmettin Baydar is _ 'Kudretullnh Kurt Kırşehir, H. Arni Oskny, A .. Ham~l Ta.şar, Şükrn Tunç. .. Leuna fabnka1an da bır İııgılız 
tanıbul. İ Hnk.kı ~Ir Karahisar A Blrhekl~lu Koza.na y f B lk a.y, H. Saım Tümer, Asal Yarçm, M hucumuna maruz kalmı~tır. Vukun 
Riistü Selcuk Usküdar, Fuad Özd~mi; Köprülü, A. Hikmet Bo= Gi~~ İrfan Seçer, Mustafa T\ryakl, Y. Zl- gelen hasa~ ehemmiyetsizdir. Garbi 
Sultan:ıhmed, İ. Neset Fıcıcıo~Iu o M. Niyazi Sayan İstatılbul • ya Umul, Eyi1b S:ıbrl Baran, Razi Ye merkezı Almanyanın bombardı
t.akcılar A Harndi Avkut San'a Fu:ı.d Aktıalay İstanbul, S. Nftoz.bet DITlsn A.ras, Abd6.Llmdir se~en. Renul sn_ mana maruz kal~n diğer .h~rc;ok nok 
U'~li BeHinik, HalU Snva.ser İstanbul Adana, O. Zekll.i Tanı.kçl Buldan, belık, H. Turgut Akba.ş, Nazif Tunç _ talannda da vazıyet aynıdır. 
=~aihm~ Knraku_llukçu SıvaS: 8a.bri Sanı Antnlva. SüleymAn Karçoal a.y, Mustala Sezgen, Ahmed Yet - Dün. dü~man cem'an -44 tayyare 
Knyserine-~ c~· ~ MUk.enem Süer Batum, Mrurtafa Snhln Kernaih, 0. gtn, M. TaJA.t Erg-ün, M. All Aksoy, ve bir abit balon kaybetmi~tir . .Al
Rifat Tul!Y>. t er İstn.nbni, M. T{A.m.fi Oa.1ataıı Hopn Haltd Kumral M . Sadık Öza.ydm, İ. Hakkı Tayl:ın, man kayıblan ı 5 tayyareye baliğ 
Boı:k n .anbul. M. Mümtaz t anbul ' Abdill-hız Yenel, Mumnmer l{a.rn. - olmu!ltur. 
Edım':d M La~eıı. H Şinasi Gö!cyavla Yar~ylığa terfi eden veteriner bulut, Rauf t1nee, Na.zml .Atlıg, Aziz Bi; denizalh gemısı, 
:rü Aıt' uhlt:ıvkaJ Aksarny, Şük binhatılan Erker, Fa'hrl At.atxış, LOtfi Akm, ZL 43.000 tonilAto hacminde 
kil-b .,:v Van. Nceat.ı Alrnlın U:ı- MehmPd Tttral'l Kav:ıla. C Nezilıl ya Güvene.r, Nuri SUmer, Haynar yedi düşman ticaret gemisi 

cem'an 
ai lah lı 
batır-

r 
"1. R('vkl Tüten Kızılt<ııprak. İb- vamın tlslrlldar 'h.. __ n· G:A.._.·l tstnn Celi.k, CelAl Tunçer, M. Refik rekin. mışhr. 

8" 1 m Ku1an Ramis M hm d • · ın.:>a. """""' - ....., 
«'Pbe İ · e e Kurt.. bıı.I. B:ıdrettln Kocaman "ttsküda.,. :t a...... Rlfat Ayaydın, H. Huldtf Atak, Loadrada alann 7 aaat siirdü 
SP r.mıt. A. Sureyya Ate'$ Btıha.netıt.in Uluc İstanbul . . Fund Ulaç, İhsan oını.z. A. Şevket L d 29 (A A ) B 
m reret.t.in Erotlu Sıvas, Abdürrah . Özkun Koo:ın Kemalettin, Ca!!latan Ka.tıreı~lu, Murumne:r Baroy, Sad -ı k" ~n ra: t' • d.' -t u ~e~: 
i ~tan &-e Sıva~. Fahrettin ea..,a .. türk Aşıl!maşn. Rlta't 'Nlmer Ank:ı:rn M M retıttn Özkan, İh.-;a.n Şlrln, A.bdfu - ' ı a ~rm .!~.re ıLye dı sada on. da. ~-

o; nnbııJ H Fehml Özyılmaz M . · U- n.hm.a.n M e'kl" Turgut 0 111 11.a 8\lrmu~tur. on rn a tın ı ı) e 
tır. Sad"ettln Ölmezt.ürk Selian:ıs- amm.er ~~~~ra Altunlza'.e Muhltcı Fazıl x__ en B!;.A.A ~~ Sezelençe. ' kadar verilml~ olan alarm işaretleri-
N • mıve, Gilnay ıs&.nnOul H Havri Kılı Aı vzq;e, ........... n.,.... n • gın, · k'l t k d' amnı Ka ka Akse-hir H Sabri y: f;· • . noı..ıtt CelAl Sırolp Zeki Tekm Refik Er nın en uzununu teş ı e rue te n. 
rem "F't'thtye Ytınuc; Hn~ GMl"r ~- .,:anb~. Cf'Vad Born.n İzmir, Rauf roy A Rı~ Tekmen ~~·İrfan Ata- Londra civannın müteaddid bölge
Emın &:>nv~ Trı:ıbzon M Nfızım Al · ooa .. sküdar. Nazif Öktem İzmir, lav' K~nan Ulukut ZeJo Ü Fn'"'-; lerine yüksek lnfilaklı bombalar 
ır~ S · · P- Arif 'I'iirkft.n Sofulnr Cevn.d Emregnı • · ' n, -ı.uoı.. •·· .. til 

c Ya ı vas, Mn7"hnr Df'Vrll Fatıh, Ka- Ankara, Munmmer t~kf'nder İ.stnnbul tın K•yak, Hüsnü Güven, Şerefettin CU §lll U~ r.. • ' 
ztm Yarkurn Ba~drı~ Aklf Savrı van A TI!Vf'k Er,_ İst b·.. · Unal Berlm üzerinde üç anat 
M et> k · . · ı ~~.an nn u•. All ~n~ O · o-ii V et. Unan Trnibzon, H Nıv_a:d tav Sam, s. Hamid snman İstnnbui ateğmen.Iaden yÜz;bafllığa terfi Ne"?'or~ •. 29 <~·~·) ... -. Gn:ete 

lf'mt3n SelAnik. İ Muzafft'r BızL Ztllkftfül Kaan Emırum. ' edenler muhabırlerının bıldırdıgıne gore, 
~·ltı ~d"rne. M Fa"k İlb;tn Hamut, Yarbaylığa tetfi d 1 Sal.m Süngü, Baha.ettin Balnba.n, İngiliz hava kuvvetlerinin bu sabah 
rahım Oktay Ortaköy, ÖmPr ÖncPl bin~ b en evazun M. Zeki Eltez, Yusuf Süer, O. Nuri e ı k en Berlin üzerine yaptıkinn hü-

E...,nrnnı. Omıan Vehb! Akal'P Erzu_ 0 Nuri Usm.!ln Ko~ Ahmed B Demir, İlhanıt Aksoy, Cemal ALkan, cumdan sonra şehrin merkezinde ve 
flnn . Ömet Lfı+fi Köcebay E.-zlncan, burd Kemaliye M. Rlfnt Çı ;Y- O. Nacl Yonal;p, Muzaffer A1pay, A. cenubu şnrkt istikametinde büyük 

:: vıı7.1 Tulıı;ar Kadıköy, M Cela - :pan, Hüseyin' Pekcan B%-~~n~~- Hn.m.di Alkan, Muhtar Mete, Ali ÖZ- Alevler görülmüştür. İngiliz tnyya-
Ptt•n r~>+ınıravn İsp3rta, t S"ib u.~n K('!!)('V Kaptın Ml Ah ed demir, Tarık Blna.t, Lfttfi Alpar, Mch. relerinin hücu"lu üç saat sürmüştür. 
~~k 1•,. İr+aTYbul, M FPluni Tavcnn Yarat istanbul Y. Zlya Ko;ay Fa~h med Nm Çivi, 8a.dl Tulnysun, CeHı._ Bütün bir gece 
!'!ta tıl, İ1ı~n Kurtoğlu .Amasya, Y. Sıya Bavraktar Tefennl, M . Süruri let.t.in Ergunt, Halid Alkarsu, A. Sara Londra, 29 (A.A.) - ~ava ~~ 
~ef rıo, fetı:ke, M Emin KuUu SiL özen Mldllli, M. Hnnl Gerçeki B. Dornlp, RaglJl ÖZ!lmum, Mchmed anavatan emniyet nezaretlerı teblıg 
A an'v<> Alımed Tankayn D..Buır, Mesclt. Saml İpel Trnbzon, M. İlhruni önler, A. Feridun Atnln.y, Halid GÜil- ediyor: 
ı::; Rı7:n Öo?to Manastır. A. Yümnü SubUer Edirne. Hıfzı 1rtem sıvas NI- gün, Taeettin ~lper, Muzaffer Ko - Evvelki gece Büyük Britanya ü-
~ 1~rın :Af>l-ı,.Pt Tim.oçin Balya, A .. za.me tin A~olan Vod;na. ' ~elun~ Guner, Musta.fa otuz, zerine düşman tarafından yapılan 
T: hm,. E"l"tle. Yarbaylığa terfi eden harita F tb' y- kl~n, 8::ı.ip ~tepe, !J. hava taarruzlan aaat .20 de ba~la-
0~ YarbavJ.ira terfi ~den topçu bin~ılan 0~ ur~ ' Ahm~azay, Rwılh mış ve fecirden biraz evveline ka-

hinb ılar M. All Durukan Be.şikta.ş. 
0 

:h n.,.,ehrn· Sadık k, H. Basrl dar devam etmiştir. Düşman tayya-
.\ .. ba 1 _ _L! ed f ' ı: un, ... ed Erarsla.n Mo.h.med 1 • • b- .. k h' k 1 "lt 

"'- • "Vavpr Uner Süleymaniye A Yar y ığa tii:'I""H en en, san at Alta N"'"" d Sal • re erının uyu ır ısmı, nRı ere 
c"ik 1:>.... • • • • Y. run man, M. Muharrem ·ı C 11 ] k · • ıı --u.ıat Edirne M Nuri Qallı Sirn.s brnbaıılan Enka Tu hn . ı e " a es» mem ~ etı cenubunun 
ll:ı l<.eınaı Ta,pç~~ İmıir. Bulki M. Tevfik Arnn Aksaray, İ~rahim F. Ş~i Al~~ nlr~e, Muhıtıtin Erol, hir~ok ınıntakaları üzerinde ":'ün-
'tl~ara Enurmn Halid Basaran Ye.. Işıt.salan Sultanselim, M. Şevkı Ynz. T imenlikt ng !.· .. . fend surette veya gruplar halinde 
~"'Yllrcı. Bl ret •' Gürkfın Enlncan man Harput. e eden) ~~en,'iie terfi harekat icra etmi~lerdir. 

Taksimdeki merasime saat 1 O da 
başlanacaktır. Istanbul KumAndanı 
general Avni Akdağ beraberinde 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
olduğu halde Tnkııim meydanında 
toplanan askeri kıf ıılar ve diğer te
şekküllerin önünden geçerek bay
ramlarını kutlulıyacak, müteakıben 
en kıdemsiz bir sübay ve Istanbul 
Komutanı general Avni Akdağ 30 
Ağustos zaferi hakkında b:rer uu
tuk söyliyeceklerdir. Bundan sonra 
Cümhuriyet abidesine çelenkler konu 
lacak, bu merasim esnasında bnndo 
lstiklal mnr~ını çalacak ve bu mar
~a bütün kıt'alar hep bir ağızdan iş
tirak edeceklerdir . 

Çelenk koymn mernsiminde:t 
sonra piyade, topçu, muhnbere ve 
motörlü kıt'alar, jandarma. polis, 
itfaiye müfrezeleri, mektebl:ler bir 
geçid resmi yapacaklardır. 

Bugünkü merasime hava filoln
rımız da iştirak edecek, saat ı 2 rfe 
Saraybumundan 21 atım top atıla.
cnktır. 

Bu akearn radyoda 30 Ağustos 
zaferi hakkında bir konferans veri
lecek, bütün Halkevlerinde, Parti 
merkezlerinde toplantılar yapıla
caktır. Bu toplantılarda lstiklal har-

Memleketin 2 7 vilayetinden iki
şer kişilik birer heyet merasirnde 
bulunacak ve vilayetleri adına nbi
deye birer çelenk koyacaklardır. 

Dumlupınardaki merasime nııkeri 
kıfalar, Afyon, Konya, lzmiı izei
lerile İstanbul ve Anknra yük<Jck o
kullarını temsilen bir kısım tnlebC", 
Kütahya ve Afyon vilayetleri köy 
ve kasaba halkından, lstiklal harbi
ne iştirak etmiş mücahidlerd~n teş
kil edilecek halk kıt'alan i"tiı ak e
deceklerdir. Merasime ıuıat 11,30 
dn top endahtileo baş1anncnk, <~ırasİ
le- ordu, Cümhuriyet Halk Partisi, 
Halkevi, Istanbul ve Ankara yük
sek okulları adına olmak üzere bi
rer nutuk söylenecektir. Halkın bu 
mera!{ime kolay ve ucuz istirnideri
ni temin için Afyon ve lzmirden, 
merasim yeri istasyonu olan Sılkisa
raya kadar ucuz tarifeli gidi.ş Ye dö
nüş trenleri tertib edilecektır 

Daireler iki gün tatil yapacaklar 
Zafer bayramı münasebetil.! ceb

rimizdeki bütün resmi daire ,., mü.
esseseler bugün ve yann tatil yapa
caklardır. Daire ve mÜe!lscselel Pa
zartesi sabahı açılacaktır. 

"Son Posta, nın su ali 
(Ba~tarafı 1 tncl sayfada) Bir müddet sonra memleket bir fn-

tanımı:yo.nı:m. Afifeden bahsed&biH _ cla. sahnesi olunca Afife de ortadan 
ı1z: kayboldu. .. -

Afifeden ba.hsederken iŞin bir ro. Onu 1k1 yıl evvel tekror sordum: 
manti:k bir de müesslf ta.rn:fı vardır. Alebabanın kapısından yür(ıyc:ı bir 
R.onUUıUt tamfı çok h..-ızindir. Afife' iskelet gibl girdi. ~cr htı.ln o kar.ın
sa.hneınize çılron, da.ha doğrusu tl - lık gözlerindeki genç parıltı olm:ı -
ya.tronun ı;an'o.t sahnesine çıkan Uk s:ı.ydı :ı.anı,yamıya.oa.ktım. ŞJmdl Akıl 
Türk kızıdır. Afifenin bütün değeri hMtaneısinde .size arun.ttıklarıru O 
8Qihney~ çıkb!ı zaman eski telO.kki .. gün de bana a.nlıı.ttı. Eski meslek ar~ 
nin pell(:esinl omzunda. hissetmiş ol- k.a.daşl.arına bu faciayı tekro.rlarlım. 
mM-ıdır. Bu değerle Afife unut.ulmı .. Gelsin, dediler. Fakat o bir zaman. 
~ b.dar büyüktür. ~er Cemıü l:ır sahnede !beraber gülüp, beraber 
PR4D. Suriye orduları ~kumıındam a~la.ştıklo.rı dostları arasında !nıgun
olmasaydı, e~er cemaı pa.şa yabancı .kü tı:ılile görünrnek istemiyordu. 
bir kurşuna !kurban gitmemiş olsay. tı. 
dı merltez :ıtmnnndn.nı Cemnl bey en. Afifenin bugünkü hali ken:ii.sinden 
tari lle ~ çıkmaltı menewı;ı i - ziyade Türk tiyatrosunun istikbnli ı_ 
çin gene umıtulama:r.dı. Afifenin bu- çin loorkıınç.tur: Dir sa.n'nt n'Jk"l<' 
gün düştii~U va.zl.yGt.e ncı.mak, ona ıkendislnl sahneye n.tmll.k ıstiyen her 
ynrdnn edllmesinl tstemek, onu bu genç ikıza anası ve b:ı.ba.sı pe..rmakl:ı... 
müşkill ve bu .se.!il balinden kurtar,~ rını Bakırköyfine--uzata.mk: 
mak için neşriyat. ya.pma.k: söz. söyle. - İ.şte! diyecekler, ıst.iltbnlin ora. 
rnek, hatt..'\ gözya.şı dökmek biraz hls. da .. 
st, güzel sa.n'ııtJa.ra karşı muhabbctl, Aktıör Bürhanot.tin ml, çocult~uk 
bilhnssa tiyatroya knrşı aşkı .»an her iha1ıza.ınd.a on:ı cı.id, ~lnız birkaç Ç~
kes için en samimi bir hlsdlr. Bu, L lık var. 
Qin romantik tarnfıdır. İ.şln mtiessi! Hiımldin cFintenn indeki dava!a -
clheU ise, teşkil~tsızlııktır. ciro ne müthiş şeydir ... Hayır, hayır 

Afife bizde içUmat ynrdım teşki... Bürhancttine de bir Jübile ) pm:ılı, 
ıtı.tsızııimın ıvüs'n.t.sizliğinl ve şumul. Aksini söyliyemem, damlacirodan 
süzliit{inü gösteren bir tı.ms:ıldir. A- korko.rım.~t 
!ile güzel snn'atJar mensu.bla.rının a.. ----------

bbetleriniD de bir enm'IJZCcidir. Eniştesinin yerine 
Afifeye ynrdım istiyoruz. Kimd!.'n? • h 

Ne ll.a.kl:ı.? .• Neye dayalllU1lk? Bngıin.. hapiS aneye giren delikanfı 
tn ıçt.ım.aı yardım mevzuatı A!ifcye 
yapadl!ını yapm~t"ır. Bugünkü mev_ 
zuata göre bir güzel san'a.tklr mün
t.c.sibi :m Bakırköy ıhruıtarıWndc, ya 
~~. yahud Darilll\eczecle 
ean ve.mn~e ma.hkibndur. 

(Başt.arafı l fnd sayfada) 

Alinin yerine bir başkasını hapis
haneye göndermek ... 

\>er nu . Yarb ı .. rfi ed •- A en enn U»tesı ...;._ ___ _ 
rn~)'"Q tev Fatıh. Esad tnusov Gü- ay ıga te • en as"\erı A. Bilı1hnnettln Bener, All öner A. ~~~~~~~~~~~~~~ 
lı:acı 1r • Kenuıı Obüs Glrid. _ f~brikalar b~ıları Rıza Taramnn, Mahmud Kızıltut.' Ce ~~ 
l3ak ~ean Be$iktn.ş, O. Sadi ÖZgur Muhittın Erkan Elbı.stan, Mümtcz Ifı.lettfn Köks:ıl D Ço.g ta t A 1 K A S 1 
lllarıltlrov. A. Enver Dramalı nırnğ _ Güneş Çnnkın, Kemal Gütünür Qı - mail Güney F'.,.. ukrsun0 .... aM y,tafs_ S E l N K B A N 
R • lt z Muh'"" G"" d s t • ...ru Aoı;BY, • us a 
v~...._ "'ki Kayıı Tnıblus. H. B:.sri na_r. ı.ur . or uysuz ama va, A.I:t.ı;h Ömer Gezgln Hasan v 

~·•ılr "'-•-• Munir Kurtoıt.lu Istanbul A s d s ' · uru§, TcsLs tarihi: 1888 

.Asıl mesele Afife.nln şa'hslyetiıı:lc, 

daha d<$1J,su lbugtin düştü~ mev -
kide içtiınal yanlım ıteşkilfltının ge
n~etnmesı, .şumullendirllmesi çnre _ 
lerine tcvessül edllmesldir. 

Bu fedaiyi de bulmakta güçlük 
c;ekmemit1er, Alinin kayanbirnderi 
Mustafa gitrneğe razı o1mu~tur • 

Nihayet Mustnfn kendisini Ali 
diye tanıtarak jandarmnlııra teslim 
olmuş ''e şehrin yolunu tutmuı:. Niğ
dede kısa bir takım formalitelerden 
sonra hapishaneye girm~ Alinin ye
rine ceza çekrneğe bazırlnr.mtıtrr. 

"ııi>aQ ""l.iUCa, Abdullah Anar Bo- 6 • ua un_ Hüseyin Sameoğlu Neea.t· Ka b ı t 
İlı-A_I• !f. Na?Jni öztürk Ksyalar, gu S. Ahmed, BahnetJtin Özkan Kır. A. Hilmi Günen" 'Rasimı c·:n~auy, • ... .:.""'lll n e b- • k t canli y, ı . . . 
'\Qarıa k r •;ı.uuvar, I. Hakkı Kor u İki· . • • . ·- . H. Avnl Biilbül, Kemal Atı.ş, Sami öz_ Idare Merkezi: ISTA."ffiUL (GALATA> 
Ce"arı · ernnıettın Tiimak ~hnastır, ncı .. sı~ıf .~erı lıAIW-ıl <>e terfı alp, !\fehmed Ataman, M Reşid Kı _ 
'N"ne.i ü~"nkurt İstanbul, 11-fuçt.a!a eden u~uncu sınıf askeri hakimler zıltan, Cahid Coşkun, Hnlld Kara _ 
f!"lti, lo.ia:" Tro.bron, Aziz Tooknc Er- M Selahattın Günaçan Kıım~anı. tkullukc:u. Fertd Otnız, Hakkı Yılmaz. Türkivedeki Şubeleri: 
Sürek har Arııat Harout, M. Hilmi Hasan Sıdkl Knlny Trabzon, lzzet Nadir Say, M. All Acuner M Reş.ıd 
liakkı tli\?ı~. t. All Alr>ar SeUmıve, Tac~n Sıvns, Serif Budak Avralthlsar, Adalı. , İSTANBUL, Galata ve Yenicami 
l'eşllYtı~ırrnek Datnstan, M. na Ml ·• Ibrah~ Öıt~rk Bursa. Döı-düncü sınıf askui hakimlikten 3 MERSİN, ADANA Bürosu 
~Qıan d Rnrah!sar, Akknş Knal btıyat yBIVayl~ga terfi eden piyade sınıfa terfi edenler 

Yalnız Afife diye de~il. san'at.Jdu-_ 
ln.rı.m.rzın tıall ve istikbali ne olaea..k 
diye bayJnralım. 

Afife Için blr iübUe yapılsaydı vic. 
d::ın bakunından muhakkak ~ı. çok 
yerinde bir iş görülmüş olurdu. 

Biirhanettinc gellıu:e: Blirhanet!Jn 
Manakyan tıvatrosunun kötü bir t.ı;. 

tflıaleslnden başka hiçbir şey der,n. 
dlr.:ı. 

Fakat çok toy bir delıkanlı olan 
Mustafa hapishane hn,•asile knrşıla
şırıcıı lı:e.ndisini bı.iyük bir pi~manlık 
ve sıkıntı kaplamış, iki saat tr.ham
müı ettikten sonra nihayet ı:;ardi
yanları c;nğrrarak hakikati olduğu 
gibi anlatmı tır. 

tara J..~.t:1·i İızet ~ GeHbolu. Mus- _ _."f Y bl ınbaıHılan M. Hulüsi Alpan, M Hilmi Şı:pka. 
P.rzu ·""t': n Keınaıı ö k Mu.> ..... n n çın nsköv A Vasfi 3 •. f 1 1 y . d k. S b l Yusul Ziya diyor ki 
1ı l'lını t ye. Cemal z an t s· A Şükrü M k: · u sını munme e memur :.ığundan unanıstan a ı u e eri: •- Afifenin Hk günlerini bUir·m. 
~~ 

0
· Hakkı Ergin Erzincan, Pola ı.vas. . t e ~ Sanr.ez. 2 ci arnıfa terfi eden 

Bunun üzerine Mustafa derhal 
adliyeye verilmiş. sahte hüviyet ta
kındığı sabit olduğu ic;in 30 gün 
hnpse mahkum olmu tur. Şimdi AH
nin ye-rine üç gün yntmak i5terniyen 
Mustafa 30 gün hapis ceza«ı çeke-

lett İ3t ~'han Erzurum, M Halim SÖ- Denız yarbaylığ_ına tf't'fi eden M. Adnan Erglnsoy. SELANİK _ ATİNA Henüz genç kırlığa ilk adımla:-mı at. 
~('(' arıbUl zı . kunnay bmbaşılar .. ıf h w m~tı. Di1şününı.ız ki, o sahneye rık. 
.Aı._aıı lle .. •-. ya Tamberk Nığde, K Jctt"n Bozkurt Sıir i Ak I 4 cu sm esab memurlugundan 3. tı~ günlerde, devlet: Kadınlar n~ık 
-~lat ~er Gevlnn. Abdiinezak em.: ı .. ' ur a ın sınıfa terfi edenler 
}tp~~~:-"Zl:runı, Abdülkadir Deokan Denu ~~rbayl~a terfi eden Kfızun Özener, E. Hakkı Bayık He.r nevi banka mu"m"'"'n•; keomiklerine kadnr çarşaf g!ye'l!k! dl-
ttı~!'lıı • .;· li. Sabri Dobnçav Kasta- guverte bmbaşı1an Mümtı:ı.z Denktaş, Aluhed Benll:ı . Kirnlık knsıtlnr scrvJsl ye emirname nc.şrediyordu tı~te A-
GUıiitıli} C"vhıt Gürkai Erzıncan Raif Ri(at Mutlu, Kemalettin F.nglnol, Ali Dinçer S!ı.bri Ba:şkurt Y. flfl' böyle bir hava içınde sahneye çık /şçi yurdda~! 
~ııı-ı... F.lbıst • Albdurr:fl.man Bennl~llu. SeHiıhattın 6 f h' b .. · •a••~~e~aa•m•c:a!!!!EII!IJ• mı.ştır Bir gece, onu Kadı.köy Uyat_ }{ı-_"'ıı, II an, Rf'Cik Topsf'ver Er. . tti Dl 

1 
M""f"d T sını esa mPmurlugundan s. und . k Ekmeğ:nl makMeden çı.k rıyor-

~ ""'lrtı b-_· Rl'rnzı Orhon B"rl!nma Burak, Izzc n n er. u ı anra, sınıfa t•rfı' ed-ler O k C ros a mtıt:ıre e devri z:ı!lıtuın _ 
l't; "-'~ " • ""h C 'k Sev! tt '"' "'" t H f J ı k sun. Makine i.şlemczse ekmcr.ın nr aeırı _raöz Jlarput o. Refik Do- Kenan Or, .... , em evı er, ~ in Neemt'tt.in örer, Süleyman Altın. o or a IZ ema dan nası açırıldı~ını da l-ı!!tır'n -
Sii"•t• tlık. ' Betıgi, Halid Aydlnt'r, Fevzi qurel, kaya. ~.,_ rırn. Bir mes'ul arıyan polis yal•t,z lkesnlr. 0 halde ve! nimetıni F-CV, 

ı Yllrluı. 1 z. Snllm Durak. Kemalf"tttn De .. kut 7 sınıf hesab 1 .. d 6 (lokman Hekim) CeHU Sahiri bulnrak: mnkineye iyi bak. 

vısa aüvan Jandarm• ' l;~~~~~~;u~~=-n .. •. n ... ·~D•J•.v•a•n;•oilu1n·d~a.iai ~0~4~N~oi. •d~a~~-~r:: .. ;J.~~~~~~~~::~~~~~J! ............... l~.·.··a•I•Ek~o•n•o•n•ü.J~ ... • ~. Snhir bf'nimll' ~l'l J!~f'nin 11nll pf'k Tt 

cek tir. 

,. 

ı 



KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI llÖLUKLERDE 

bahçesinde 1 - iı~ Orta -.e Lise l.ısımlarına yatılı veya yatısu Jm: ft eRek 

KENDİSİNİN GÖLGESi talebe kaydına başl:ınmıştır. 
Ana, ilk, orta ve lise sınınan !çın eski talebenln kayıdlarını tecdlde ve yeniden talebe kaydına başlanmış. 
tır. Kayıd için tatil gıinlerinden ma:ıda hergün saat 10 dan 18 e kadar mektd>e müraca.aıt edilebilir. İsti. 

vodvll 3 perde 
2 - Eski talebe Eylül'ün on beşinci gününe kadar rerek ..u.b. 

la, gerek mektebe başvurarak kaydını yenilemelldlr. Eski Ulelıealn 
Ey:ôl'ün on betJnden ı;;oııra yapacakları müracaat kabul ..._. • 
yecektlr. • yeniere tarifname gönderilir. Telefon 36..2ıo Anı.a.vudköy - Çiftesaraylar 

E. SADİ TEK tiyatrosu ı 

Y atılı - Y atı1ız • Kız - Erkek 

E • 
1 L i y i 

Bu gece Ü.sküdar Beyler~lu bahçe. 

sinde Zafer bayramı müna.sebetile 

BiiyUk müsamere 

3 - İsttyenlere mektebln kayıt şartlarına bildlren 
gönderilir. Adres: Şehıo:adr.başı Polis Karakolu arkuı. 

Telefon: 22534 

Baraçhaneba,fında Horhor cadde.ııinde. Telefon: 20530 Beyollu Halk sinemasa 

3 film birden 
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı lzahat Ve Okula Kayıd ve Kabul Şartlan 

ANA- ILK ORTA LISE 
Eski talebenln Eylfllün beşine kadar veıuerlle beraber müracaat ederek kayıdlarını yenilemeleri 11\zımdır. 

1 - ZAFER ORDUSU 

U - ŞEYH AHMED 
Eski ve yenı talebenin kayıdları hergün aa.a.t 10...17 ye kadar yapılır. Yab:ıncı dUlere ilk sınınardan Itibaren 
ba..,ıanır. Son sınıtta. ten 'ubesl de vardır. Talebe mektebin hu.sust otobüs ve otomobilile evlerine nakledılir. ı - Hastabakıcı hem.şlrt' yetiştirmek üzere Ankarada M. 11. VeklleU 

tarafından fOrdu hastaba.J..ıcı hemşireler okuluna bu sene de • taleoe 
alınacaktır. 

•• 

1 
T. HAV .. ~ KURUMU MENFAATINE 

Alaturka yağlı Büyük Pehli
van güreş müsabakaları 

ı - GOreş müs1bakası 15 Eylfll 940 Pazar günü Düzcede Cıunhurtyet 
Alanmda ya.pıla.caktır. 

2 - Our* Tiirldyenin en nanılı pehlivanlarının iştiraki temin 
edUece.ktlr. 

MükU_f t: 
Başa 

Lira 
Baş altına 

Lira 
Ortaya 

Lira 
Ayak 

Lira 

100 75 50 25 
TüRK liRASI VERilECEKTiR. 

Hakem Hey'eti: 
Dlııcclı Nall pehlıvan. 
Babıle Mılli Takım aznsından Düzceli Beşir Cengiz pehlivan. 
Kr•ılcıktnn Osman pehlivan. 
ı Güreşele Hakem Hey'etlnin vereceti hükme gbre hareket zaruridir. 
2 - Gure.şler ciddi olup iYenlşmek şarttır. 

• r ren!:!~ v ap! r. Ks d.o: 6, ıs -~ - 9 ~ ıı -ı 
11.50 • 12,30 • 13,15 - 15,45 • 19, 10 dadır. 

~~-----------·--------------~' istanbul Defterdarlığından: 
\'il" .1 et hukümet. konaltındaki elektrik tesısatının 1500 lira keşlfll bitirme 

i.şı 2 9 940 Pazartesı günU saat 14 de Milli ~d:k Mftdıirl~de toplana _ 
cak olan ko.mc;yoııda acık eksiltme ne ihale edUecektir. Muvakkat temı _ 
natı 113 lıradır. Mtinnkasa evrakı Milli EmlA.k 4 üncü kaleminde görille _ 
b llr. 

İsteklıler.n muvnkkat teminatından maada ibu işe benzer en az bin lira
lık ., ) aptıkiarına dair eksıltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet. ve 
940 yılına nid Ticaret Odası vesikası ile komisyona müracaatıan. (4378) 

KENDiN BiRiKTiR 
19401KRAMıY.ELERf 

1 

T. IŞ. BANKASI ı aded 2000 llralllt - 2000.- u,. 
1 • 1000 • - 3000.- • 
e • 600 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
1940 Küçük .o. 100 • - fOOO.- • 

'1~ • 10 • - 1'150.- • 

Cari Hesaplar 
.:lU • • • - 6~.- • 

Kql.deleı: ı Şuba~ 1 Maraı. 

1 Atu..ı'-, ı ıuw:.~.. ~- . 

Ceb _ kol n masa 
saatleri 

6 AY VADE 

Avizeler AEG 
fırınları • süpiirgf'lc.rl 

4- 6 AY VADt~ 

W - YERAL Tl ESR.,RI 

Fototrar 
maJdnelerl 
8 AY VAJ>E 

Havarazi ocakları 
kömür sobaları 

4 AY VADE 

AEG n.n.&Jlatörlerı 

ocaklar.l. crııve:erl 

4 AY VADF. 

Lü.ksol' radyolan 
ve bediyelik eşya 

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Üniversite cad_ 

..,. des1 No. 28 Kadıköy, iskele cad. No. 3312 

2 - 3433 sayılı kanun muc bincc bu okuldan mezun olacaldar memur 
olup tekaüdlye alacaklardır. ' 

3 - Mezun olanlar altı sı-nellk mecburi hizmetlerini ordu haatanelerlnıle 
yapacaklar; ondan sonra a.nu ederlerse memleketteki bütün llhbl tqek· 
küller kendilerine açılt clar·aktır. 

4 -- Tah.~il müddeti üç ~ene olup, bu müddet içinde oturl&ra ayda bel 
lira harçlık verllecek ve ıaşe Ye ilbaslnrı tamamen okııla &id oluattır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 Ura ull ma&4(1ao 
başlamak üzere maaş nlacaklar vr bu miktar gittikçe çotaıaealı:tlr. Bu za
man dahi ia.şe, giydirıni ve burındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/ Eylül/1940 da tf'drisata başlıyacaktır . 
7 - Okula kayıd ve kabul şarUarı şunlardır. 

a - Türkiye Cümhuriw.Li tebaasından oilm.ak w TOrtı: ll'tındaD 

bulunmak. Salılık Cam Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Daday 

b - Sıhhati verinde olmak ve durumu her iklimde TUife görmelee 
Revir müsald bulunmak. munu her hangi bir hastane heyeti rapora ne tevsik 

et tirrnek ve evraka bağlamak lflz>mdır). 
c - Yqı on altıdan aşa~ı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 

ı - Daday merkez depo.sunda istlfte mevcud (814) aded muadili {40lH s - Kendisi, ana ve bnba.ı;ı irtet ehlinden olmalı:. (Bu YU~Jet po _ 
metre mik'ab (778) desınıet.re mik'ab çam .... tomrut\1 açık arttınna ilc llsçe tevsik ettlrllerek evraka ba~ıanacaktır>. 

Amirliğinden : 

satılacaktır. e - En az orta okul tahı:;!Jini bltirmı, olmak veya ba derecede ta.h-
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcud ve kabukları aoyuı.. sil gördüğünü isba.t ~tmek l1'osdlknnme suretleri musadelalt olarat 

mt14 olup hacim ka;buksuz orta. kutur üzerinden hesablanmı..ştır. eklenecektir). 
3 - Tomruklara aid satış şal'tnamesi Ankarada Orman Umum Müdür - f - Evll veya nişanlı buhıl'mamak. (Evvf'lct> ~~lenip bofarunalarla 

lüğünde, İstanbul ve Kastamonu Orman Çemge Müdürlüklerile Daday kocası ölmüş •Jlanlar kabul f·dlllrı (buna ald medent hall bildlrtr mi.!sblt 
Devlet Orman İşletmesi Revlr Amirli~inde görülebilir. evrak keza t'klenecektir). 

4 - Tomrukların beher m3 muhammen bedeli (12) lira (-) kuruştur. g - Slhhl sebebler t'JŞında okulu kendUi~inden tenkett111, Jahuıl 
5 - isteldUerin o/o 7 5 muvakkat pey akçesile 219/1940 (Pazartesi) günü evlenmek suretne veya dl~er hızibati sebeblerle okuldan çıkanldılt. yahud 

saat (14) de Daday Re~ir merkeZine müracaatlan. (7564.) altı senelik mecburi hizmetini yapmadıltı veya tamamlam.adılt. ya.hud 
---------------------------- sıhhl sebebler dı.şında okuldan ç•ka.,.ıldıtı takdirde tahakkuk etıtrlilecek 

ı 

BEYOGLU 
Kız Te 
Erkek 

- Tünelbaşı - Yeniyolda: VAliSIZ 

A L·sE 
ve Ticaret Orta Okulu 

Tam devrell lise, orta. Ticaret. okulu, almanoa. öğretmek için ihzarl 
sınıflar. Dcrslere 16 Eylul Pazartesi günü ba.şlanaca.ktır. Kayıd muame
lesi 9 Eyli'ılden itibaren hergün saat 9 dan 12 ye .kadar: Nufus veya ika. 
met tezkeresi; maha.lU hlikumet dolrtm'luğwıca tasdtkU slıhhat raporu, 
çiçek ve tifo a.şısı k~ıdı, altı fo~ ve okul ta.sdikname.ııi veya dıplo_ 
masile yapılır. Fazla malfuna.t. için 494.86 ya wıeron edl1mesL Kayıdlar 
14 Eylfll Cıımnrtesı günü saat 12 ye kadar devam edecektir. Blitiın bü
tüfllcme sınavları 13 Eylfll Cuma günü yapüaca~ından al§.kadar öğret. 
men ve talebenin o gun saat 9 da okulda bulurunaları. 

Istanbul Vak1flar 

Cinsi Miktarı 

Direktörtuğu 
Muhammen 

Bedeli 

ilAnlari 
İlk 

Teminat 

Da~Iıç eti 1soo.ua 
2000.k;Io 

67.lr. 50-kr 

Taksirnde Vakıf Siırp Agop hastanesine Iüzwnu olan yukarıda c1n.c; ve 
miktarı ya:zılı et açık eksiltıneye konulmuştur. İhale.ııi 2/ 9 940 - tarihine 
miisa~lf Paz:ı.rtesi giınıi s:ıat 15 - de İstanbul Vakıflar B~üdürlü~ü bina
sında toplanan .komisyonda yapılacaktır. 
~artnamcsi hergün Lcvazım kaleminde görülebilır. (7421H 

Avru!a! ~I;Y.r~ ~~iy~.~~~~~! vo=l 
HE Vi N K iYAT 

TafsiUit için: K. A. MO LLER ve Şki. 
MİNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 - P K. 1090 

Tokad Sulh llukuk Haklmll~inden: 1 ı 
Tokadın Yenimahallesinde 57 nda ZAYİ- ı913 senesinde ~og-raf-

7 parset nurnarada kayıdlı ~ tarn.. yon Rum lisesinden ıümış oldu -ı 
rı çarıkçı Celii.l sol tara.fı Ej~er o~- ğum dıplomayı kayıbettlm Yeni-
lu Halil arkası Tokad dere~ 01 ü Y~l sini alaca~ımd:ln eskiSinin hük-
Ue ma.hdud alt katında bır oda bır mU yoktur. Dimitri Vurlacls 
avlu >bır çeşme ve fut kattn iki oda \... 
bir gUar ve bir mcrdıven başı ve 9ö llllıı ____________ , 

metre murnbbaı miktarında bir bah_ --------------
çcyı m üştemil hane şeı-aiti fı.tiye dal- Tok:ıd Sulh Hakimilllnden: 
resinde so tılacnktır. Tokadın Hacmıehmed 'bey mahal. 

Dellô.llye ve pul ve ferağ harcı müş. lesinden Hablb karısı Hartun isma ı 
teriye ve diğer ver"'i ve alr mükellc- .karısı Na.dlde ve Mustafa karısı İs -
fiyetler mal sahlbıne n dt1ir. met ve İbrahim karısı Nimet nrala -

Tahbler haneyl görmüş ve gezmiş rnda münaznalı man baıhce bır bab 
~ayıb.rak badclıhnle nYIJ) dermeyan .hanenin iz:ıleı şuyu suretıle nahkc-
edem iyecektır. • . . 
Müşteriler ~.00 lira bedeli muhnm _ mece karar 'crılmış olan Tokadın 

mı>n!n yüıdt> ycdı buçuğu nisbetinde Hacımehmed bey mahalle..c;indc kfı!n 
teminatı muvnkkateyi mahkemf' ve~ c;arknn yol şimalen bahçe ı;artıen 
nesine depo ctmedikç.c müzayedeye bahçe cenuben yol ile mnhduıl aıt 
iştirak ederniyecek ve ihaleyi müte _ .katta heHi r_ırın gelg.eç tabir cdılerı 
a.kib lşbu yedi buçuk on beş gü.ı i _ suyu, ufak bır ahır ibır oda gene ya. 
çUıde yi.iıde on beşe bH'ığ edilecek nı~da ufak bir oda. 
müşteri pevden rücu edeMC iltinı·ı ar. Ust katta harab bir sora bir oda 
tırma neticesinde cvvclkl ihnl!"de'l ufak bir kahve ocağı ve kahve oca _ 
rıol(s1nlık hasıl olursa mal snh.bi'1in ~ından kapısı açılır tabnn taht~lnrı 
lıukukunu teminen muvnkknt trıni- sökülmtı4 bir oda. 
nat ak~c;ınden bu noksanlık lkm:ıl Alt kattan glr'llr 300 metre ınurnb-
edilecektlr. baındn bir b::ıhçe içinde 2 armud, ı 

Müza.ycde Tokad Sulh Hukuk 1\Inh- ceviz, 1 elına, 2 crık. 2 ayva, ı dut, ı 
ken esi s::ılonunda ve 30 9 940 Pazar- söğüd ağacı Yardır. Bu ev ve bahçe 
tec;ı giınü saat 12 de icra kılınacak ve 12 91940 t:ırihinde saat 14.16 da mnh 
bedel haddi "layık görfılmcdiği tak _ <teme kalemi salonunda açık arttır _ 
dırde müzaycdc ı4ı/10 9<W Pazartesi ma suretıle satılacaktır. Takdir olu. 
günü saat 16 yn toHk edUecek o gü- nan kıymetln ytizde yetmişini 
nü en çok verene kat'i ihale icra e _ bulmadı~ı takdirde satış 15 gün dn
dilecektir. ha temdid olumırak 27 91940 tari _ 

mekteb masraflarını tamamen ödıyeceğlne ve gösterdili ve8ltalann ta • 
mamen doğru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilll bir taahndname 
vermek. 

8 - Bu evrak sahibiert okula imtlhansız olarak kabul edllecetUr. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunlan Ankaradekller 

M. M. Vekfıletl ıı;ıhhat !şleri anlre~ine. diğer viiAyet mertezlerlndekiler va. 
llllklerlne, kazadakDer kaymaknmhklara takdim edecekler ve bu J01 ile M. 
M. V. sıhhat i.ııleri dalresine yollnnncaktır. Müracaatların 10 EytGI 1140 da 
s,mu alınmış olacaktır. 

10 - Taliblerin kabul e-dildikleri v~ mektebe hareket etmeleri aınt m:ı • 
karnlar tarafından kendilerine bildirllecektir. 

ll - Kabul edUeceklerin okulun bulıındu~u Ankaraya kadar n sıhhl 
muayene neticesi hastalıkları tebeyyi.in edenler memleketlerine Jldlp gel~ 

mek için sarfedecekleri yol parası kendilerine a.ld olacak ve <M. 11. V. aıhhat 
işleri dalresi relsli~ll ne hltabcn yazncaklan dUeltçede bunu turlb ede • 
cekierdir. (606.7154) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajanJ adedi: 2el 

Zira! v• ticari her "'~evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENlERE 28.800 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Zinıat Blnli.ıı.sında tumbaralı ve 1hbarsız tasarruf heaablannda 
en ıız 50 Urı1sı bulunanlara senede 4 defa çekllecek ltur'a Ue &f&tt _ 
daki plana gorr ıuamıye daCıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 
" 4 " 

250 ,, 1,000 
" 40 " 

100 
" 

4,000 ,. 
100 

" 
50 " 

5,000 
" 120 " 

40 
" 

4,800 
" 160 " 20 " 

3,200 
" DIKKAT: Hesablnrındakı paralar bir sene !çinde 50 Uradan aplı 

dli~mıycniere ikramiye çıktığı takdırde 7o 20 fazlasile verUeeetUr . 
Kur alar sende 4 defa, ı EylUl, ı Blrlncikanun, ı Mart n ı Hul-

ran ta.::.h!erinde ~ekilecektır . 

Bu babta daha fazla l.zahat almak hinde ayni yerde ihalei kat'iyeJI 

~~~-·111!1••••·~--~~~~~~~~~~!!!!ll!f~~WeJeoler~!!!!!!T!olta!!t 8ulb Hulluk lükim.- taUb olanların 0 
lKRAMIYE PLANI oCI'aaM,...... 


