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AYFA • Gireıun, 29 (A.A.) - Aksu vapuruna ye. 

1'i fuıdılıc mabsuliln:iüzün ilk partisi merasimle 
}'Üklemıiıtir • .Bu münasebetle Cumhuriyet mey. 

pi ..,,,,, danında merasim yapılmış, nutuklar söylenmiştir 
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Hür ve mes'ut 1 ürkive 
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Ağustos· ·Büyük Zafer 

emniyet ve lıeş' e içinde 
30 •• • • •• gununu 

kutla yor 
--- -

30 Ağustos 
zaferinin 
nimetleri 

Yazan: A SIM US 
t Bugün 30 Ağuıtoa Zafer Bay· 
ıü~run yıldönümünü ümit, em. 

Yet 'Ve nqe içinde kutlarken 
~.,en on sekiz .-elik ima bir 
lik ~ deVl"eainin aiyaıet ve aıker. 
a •yatına getirdiği inlnliplann 
.c\ 211.rnetini daha iyi anlıyoruz. 30 
"ilıstos Osmanlı imparatorlufu. 
k~n enkazı araımdan çıkan Tür
Y '»e İçin tamamen yeni bir dün. 
a !aratmı,b. Geçen on sekiz se. 

~f lık tarihi h.Bdiselerin neticeıi 
a:-ak meydana gelen yeni A vru. ta dharbi iıe bütün inaanlığm mu· 

l 8 deratanı tamamen yeni bir i. 
._~e ydoğrı,ı ııürükJeyİp BÖtürü • 
.. or. alnrz bu • ·ı · ı ~ yenı a emın ne o. 
acaguıı tayin etmek mümkün ol

muyor. 

tü E~er on ıekiz sene evvel Ata. 
ıni~u? ~umanda" a1tmda Türk 

tının kazandığı 7.afer olma
~Ypdı hiç ,üphesiz bugünkü Av • 
... ah b' • Yaln ar ı yınc vukua gelecekti; 

111 hz •~da bir farkla ki Sevr 
lxı.~~ cdeıınin zincirleri altında 
dcC 1 olarak inlemekte devam e. 
laruıek, o!an Türle milleti ıatırap. 
aön "td: kurtulmak için can ve 
le u n bu harbe kanşmak ia· 
§/~celc, fakat harbe kanşmak 
Ye~· e dursun, belki takatsizlikten 
'bul ınden kımıldamaya bile imkan 
e~~ya~tı. On aekiz senelik 
ta'12"·~n mılli bünye üzerindeki 

R 1 
.. tı o kadar derin olacakt1. 

de ~CIU'ı Türkiyenin her köıeain. 
n .. t·02e çarpan ümit, muıiyct Ye 

r~ tc2~üratı 18 yıl evvel kah. 
idnr n Turk orduıunun ve onu 
csct"i/den komutanlar heyetinin 
lü~k ır;. Tü.rkiye Cumhuriyeti ve 
\it~ . rnılletınin istiklali o temel 
bu;.ı_ne kurulmu§tur; ~ günden 
arrı;:'~ ~adar milli hayat saha· 
faJuy ' ihhsal edilmit olan muvaf. 
"•:vn e~ er hep kuvvetini o zafer 

•ıınd11n almı§tır. 
---..... (Devamı 2 incirle} 

ı~I 

Ankara 29 (A.A·) - Jandar 
rna mensuplahna ait terfi listesi 
Reisicumhurun tasdikin~ iktiran 
eylemiştir· Bu terfi listesi.. 
ne nazaran Fevzi Aydın albaylık· 

1\11111 nılcadelede 
Tiril tayyareleri 

YAZAN: ACAR 

r~rk SC1!1al'!fl~m nıfuJafil kartallarımız Ve kıymetli 
a>yarccılcrım:zdctı büyük l'ecihi (Yazısı 5 incide) 

tan tuğgeneralliğe terfi etmi~tir. 
Yarbaylıktan, albaylığa trrfi ı

denler şunlardır: 
1. Nail Ozgüven, Zira Kırbakan, 
Büıbaşılıktan yarbaylığa terfi· 

edenler: 
Salih Tunçer, Kadri Gelcdun, 

Niyazi Onca!, Tahsin Ünlüer, Jı.. 
Rıza Gürsoy, Y. Kenan Sökmen, 
Necmeddin Savaş, A. Kemal Oğuz 
tüzün, Kadri Erel. A. Te\'fik Uy
gur, M. Kemalettin Tuzkaya, Şa· 

di. Korkut, !.fit.hat Altmbulak, H. 
Hikmet Yıldıran, M. İzzet Bura! 
Nazmi Sonsar. ' 

Onyiizbaşılıktan bitıba~ılıia ter· 
fi edenler: 

Necmettin Yalçınkaya, Hilmi 
Gürel, A. Şe\'ki Atay, Dün Gür. 
H· Tahsin Güvenç, Hemzi Tapkır. 
Salih Erci'!· Zeki Sava§Cr, Enver 
Bayar, Şefik Kıyac:ı, Sapkat Tu· 
çay, Salahaddin Akcr, lbrahim 

( Df'vamı 4 üncüde) 

Hava Kurumu' .Yedinci tertibin kitablarını pazartesi 
Havacıhk haftası münasebetile gününden vermeye başhyoruz 

Vatandaşları mu kad- Sekizinci tertibin kuponların ı 
toplamaya hazırlanınız l 

des hizmete çağırıyor Yedinci t.ertib kit.ah kuponları· 
mızın sonuncusunu bugUn neıırcdi· 

Aziz \'at:ında5'.ar, . ~oruz;. Okuırucularnnız 1-16 ka. 
Dünyanın en bulanık, en istikrar 1z günlenndc, harp dı~mda a~ topladıkları kuponlan pazar· 

dertsiz ve ~ikıiyetsiz bir 30 Ağustos idrak ediyoruz. Harp dışındayız, tesı gününden itibaren öğle son. 
fakat damarlanmızda 30 Ağustos gününün imanı yanıyor. Yurdu. raları kUlUphancmize getirip 20 ku 
muzun havası 30 Ağuwtos gunünün sarsılmazlığı \ 'C gü\'enile dolu- fs. rn~kabilinde evvelce vnadetti· 
dur· Ufukiar karardıkça enerjimiz çclikleşiyor. ürkeklik, kararsızlık A.ır;_ıız ıki roman, iki hikaye ve bir 

(Devamı 4 üncıide) 1 ;tnrk albümünü alabilirler· 
\. J a§ra okuyucula.rmuz da 20 ku. -

ruşlan :mas.da aynca 15 kuruş ln 
post.tı ücreti göndermelidirler. 

Okuyucularımızdan gördUğümi\z 
rağbet il.zerine bir eyli'ılden itlba 
ren daha zengin bir kita.b 11rrisl 
nin kuponlarını neşre baslı) aca 
ğlz. 

Yeni serimizin kuponlarını top 
Jıı.mnya hazırlanınız! Ta!slllt ya
rınki nUAhaınızdadır· 
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Istanbuldaki gençlik 1 Yeni gümüş liralar ınona 
ki ü pi eri faaliyete geçiyor bugün tedavüle çıkıyor Fı.e_~~~· 
Şehrin muhtelif yerlerinde bugün toplantdar yaptlacak · · 

Beden ter.biyesi mükellefiyeti ve Arnavutköy klüpleri aynlmış. 
kanunu bugünden itibaren meri- tardır. 
yete geçecek ve İstanbul viHiyeti OSKODAR KAZASI: 
dahilindeki on altı kazada genç. 277 mükellef vardır. Anadolu 
lik teşekkülleri merasimle açıla. klübü ayrılmıştır. 

da da tertibat ikmal edilmi!!tir. 
Bugün her kazanın en ~üsait 

sahasında milkellefler toplana. 
caklar, bayrak merasimi yapıla. 
cak ve kaymakamlar birer nutuk 
vereceklerdir. caktır. BEYOCLU KAZASI: 

Beden terbiyesi kanununun 1324 mükellef vardır. Galata. Merasime Beykozda dokuzda, 
Vekiller Heyetine verdiği aal5.hi. saray, Beye>ğluspor, Şitli ve Tak. Kartal ve Silivrldc onda, Bakır. 
yetle bu tene vililytimizin bele. sim gençler klübü aynlmışlardır. köyde 14 de, Fatih, Eminöni.i, A. 
diye hudutları dahilindeki kaza. BAKIRKöY KAZASI: dalar, Eyüp, Sarıyer, Be~iktaş 
larında 18 • 20 yaşlarındaki mü. 555 mükellef vardır. Balarköy ve tJskUdarda 15 de, Beyoğlu ve 
kellefler, belediye hududu bari. İdmanyurdu ayrılmıştır. Kadıköyünde de 16 da başlana. 
cindeki kazalarda da ıs· 20 yaş. caktır. Darphanooe basılan ;yeni ~ümüs liralıklar bugünden itibaren 
larındaki mükellefler faaliyete BEYKOZ KAZASI: . . ted~7illc çıkacaktır· Yeni liraların bir tarafında l\Iillt Şefimiz lnönil-
davet edileceklerdir. Bu yaşlar. Beykoz ve Anadoluhiaarr 1d. Gençlik k!Uplerı h~ftada dart 1 r~ı kabartma resimleri, diğer tarafında da "Bir Ura 1940,. yazısı 
da bulunup mektebe devnm eden manyurdu klüpleri ayrılmı~tır. saat mcc:J>urı olarak ıdman yapı. vardır. Liraların §ekilleri eskilerinin aynidir. 
t~lebelcr maarif ~~şkiUitına da. Bunlardan başka belediye hu. caklar ve muallimleri beden ter. Diğer taraftan i}zcrlerinde "100 kuru,,, ibaresi bulunan gümü~ 
h!l bu.~undukları ıçın, hükOmete dutları haricinde kala Silivri, Şi. biyesi hocaları arasından olmak liralar peyderpey k~ldırılacaktır. 
aıt muess~se ve fabrikalarda ça. le, Yalova ve Çatalca kazaların- Uzere klüpler seçeceklerdir. =============================== 
Jrşanlar, aıt oldukları vekiletin ======================================: 
beden terbiyeıi teşkilatına men. } L .... 
s~p 01.dukıarı cihette. ceza ev1e. ondrada alarm I Romen .. Macar 

tayyareleri 
Hudutları 

Amerıuda mecbarlJ Kanada müdafaa 
askerlik lıumaa nazırı diyor ki: rındekıler de adliye vlı:filetinin hu 

sahadak.i ~aaliyt~ ile a~akalandırıl. yedı· saat su··rdu·· 
drkları ıçın yenı teşktlatm dışın. 
da bulunmaktadırlar. İstanbul • 
~tayetinin belediye hudutlan da. Çörçılin glzü önUndı 
hılinde kanunun mükellefiyet ~er d. la d d 
çevesi içide s99s kişi tesçn edit. ye ı yyare uşurUt U 
rniştir. İltanbtil gibi nüfusu 800 
bine yaJdapn bir tehirde mükel. 
lef nisbetinin bu derece dilşük ol. 
ması, tahıU çağında bulunan 
gcçleriq ıenit ölçUde mektepler. 
de bulunmnından ileri gelmekte. 
dir. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
kanununun tatbikatına ait bütün 
hazırhk\an tamamlanmıştır. Va. 
li tarafından seçilen ve iştisare 
heyeti ualanndan Ekrem Tur, 
muallim ltımih Nıfiz, emniyet ü. 
çüncü 'ube mtldilrü Burhan ve 
Beyoğlu hUkGmet tabibi Rauftan 
müteşck~ bey't kazalardaki 
spor klU.Pterlnl teftiş etmişler ve 
bunlardan ltı'IHlr teşekküJlerine 
nafi olacaktan intihap ederek 
bu klüp,lerl 11\iksada en uygun 
şekle kayınalc için icalıeden ted. 
birleri l\lm•alar~\r, 

İ&tan1"\) 1:aıalarmdaki mllkel. 
' 'leri :ı nı• ktıriy1f, gençlik klilp. 
'' i b ~in~ ka~ilcn spor teşek. 

.. 1.erı i'lin 1aimleri şunlardır: 

l' .TlH kAZAJlt 
Bin Uç mWreU,f vardır. Vefa, 

7opkapl, Dnutı>@ta ve Feneryıl.. 
nnz klümtri ı•ntlik teıekkülüne 
a ·rılmıJl•rdır. 
EMINöNU KAZASI: 

Bin -1tmıt ıe~ir millr:ellef var. 
dır. Sqle~uıl_ye, İıtanbulıpor, 
Alemdar klUAieri gençlik teıek. 
külüne •ynl1'-f'11Jrdır. 
KADil(tlY JC.AIASI: 

İki yüz otuz 11\lkcllef ~fdlt' 
Fenerbahçe ve Hitit ldUpterl ay. 
rılmışlardır. 

Lond1a, 29 ( A.A.) - Ha\"3 ne-
zaretinin tebliği: 

Tam haberler. dün 28 dü5Ill2Jl 
tayyaresinin tahrip ediJınjı; oldu
ğunu göstermektedir. Bunlardan 
27 si avcı tayyarelerimiz, bir tane
si de bava dafi bataryaları tarn. 
{ından dilşüıillmüştijr. 

Dünkü çarpı§Illalarda 14 tayya
reroiı kayıptır. Pilotlarun~ 
yedi, mitraıyözcüleri~n ~ ~ 
ölü ve kayıptır. , 

Lond1a, 29 { A.A.) - Bu geceki 
alarm isareti yedi saat on dakikn 
sürmüştür. Londrada şimdiye ka
dar verilmiş olan alarm işaretleri
nin en uzununu teşkil etmektedir. 
Londra civarının müteaddit bölge
lerine yüksek infilaklı bombalar 
dilşmüştür, 

Diğer taraftan lngilterenin :;i
mali prktsinde bir sehirde, bir im
dat pogtuı üzffitı:e öört 'N>füb.'i 
dOşmilştür. Evler hasara uğrdlllı~
sa da ağır ) aralı yoktur. Yine ayni 
mmtakanm bir sahil şehrinde yük
sek infillklı altı bomba iki kliseyi 
tahrip etmi~. bir ~ evleri haııara 
.uğratmış \ e bir Nk dükk-.niatın 
kepenklerini parçalam1ıt1r. Bir ki t 
ölmU~, müteaddit kıq1 er yara
Janmr" ve bunların me) anında a
ğır yaralılar da kaydedihni tir. 

Sena•~tarafın~an Bugünkü 
v.,~!~.u!9 ~~~ldıYirıru saf hayı bir tecavüze 

başladılar 
u otu.ı bir ya, arasında bulunan la a rru .. tak ı·p 
büU'.n Amerika vatancla~ariyle ., 

Viyana görütmeleri 
dün batladı 

ayni yasta olan bütün Amerikan ede C ek t l•r 
tabiiyetine girmek arzu unu izhar 
etmiş kimseleri, sulh halinde aske
rt hizmete mecbur k-ılan ve Birle
şik Amerika tarihinde ilk defa o-

Bökrea. Si <A-A·> - Myter larak kaydolunan bir kanun U'lyi-
~dan: haaı, 31 reye karşı 38 rey ile Sena-
1\M\~ vmulit karargü.hmm bir tö tarafından kabul edilmiftir. 

tobliğinde §Öyle ftt\Jlıl\ektcdlr: Mükur Ul) iha gelecek halt.anın 
Macar tayyareleri, aon &Unltnlt ~ıanııcında mtime81iller meclisi

birçok defalar Romea •raÜll tı • sinae rnilzakere eclilec:tkUr. 
zerinden uçmıık surctile tanrruı. !knato 16 reye katp 69 rty ile, 
da bulunmuşlardır. mlllt müdaiaa bJ}tunmdan ·)Uzum 
Ronıanyanm yapmış oldu/hı pro· görüldüğü takdirde fabrikalann 

testoya rağmen akmlara Bnuıov, kontrolünü kabul eden bir l!yiha 
Somnneni ve Vitzul U%erinde de. da tasdik etmiştir. HükOmel ha&~ 
vam cdllml§ ~ Romanya. aley. ı bma yapılan gemi ve tayyare inp.
hindc tecavüzleri muhtevi bir ta· atır.daki temettülel'in tahdidi hak· 
kını risaleler atxlmL5ttr. kındaki tne\'CUt olan karann IUAb 

Bu gibi hadiselerin tckerrllrU • 
ne mani olmak için muktezi tod· 
uırıer almnıD]br· Bw:ı.a .ra!;:ıneıı 
Macarların bir bombardılnan tay,. 
yaresl .. bu .rom 21 J!inde • Secueni 
kasabası üzerinde uçmuştur. Bu. 
nun berine bir Romen avcı tay
Ytu"esi ka~ çıkn~, Macar Lay. 
yarcsinl yaraıam., pUoUlc lla. 
car nrazisine dGl\meğe lclıar et -
mi§tir .. 

Yine bU ayın 28 inde bir takım 
muhuemat ~kltı J<SrUlifülf,. 
tliP. alt Maeaf tayya~. mltf'i4 
~·azle •t• açDlll ve Sotuhnare, 
t.yyar. Jl\&ydanma bombalar ati· 
fak Wr huıaı:m hasara uframa. 
ama ııebep olmuttur. 

ve mühimmat imalatııun tcmettü
Jerine de tşnili için ayn~ bir ka· 
ı arname de kabul edilmittir. 

Diln öğleden sonra}(\ ~ tJ&na. 
sında Senato, mecburi aaı.ettik hiı
mctinin reddi W) a tehirine ;müte
dair bütiin ll)•ibalan nddetmi~. 
ezcümle, konımtln bir kriı\n mev
""t OldUl\ına dair \'e~ karar
diln ewel mecbu'rl -*erliğin tehir 
tdılmesi hakkmöaki blr llyiha 27 
reye kar§ı 56 rey ile reddedllmic:tir. 
Yine mecb\ırt askerli~in bir Kflmı
nusaniye ~1\Clar tehir edilmesini 
teklif (Qen diler bir l!)'Üıa 35 re)-e 
kart-ı fiO ~Y ile nd t>lunmuıtur. 

Otta,-. il (A..4.·) - Matbuat 
koııf enuumıct. mGdataa num 
R.al8ton qalıdakl beyanatta M -
lwımU1tur: 

• ._ J.k.iııcJ Kanada fırkur talim 
n terbl191ini ikmal eder •tmts. 
ln,Utertde bir Kanada kıtal uke .. 
rt,yell tepil edilecektir· 8'a krta 
ful Kanada b'ffttlerl tıatkwau. 
danı pl'ltral Kaq'ht.Olltwl kuman· 
wı &Jtmda bulunacützr. Bau 
igln de ful& amua baoet blaa
llHltır·,, 

Jtalltoıı, blrineitlflinba 1Jt Y&n· 
llbda aUantlk ~ blr U-
~ Kanada flrbllam - tUfit 
tdll~ U.be ey~ 

Rahıton, ımalus lllft etınietil': 
Bldın ce~ Jlaq denllbı. 

aedb\ Buda ld••• • bl& -
cU.~ ~~Mil-. 

r.tnlt Dd&Jt MI" .., ftnaıeliyiz. 
BugtınkU ha&? ıafMllar Mı- tql-
11• ~ takip ecJIClttJr. Bu 
taarnaua 1lt .... " ıı..S. ola
catmı a3yte,._.y1a. Fıkat lbndl
kl mUdataa dmıesindt olctulu lfbi, 
o zaman * Kuada da kendhıe clL 
şen rolll oyıı~ 

Savarona yatile Ma 
marada yapbklan g 
zintiden Floryaya d. 
müşlerdir. 

AMERiKAD 
Reisicumhur muavini 
ğine namzetliğini koy 

Vallas Nazileri 
takbih etti 

Dennoincs (Birleşlk Amerika 
ı9 (A·A·) - Röyter ajansmdan: 

Riyaaeticumhur muıı\1nliğift 
Demokratlar namına naıme 
konulmaamı kabul ett.ıilnl be 
eden b1r nutkunda Bay V&llu mti 
teaddit defa Hitleri, nazllerl 
totallzmi takbih etmi§tir· 

Mumaileyh eııcUmle demift!r 1d 
Almanya. ile Birleglk Amerika 

1932 senealndekl buhran yüzllnd 
esaslarından sanıldılar· .Almııamrııl 

bu buhrana d!ktaUSrlUk haline ~1 
mck ve başına Hitlcrl getirm 
ıuretile karşı koydu. BirlC!lk A 
merika ı.ae bu buhrana dcmokra.!!i 
ye ve Ruzvelte lırtinat ederek mu· 
kabelede bulundu- Hitler, amele • 
nin köle haline getfrlleceğlne, her 
tilrlll hUrriyetiıı ortadan kalkaea -
fına kani bulunuyordu. Ruzvelt ise 
ı<Ss ve din hftrriyetlerine inanıyor .. 
du-

Mllıt uhada aarfedilmekte otao 
mesalden bahaedeıı Bay Valld 
ıöyle demiftir: 

Biz yalnız muazzam bir bava 
kuvveti vllcude getlrmeldo iktifa 
etmemeliyis, aynı :r;aınanda donan .. 
mamızm kuvvetinl \'O hava Usleri· 
mbıin miktarmı art.Irmak ve Kana· 
da ile Amerlkanm aalr aksamı ile 
meeai birliğinde bulunmak surctilo 
Panama kanalmı ve ''.Monroo" ka
ldeslnl muhafua etmeliyiz. 

lngiltere yeni Romen 
sefirini istemedi 

Bükreı, 29 ( A.9.) - D.N.B.: 
Oğienildiği.ne göre lngili.ı hüku
meti, Romanyanın yeni Londra 
elçisine agreman vermemiştir. lyi 
haber alan Romen mahfilleri, bu· 
nun. elçinin §alısına değil, fakat 
Romanyarun yeni harici. siyasetine 
k3.I"§ı olduğu fikrindedirler. 

ADALAR KA~ t\ 
Yüz on yedi mükellef vardır. 

Adaspor klübU aynlmıstır. 
EYOP KAZASI: 

Dört yüz seksen beş milkellef 
va.rdır. Eyüp kliıbü ayrılmışt1r. 
SARIYER KAZASI: 

Loadra, 29 (A.A.) - Röyt~r~ 
JlallJdti~ft ~. Na' tonra e.. 
lin dfVam etmekte olan l.ondra 
tuerinde bu akfam yapılan akın 
eanıaında, PtOJtktörleriu billmt'. 
lerine girmiş olan blr tayyareye 
karşı hava müdafaa bataryalan 
ate§ a~nuştır. Civara müteaddit 
uğultulu bombalar dli}müştür. 
Diğer bir semtte yine projektör. 
lerin ziyasına tutulan iki tayyare 
hava müdafaa bataryaları tarafın. 
dan defediltniş. :fakat civarda bir. 
kaç infilak sesi duyulmut ve par. 
lak ziya sütunları görlilmüştür. 

l'•YYlM meydanı evvelce tamlr 
ed\hnlt etduğundan telefat yOk. 
tur. Romen tayyareleri, Macar 
bombardımnn tayyaresini yere fri. 
meğe mecbur etmişlerdir. Bir 
yUzbnşı He bir ııubaydan mUrek. 
kep olan mUrettebatı tevklt edil. 
mi~tir· 

MalQ.m olduiu üzere yukarda 
ıikredi~ kanun llyihası, be$ sene 
zarhnda 3.4QO.OOO ki~inin ça~ınl
masmı dcrpi~ etmektedir. l\Iu-.az
zaf ihtiyatlarla millt muhafızların 
mevcudu da buna ilave edilecek o
lursa, Birleşik Amerikanın 945 se
nesi ortalarına doğru takriben dört 
milron ld~ilik bir ordusu mevcut 
bulunmuş olacaktır. Lliyiha. garbi 
nıc:ıf kürrenin her hangi bir nok· 
tasında bir senelik askerl hizmetle
rini yapacak olan takriben on iki 
mil) on kir; derpis eylemektedir. 

B UGONKU harpten müteess.ir olmayan kimse kalmanuştır. diye
bilir misiniz? Evet, dersiniz. Zira eseri meydanda... Lakin 

dün, bir ziyaret maksadiyle uğradığım "Yeni Mecmua,, idaresindt' 
me,.hur doktorumuz Hafız Cemale rastlamıştun. Bana kendi mesleği
nin bugünkü buhrandan herhangi bir zarar görmediğini soyledi. 

Uç yüz üç mükell f vardır. Sa. 
rıyerde yeni bir klüp açtlmIJtır. 
BEŞtKTAŞ KAZASI: 

287 mükellef vardır. BC§iktaş 

30 Ağustos 
zat erinin nimetleri 

(Baş tarafı l incide) 
30 Ağustos zaferi yalnız Türk 

milletini geçımiıteki felaketlerden 
kurtarmakla kalmadı. 0 fel~kcL 
leri haurlayan kuvvetlerin istik
balde memleketimiz için iyilik U.. 
mili olmaıma da hizmet etti. NL 
tekim on sekiz nene evvel Ana. 
dolu toprakJarmlda biribiri ile çar. 
pııan Türkler ve Yunanlılar bu· 
gün en samimi dost ve müttefik 
iki millet olmuıtur; Son defa İn
giltere ile yapılan Türle • İngiliz 
pakh da yine .hiç tüı>heaiz kuv. 
vetini 30 Ağustos znferinden nl. 
mıştır. Demek istiyoruz ki mi)Jj 
mücadelemizi emsalı:iz bir ıııkla 
tarih içinde parlatan büyük zafer 
yalnız Türk tuilletinc istiklalini 
kazanchnnnkla kalmamış, Türk 
ve tngiliz milletleri gibi o harpte 
karşısına düpnan olarak çıkan 
milletlCl'.in dostluklarını da ka· 
zandınn11br. 

Nihayet bu defa Avrupayı a· 
leşler içerisine atan büyük harp 
felaketfrıdenı Türk miıteti bugü. 
ne kadar masun kaldı ise bu rne.. 
.. t neticenin de )'İne 30 Ağuıtoı 
zaferi üzerine kunıl11ın sulh siya. 
setimiz sayesir.;de olduiunu iddia 
etmekte bir hata yoktur. 

ASIM US 

IAndranın müteaddit dıt ma. 
hallclerine yangın bombalan düş. 
müşse de zayiatın az olduzu zan. 
nedilmcktedir. Bir noktada çı. 
kan yangın sür'atle söndürlilmUş. 
tür. Bir mliıahit Londranm bir 
mıntakasına dört tayyarenin ardı 
ardına hücum ettiğini görmliJ ve 
Londrarun dı§ mahallelerinde in. 
filak sesleri duymuştur. Aynı 
mlişahit, akın başladıktan bCJ 
saat sonra müdafaa bataryaları a. 
teşlerinin daha ziyade tiddetlen. 
miş olduğıuıu beyan etmi§tir. 

İngilterenin cenubu şa.rkiainde 
düJman tayyareleri, yüksek inf'ı.. 
likli ve yangın bombaları atmrJ
lardır. 

Şimali prki mmtakasmda bir 
şehir üzerine de bombalar atılmq 
ve müdafaa batarynları büyük 
faaliyet göstermiıtir. 

J,omlra, 29 (A·A·) - biln ce
nubuşarki sMlli mmtakasınt ziya· 
rcti csno.snıda B· Çörçll. Duvr Uze.. 
rinde munnnidnne ha.va mıthare. 
bclerlne sıahit olmu~ur. Bit .snnt -
ten :ız bir müddet znrfındn Başve
ki~in ~özü önUndo yedi tayyare 
dU<-UrülmUıstur. Ba vekil bir Mcs
s~t tayy:ırealnln enkazını mu· 
o.yene i!tml:JUr. Bu tayyare alevler 
içinde bir U-.rlaya düşerek parta. 
lanmış ve pi'otu da az sonra para.. 
şiltle az uznifıruı, inmiş bulunuyor
du. Gtindliziin salılldc akınlara he· 
def olmu.' bulunan diğer bir ııe· 
birde. B· ~rçil sığnıakl!lrJ ziya • 
ret etmiş \'e bir pıısif korunmn mo 
murunu saka \"O llillatıa Ur§Jla -
mı hr-

,\facar ajansma gÖrt' •... 

Budapqte, 29 (A.A.) - Ma. 
car ajansının neşrettiği beyana. 
ta nazaran, son zamanlarda Ro.. 
men tayyareleri Macar arazisi üze 
rinden müteaddit defalar uçarak 
hududu tecavüz etınigkrdir. 

28 Ağustosta Bergszasz §ehri 
yakınında antrenman uçuşu ya~ 
makta olan bir Macar keşif tay. 
yaresi, Romen tayyarelerinin h\i 
cumuna maruz kalarak, Romen 
arazisine inmeye icbar edilmi§tir. 
Bomba tııJımakta olan Macar 
tayyaresi, berhava olmamak için 
yere inme<len evvel bombQlarıru 
atmaya mecbur kalmıştır. Bütün 
hudut ihlal meselelerine Romen 
tayyareleri tarafından sebebiyet 
verilmiştir. Macar askeri maka. 
matında bütün hadiseler hakkın. 
da mufassal malftmat mevcut bu. 
lunmaktadır. Son haftalar zarfın. 
da Romen tayYareleri Macar a. 
razisi üzerinden :rnütudclit defa. 
Jar uçmuılar ve Macar keşif tay. 
yarelerini Romen toprakları üze. 
rinden uçmaya mecbur etmek te. 
şebbüsünde bulunmuılardrr. Son 
gUnler zarfında ap.ğıda sayılan 
uçuşlar yapılmıştır: 

24 Ağustosta Arad ve Agys. 
zentmikloy istikametinden gelen 
uç uslar. 

23 Ağustosta Sarkad ve Mag. 
yarcsanad iizerinde öğleyi..1 Uç 
tayyare tarafından icra edilen u. 
çu~h!r. 

27 Ağustosta saat 8.30 da :Ma. 
car hava mUchfaa batarvaJarını:ı 
atesinc maruz kalan Cscngrad 
l'lehri üzerincieki uçu<ılar ve a"nı 
~µn<le saat 8.50 de Gyula rehri 
üz('rindeki ucuslar. saat 10.55 de 

Yani insanlar eskisi gibi ha~talanmakta devam ediyorlar. Hasta· 
landıkça da doktora geliyorlo.r .. , 

Dr· Cemale: 
- Vizite ücretlerinde herhangi bir tenzilA.t ~·apo.nlara tesadilf 

edilmiyor mu? diye sordum. 
- Benim için vizite ücretinin ehemmiyeti yoktur, dedi. Esasen 

hiç bir zaman o hususta hastalarımı sıkmadrm. Herkesin gücünil 
Llyiham:ı asgari on beş günden 

ewcl tasdik cdilemiyecek olması
na rağmen, harbiye nezareti der
hal tatbike geçebilmek üzere bütün 
tedbirleri a1mış bulunmaktadır. Bu 
tedbirlere mütedair tafsilat Sena
to"·a. azadan B. 1\tinton tarafın
dan tevdi edilmi~tir. B. Mintan bu 
taf silfitı bir erkanıharp zabitinden 
almış olduğµnu beyan etmiştir. 

kudretini göze alarak ona göre 
muamele ederim. • 

Dr. Hafız Cemali, bu bakundan 
takdir etmemek imkansızdır. Po. 
puler veya mUtehusıı, bUtün di. 
ğcr doktorların da aynı §ıan güt. 
meleri temenni olunur. Zira harb 
!er durabilir. Fakat intanlann 
hastalıklarla mücadelesi devam 
~der. Hastasının derdini yalnız 
TIBBI bak1mdan tefbia eden bir 

Debrecen §ehri üzerindeki uçuf. doktor, vazifesini tamamen yap. 
Romen ve Macar heyetleri nuş sayılabiliı" mi? Aynr zaman. 

Viyanada da o betbahtın MALİ iktidarına 
Viyana, 29 ıA.A.) - Bu sabah bir göz atarak, o sahada gördilğü 

Alman hariciye nazın, İtalyan herhangi bir zaair da, hiç ohna::. 
hariciye nazın Kont Cianoyu ~i.. sa te§did etmemesi J1zımdır. 
yarct ederek kendisiyle bir müd. * * * 
det görüşmüştür. Kırk kiıiye dair ~ 

Macar hariciye nazırı Kont H arbin t~irini gösterdip bir 
Çaki'nin riyaseti altında bulunan l&hada kağıtçılık ... Kiğxt 
Macar heyeti, Macar başvekili mevcudu akiaine nilbetle az ve 
Teleki ile birlikte Viyanaya vasıl fiyatı yilkıek ..• Bununla beraber 
olmu§tur. biribiri ardmca mecmua çıkmak-

Kont Çaki, Emperial otelinde ta devam ediyor ... Şimdi de gaze. 
Kont Ciano ile B. Von RibbenL teler, .. Yeniyol'' adında bir ede. 
ropa mlillki olmugtur. bi mecmuanın intitar edeceğini 

Romen heyeti, saat 13 de gel. haber veriyorlar. Bu mecmuanın 
miş olup riyasetinde Romen ha. ilin şekli ıudur: 
riciye nazırı B. Manoiles!co bu. "40 münevver ıenç y eıniyol'u 
lunmaktadır. '- 11 

11· ? (AA) T ÇIK&rıyor. 
ıyana, .. 9 • · - D.N.B.: ı KIRK BİR KERE MAŞAL. 

1'1ıh\•er devletleri haricive nazır- LAII ı 
larilc Romen delega;)) onu arasın- «- * °" 
dnki iptidai müzakereler tahminen Pastırma yazı 
bİ'" bu;:-.tık aat c:iinnii5tür. 

~Jtizake.relere ~at 17 den sonrn 
nih·ı; et 'c. 'lmi tir. T ürkiyenip bUtü t Jııwa te. 

lxddüllerindcn kendisini 

mes'ul tuttuğum\1% ccfakeı Rasat 
hane Müdilrümilz, 11<>n gUnleriJ1 
rüzgar ve bulutlarından bizi yese 
dilgUnnemek: için, bir gazeteye 
beyanatta bulunmll§- Bay Fatin 
diyor ki: 

"Pubrma yazma unutma~ 
"Havalar Tqrinlerde düzelecc:~, 
yaz tekrar gelecek." 

Kendimce şöyle dedim: Acaba 
0:1a da yaz denebilir mi hoc:ım? 
Yası kemali bulmakta olan erkek. 
lerin, hayatlannın o devresinde 
genç kadınlara kartı duydui" 
heve1, cebri kıpırdanma ne bdat 
hakiki olabilirse, Tqriıılerde et• 
lecek bir "yaz'' da o derece baJd. 
kt olabilir ...• 

Bununla beraber makbulilmOs
dür. 

HiKMET MONIR 

Maretal bugün 
tebrikleri kabul edecek 

Ankara, 29 ( A.A.) - Zafer 
Bayramının 18 inci yıklönünni 
münasebetiyle yarın saat 8 de Gc· 
nelkurmay Başkam Mar~al Fevzi 
Çakmak tebrikau kabul edectk \'C 

saat 10 da hipodro~ merasim 
yapılacak YC bu merasimi bir res
mi geçit takip edecektir. 



3-VAKIT 

-t.ı'er: j 

30\$AQustosun 
: büyük manası 

Şehir Haberleri 
30 ACUSTOS 1940 

/ ~ 'faşündüAfe: --- ..... ,,...,, --
Eyüp ... Beyoğlu 

'l ~~et Türkiy .. i son IDU. 
1ıldtt llilıat"ııah: 18 :rıl oldu. 18 
~ \'e iı o Azaferin bleai için.de
l'lft,d...ı~ ~da ıulh .. ,. 
Tii~tadır. 

•e i1.:ı2'e1 Cumhuriyetinin ıulh 
llolc ._.. danıınc:la bir dönüm 
biz. t..ı <>lan 30 Aiuıto. böyle 
nıa::;dderata, böyle bir tAiihe 

30 ., ır. 
~ih· Aıruıto. aktamı artık Türk 
"-- ıııde yeııi bi ..,ı__, lmı ...,., Q • r U"CJ"Y'Ir açı i-
tidir. u devır, ıulb n irmr dev. 

lialbukj T" k .• 
•ırlardaJcj ur tarihınııı son a-
hatnı l . bütün karakter:iıtik 
deled::rı ~pten harbe, müca .. 
ınuşt ~ucadeleye geçmek ol. 
arka3ı.ı. dÇunkü her mailubiyet 
" lll an bir ha-bi ''rükl' ve bu ı..~ • ıu er. 
harp! ·---ıı kazanılmadıkça yeni 
tat01•1:': Yol. açar. Osmanlı impa· 
keri v ırun~n. ıon !'sırlardaki as. 
biritıi e P~lıtık tarıh.i yalnız biri. 
•ede takıp eden harplerden balı-r, 

30 /\" 
tihe . i'Uıtoı mu1uırebeıi 1Mı ll\.. 
hat-cbı~ayet verdi. Çünkü bu mu. 
katı c ile bir millete Y•tamak im. 
aulhrı~ verecek galip ve baldı bir 

llu ... ~vresi ~çıl.mııtı. 
ın1 ?. 30un !S ıncı ydmı Y•tadığı. 
'I'üı·k' Aguıtoı zaferi aayeainde 
Yara~e aul.h devrinin eserlerini 
harb· :'1Ya ıınkan buldu. istiklal 
l\iı:-l ının, ıulh mücadelesinin 
Yer t sosyal inkrlap hareketine 
derı Vcı"lllesi de ancak bu zafer. 

O sonra mümkün olabilmiıtir. 
aiy" t~z Ağustos yalnız askeri ve 
İtıkı~! tarihimizde değil, ıoıyal 
de ~ . hamlelerimizin tarihinde 

lrıı ~!rn bir iıtinftt noktasıdır. 
her cı abın azameti ve kudreti 
tnill feyden evvel büyük zaferin 
\'et c\c Verdiğ4 yeni ruhtan kuv· 
s~ ~ıştır. 

tini :un her cephesinde ulviye. 
trıill .15~ettiğimiz zafer ·önünde 

ctı..... d" . ...ı_ O)d .... ,..z unyımın seçırm .... te 
&ın~gı.ı ınüthiş buhranlar orhl.· 
ih" a 1~Pasağll\m ve ıulh M)'l'a· 

ın "'ol . d • 'kJ .. •!-· k 
111" }' 6 geım e 11 tı a1J.J11 onı. 

()~ azınctmiş bir haldedir, 
Polit'il?tda. nizemlar ydolıyor, 
dök" .~ar olgun tneyvalar gibi 
h" . uluyor. Memleketlerin ıİyaıİ 
. rıtaları her .. ..aLJ" 

Ilı d YO o • ı-un ~ 1 a 

orta. egıştsrıyor. Bütün bulann 
'riirk ili.da bir granit kütle gibi 

Ne ~l:atıı aapas.ağla.mdır. 
litika ~ baknnında.n, ne po
bakntn nundan, ne de idrak 
llıek rn ndbu~ .bir • te:vini deiittir. 

ec rıyelindedir. 

~Üsta.k"J · ~"aı d 1 nuUet davası aınn 
~ 1 n-. 30 Ağustos bu davanın 

nddığ-r .n; d" Ad•t • ..-n ur. 
&adı~ bb}r •~Ih i1; aniyetin ıu. 
hu ad'J ır nırnettir. 30 Aiuatos 
''üştu 1 ıulha Türk milletini ka· 

" ran vaııtad• .. oe . ..,.. 
ni~r!frıYet yeni idrakler ve yeni 
Ve h .. a~ arkasında binz rahat 

30 ~~Yet beklemektedir. 
~feri :uıtoı Türk milletine bu 
\'erdi. V "Ya~tn halli için kuvvet 
!erj lefe~ur~ ıoıyal nizamı be.. 
oldu, r ıçinde bir merhale 

. lıiitiin 
ıdrak et .hu kazançlar ,uurunu 
!lasın ll'lıf, ıniIIet olmanın ma-
\r • 

1 an lanıı b' · •-etı errı . Ş ır camıanm &UV. 

ba_~ard/ıne ~:unetıneıini de nasıl 
h·~ rnuft"' ro•tetir. 30 aiuıtoıun 
hüYiilt h:k~lar içinde iabat ettiği 

1kat tudur: 
l<uvvetıi o•--• 
I>a:va UllllK ! 

isteyeı, aırıı tahakkuk ettirmek 
Rıuı bir ~ın ieaplanna uy• ao /\.. uvvetJe h:!f_ -tın ı·di 1 gusto wune e ı r. 
ularken •un 18 inci yılım kut-
'e sulh llı"'1J.eketin iıtlrila.Jini 
tarıiarı.:~u korııyan orduya ,ük. 
VetJi 0ı.n:. •unar ve ınilletç.e kuv. 
daha Yadet ın 2.•ruretini bir kere 

llleyı faydalı buluruz. 
SADRt ERTEM 

Oç iht.k"' 1 ar aucluıu 
beraet etti 

1ııtarıbuJd 
dafara dik' a 9 t~ne olan Triyan· 
Yarak bun ış ınakınelerini kir ah. 
Ya ııaıcıaa ~arın altısını bir -depo. 
ça~Ştırara~ ları ve diğer üçünü 
'I'ı1ya11a f beher kunduradaki 
t~n ı 2 ~ ora dikişini bcs kuru§
sıyJc ası· uruşa çıkardıkları iddia-

ıye sek· · · llıesine ve . ızıncı ceza mahke. 
kancı thS:ılen Çarşıkapıda dük. 
Yak tevk· f n, Ala ettin ve Hama. 

:Su 1 olunmu§lardı. 
" muhakeme d" b. . . . ve l?lazn un ıtırılmış 
mahiyet' udnların hareketi ihtikar 
h ın e .. "1 
ııklaıı.n(I goru mediğinden 

rni~tir. a, beraat karatt veril-

Ticaret . Vekili d lstanbulda imar faal iyet inin iılcrı, arlık her güze çarpacak bır iM-;;~; ,.-;: : 
Dün ekmek, kahve ve çuval 1 Köylü için j 

'=ca~~~~il~:~~~!!: ':..~!!e~r~i Zk~~:) 'Yur~~!r~,~Jk~!.ün "·I 

cıctce~~e 'ar~ış bulunuyor. Hele yol bakımından oldukça ileri bir 
rncr eııcye yukseldik. 
k d Ana C<lddelerden başlayarak, nisbeten ıssız, yolcusu aı sokaklara 

a ar Y~P~<l~ ~u onrırma i~i . bazr ihti yaçtan da doğuruyor. 
k _ ./1es~la Eyup, ~mt halkından başka ziyaretçisi çok bir kaza mer
t rzı ~r. Fakat burasını ~ebrin ana rnmtakalaruta bağlayan yol vasıta. 

· arı ~me.n hemen yok gibidir. 

dün öğleden evvel Toprak mah- ne alması da mevıuubalıs olmuş· ı' fahr demektir. Bunun içindir, J 
sulleri ofisinde mcş~ul olmu~tur. tur. KahYelerin bedelleri gümrük· ki hükumetin aldığı kararların ! 
Vekil yeni ekmek çeşnic;i etrafında ten çıkarılmalarından aylarca son mühim kmmları, Türk köylü-! 

al.e.1. d ra 00· enecegvı·nd"n, 0 zaman ise do- siinü refaha kavuşturmayı istih- İ 
dAa arlardan izahat almış, buğ- ... 1 d f k d' B ( 

.1 G~rçı Köprüden Haliç iskelelerine vapur ~efcrlcri \'ar. "Kere~te
~ı· :~·· t ~.~c Ey~_be otobüsler kalkar· Fakat bu vapurlann t<irifele;int 

1 ~ a.. 1 ırse, gunün her saatinde j~i vapura u,·durmanın 'imkanc::ız-
ıgı goze çarpar. • • ~ 

ed·ı ~i~, t!i!~iıe_ değil, işiniz ve ~iz vapurlara bağlısınız. Otobüslerden 
day satıslan, lstanbuldaki stok va lar fiyatrnın değişme.i ve fazlalaş a etme te ır. u muazzam 

• ması muhtemel olaca:-r. ından tüc· ı işin bazı teferruatı vardır, ki 
~n ~~ 1.t ~ _ıle de pek öğünemcyiz. Onlara ancak hareket noktalıı

~1 a ını ebılır. Unkapanı, Fener Balat ve öteki durak yerlerinde 
aza~ saatlerce bekleseniz de arab~larda yer bulamaz:-mrz. 

ziyeti ve sert buğday fi'-·atında gö- "' f h · tlid' B d b' t 1 
J carlar cesaret ederek kalıycleri çeke e emmıye ır. ura a ır a-

rülen anormal yükseklik hakkında ı · d ~ · memektedir. nesıne temas e ecegız: 
tetkikler yapmıştır. Nazmi Topçu· İstanbul civarı köylerinde mz " aten ~zukl~ları bi.~ bi~ ele alınarak, düzeltilen Istanbulda yal

bCu_;t?.bus derdıne henuz bır çare bulunamadı. Bütün bunlarla he
~~ıı/ .. yup,_:- bozuk düzen de olsa - yine bir dereceye kadar lstnn. 

' Sisli şf~;le. böyle ~ağlr sayılabilir. Fakat J:>u semt, Beyoğlu, Taksim ve 
} ' gBe ç<:k gcnış mıntakalardan tamamıyle ayrıdır. Eyüpten Beyoğ
h~~~~ yog:~n~an ~yübe geçmek, ancak ·çok zahmetli, yorucu ve 

1G~a.sr~ .. 1 b.~r .~Y.a~ate katlanmak pahasına elde edilebilir. 

oğlu öğleden sonra bir saat kadar Bu işin takas limited şirketi ta· mühim miktarda kavun ve kar. 
da ta.kas Hmited şirketinde çalışmıcş rafından garanli edilmesi beklen· puz yetisir. KöylüJcr bu kavun 
tır. Bu arada gümrükte bulunan 25 mektedir. ve karpuzları ancak en yakın 
bin çuval kahvenin dolar üzerinden nahiye ve -kazalara getirebilL 

Odun f i,qatları 
Murak.abe komisvonu tarafından 

dün yeni baştan tesbıt edlldi 
Fiyat murakabe komiııyonu dün 

saııt 16 da toplanmış, odun 
fiyatları ü?.erinde yenid(.'n tetkik • 
ler yaparak her cins oduna ayrı 

fiyat tesbit etmiştir· 
Buna göre, ·en iyi cins kuru 

Rumeli meşesi çekisi azami 435 
kuruştan, yaş Rumeli meşesi ".l.QD 
den, kuru Anadolu meşesi 400 elen 
ve yaş ve kuru Anadolu meşe ve 
gU.rgeni 380 kuruştan satılacak. 
trr. 

Böylelil<le en fena cins ile iyi 
cins arasında 55 kut'U.6 fiyat farkı 
vardır. Bu fiyatlar eve teslim ve 
odunluğa istif edilmek ~artiledir· 

Bu sabahtan itibaren muteber 
olacaktır. Kom~yon ileride ,,ehre 
bol odun gelince yeniden fiyatları 
tetkik ve tesbit edecektir· 

Bundan başka nebatr yağlar il · 
zerinde de tetkiklere devam o. 
hınmu~tur. 

Tıb dekanının gazete
beyanatı 

• 

mıze 

Tıb imtihanları vaktınde ve talebeye 
haber verilerek yapıldı 

Maarif vekilliği g?~üle~ lüzum ı mış ~lan talebe.ler bu su:e_tı: ~ad
üzerine trb fakültesı ımtıhanları. ra ugradı. İmtıhanlar bırıbın ar· 
nı bu yıl erken yapmaya. Jcarar kasına ve arasız oldu. 
vermiş ve bu kararını alakadar. Sayın gazetenizin bu iş üzerin. 
tara tebliğ etmiştir. İmtihanlar de durmasını ehemmiyetle rica 
aym yirmisinden itibaren başla· ederiz." 
mıştır. İmtihanların erken yapıl. Mesele etrafında alakadarların 
ması meselesi etrafında matbaa- fikrini almak üzere dün trb fa. 
mrza müracaat · eden bir talebe kültesi dekanına müracaat ettik. 
grup11 şik~yette bulunmuşlardır. Bay Kemal Atay kendisiyle gö. 
Talebeler bu mesele etrafında şi· rüşen bir arkadaşımıza şunları 
kayetlerini şöyle anlatmaktadır. söylemiştir: 
tar: "- 1mtihanlarm erken yapıl~ 

...:_ Fakültemizin son sınıf im. masr görülen ihtiyaç üzerine ha
tihanlart bu yıl görülen 1üzum ü- sıl olmuş bir .v~ziy~ttir. Talebe. 
zerine erken yapıldı. Erkrn yapı. ye .. çalışma~ ı~ın. hır aydan fazla 
lacağı keyfiyeti sılada olan tale· muhlet verılmıştir. 
belere bildirilmedi ve resmi gaze- İmtihanların J{ünlerini ve er. 
telerle de il~n dilmedi. İmtihan ken başlama haberini hem gazete. 
günlerinin ilanedilmemeııi yüzün. ]erle ilan ettik; hem de talebenin 
den talebeler ancak imtihanın ic. fakültedeki adrslerine mektupla 
rasına yakın bir zamanda geldi- bildirdik. 
Jer ! Bu vaziyet karşısında da ça: İmtihan neticelerine gelince ders 
Jışmaya pek az vakit bulabildiler. müfredatı aynıdtr. Profetiör de 

Normal ikmal imtihanları bi· bu müfredat üzerinden talebeye 
rinciteşrin ortalarında ve staj ta· sorgu sormaktadır. Şu veya ~u 
Jebesi sadece stajını yaptığı hoca. profesörün imtihanda bulunma
lar karşısında imtihan olduğu ması meselenin esasını değiştire
halde şimdi büsbütün ayrı bir mez. Bilen talebe herkesin karşı. 
metodla çahşan profesörler kar.. sında imtihan verebilir. ş:kayet
şısmda kaldık. Esasen zamanın ]erin aslı esassız ve yersizdir," 
azlığından tamamen hazırlanma. 

yorlar. Mesela Bakırköye her 
gün arabalarla meyva gelir ve 
orada satılır. Şunu kaydedelim 
ki bu 111tı1I~rda köylünün eline 
pek az para geçer. istanbulda 
20 ~ 25 kuruşa satılan bir: kar
puz orada 3 • 4 kuruşa verilir. f 
Kannç, ikinci, üçüncü ellerde 1 
k~ltyor. , Emeğini, kahrını çeken 
köylü layık olduğu parayı ala- • 
mıyor. E 

bu u kf., 0P.~su gıbı mu~teşem bir geçit kurulduh.1:an sonra, hala 
ı~ ıgın bö} le aşılmaz bır halde kalışı hiç te katlanılır ~ey değildir 

h Bırçok .ı:ı:n~aka~ar~a_ olduğu gibi bir Eyüp - Beypğlu otobüs 
Ea~.~ı da pe:ala ışl~tılebılır. Bunun bir fayda~ı da Unkapanma kadar 
rfı ~P k I\..~re:tecıle~ arasında yolcu taşıyan arabaların yükünü ha-
1 ~ .~e ola~3;ktır, k~ bunun ne büyük bir nimet olduğunu duraklarda 

h:klıy~enler .?ı~_ırler. Umanı, ki bu haklı teklif, idarecilerimizin dikka
tınet~ab~kb~~rulere~ böyle bir otobüs hattı kurulacak \'e şehrin iki uzak 
sem ı ır ınne baglanacaktır· HAKKI SÜHA GEZGIN 

Meseleyi füı;erinde durulmaya ı' 
değer ve ehemmiyette buluyo. 
ruz. Küçük bir t~lat, işi köy.• 
lünün lehine halledebilir kanaa- ~ 
tir.deyiz. e 

··-------------: 
Piyasada halat 
bulunamıyor 

Bu yüzden bir çok 
vapurlar halatsız kaldı 

Saç buhranmdan sônra deniz 
vasıtaları için bir buhran daha 
ba~gö-stermiştir ki bu da halat 
buhranıdır. Halatsızlık yüzünden 
birçok vapurlar eski halatları bi
;·birlerine ekliyerek kullanmaya 
mecbur olmaktadırlar. . 

Diğer taraftan saç buhranının 
önüne geçmek ve hariçten saç ge. 
tirtmck için yapılan bütün teşeb· 
büsler boşa gitmiştir. Hiç bir 
memleket gemi saçı göndermek 
i11tememektedir. Bir•Jniiddet son
ra bazı eski gemileri tamirsizlik 
yüzündn seferden menetmek mec 
buriyeti hasıl olacaktır. 

Ticaret Vekaleti 
kontrolörlük 

Büyük Britan
yaya ihraç 

hareketi 
yapılabilir mi? 

Bir ltalyan askeri 
ll).Ünekkidinin mühim 

bir makalesi 
~t~mpa ismindeki ltalyan gaze. 

tesımn askeri münekkidi Almrmya 
tarafından bıgiltereye karşt yapı. 
lacak umumi ve ô11i bir taarmzun 
ne gibi şartlar ile muvaffak olabi .. 
leceğirn tetkik ederek bir makale 
yazm1ştır. Böyle bir taarmzun an .. 
cak Biiyii.k Britanya adası.na bir 
milyo1ı asker ihraç etmek ve bu as
kerlerin yiyeceklerini ve mitlıim
mallarını ve kullanacakları her 
türlü sildhları ve vasıtaları da bir
likte götiirmek, bunun içitı deniz 
ve hava ltakimiyetini almak ve tut. 
ma~ ile münıkiin olabileceği neti. 
cesme ~ara~ı _bu makale Almanya
mn mı~ttefıkı olan bir memleket 
gazetcsınde çıkması itibarile bil
hassa ehmımiyeti haizdir, 

Makaleyi aşağıya dercediyoruz: 

• dairesinde 
• Bazt memurlara 
mecburi mezuniyet 

verildi 

"Eğer ihraç hareketi muvaffak 
olursa lngiltere müstevliye 15 • 18 
fırka ile k_arşı koyacaktır. Alman
yanr.n va~ı~e.te muhakkak hakim 
ola~ılm_~L ıçın 25 fırka ihraç et-

• ın~sı karı_ gelecektir. Mesele mu
h~al;c kı müşküldür, çünkü, mc-
5c!a. N?r_veç harekatındakinin üç 
mı~~· gıbı pek muazzam bir malze
me. ıle beraber 500.000 kisinin nak
leclılmesi icabedecektı' r. • 

l:icaret vekaleti İstanbul ihra· \1 
cat başkontrolörü Hakkı Nezihi. ' . man}'anrn mutandan muvaf-

fakıyetleri muhakkak kı· mu··ıtehı·t ye vekalet tarafmdan mezuniyet i 
verilmiştir. Hakkı Nezihinin bas. m~ra_torluğun vaziyetini mü,kül-

• l<'ştırmıştir. • 
ka bir vazifeye tayininden de bah. y 1 
5edilmektedir. 

1

, 1 a nızca, lngiltere ile di.i~man-
Diğer taraftan kontrolörlük carı arasındaki bu muazzam mü-

d · · d ı l" ad __ elede Yıprandırma harbı· asla' aıresın e yapt masına uzum gö- k 
rülen bir talılc:ikat dolayısiyle me. mum ·ün görülmüyor· Bu vıpra11-
murlardan Kıvam.ettin ve diğer dırz:na harbi senelerce sürecek Ye 
birkaç kişiye daha, tahkikat sonu. ~~tıc~~eri )'alnızca rakipler için de
na kadar mezuniyet verildiği öğ. gıl, duny~nm geri kalan kısmı için 
_renilmi!?tir. de gerek ıktısadi Ye gerekse siyasi 

inhisarlar Vekili 

ret arzeden sahiller önünde yapıl. 
ması icabetrn.ektedir. 

Bundan maada sahile varabil
mek için İngiliz hava ve deniz 
kuvvetlerinin teşkil ettikleri koru~ 
yucu levhayı delmek lazım gele
cektir. 
Eğer ihraç hareketi muvaffak 

olursa, köprü başlannm, iyi müda
faa te~kilatına malik 30 kilometre 
derinliğinde bir mmtakarı zorla
mak suretiyle vücuda getirilmesi 
icabedecektir. 

Köprü başlarını açmak suretile 
rnü~te~ll nihayet mmtakadan geri 
ç~kıl~ış olan {binaenaleyh harp 
gormus bulwıan) 20 İngiliz fırkası 
Y~ k~drolan daha süratle teşkil e
dılmış ve yeni hazırlanmış 20 fır
ka ki mecmuları 1250000 kişi eden 
kıtalar ve sahil müdafaa kuvvetleri 
ile kar~ılaşacaktır. Topraklarım 
müdafaa edecek olan ve sağlam
lıklarından şüphe edilemiyecek bu
lunan bu kıtalardan mütearrn•; bir 
de takriben 1300000 kişilik bir 
mahalli kuvvet karşısında buluna
caktır. Bu kuvvetler belki iyi ma
nevraya malik olmamakia beraber 
bunları da ifna etmek icabedccek
tir. 

Bu genişlikteki bir hart.katın , 
her türlü şanslan ö!çülen bir ha· 
zırlığı icabettirdiği anJa_•ılmakta
dır. Çünkü müdafaa~ 0Jduğu1gibi 
taarruzda da bir hesap haw1 en 
müthiş neticeleri dotu..-abilir. 

Malllmat ~koşan eski sü
\'arilerin düsmaoı aarf111:1.alan, bu
radan münakale ve i• yollanııı 
kesmek f ırs&tmı 8.r.UMlan ve roa
rı evi yAtı na tetir et.rueleri gibi, tay. 
yareler de düşman üzerinde k~ f. 
Jer yapıyor. 
ler yapıyor . Almanya İngil
tereyi kısmen tecrid etmeğc 
mu\·atrak olmuştur. Romanyadan 
bütün benzinini twıin etmiştir. Al
manya ~imalde Hendaye'de şimal 
bumunda c:ahillere maliktir ve he
men hemen 180 derece üzerindeki 
dış hatlariyle müttehit imparator
luğu stretajik bir sekilde kuc:at
maktadrr. Tahşidat geceleyin~ \C 

gizli olarak yapılabilmekte re hiç 
~üphe:;iz ki Almanya mühimmat 
bakımından şayanı hayret imkan
l<ın birleştirmiş bulunmaktadır. 

Sivasta 
Zehirli gaz kurs/arz · 

d.iğer çalışmalar 
ve 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Raif Karadeniz dün sabah Kaba. 

1 ta~ta1<i levazım amirliği binasın. 
da meş(Ul olmuş ve tetkiklerde 
bulunmuştur. 

bak!mdan ınüthi~ olacaktır. ~lu
~arıplerden hangisinin ilk olarak 
amana geleceği katiyyen görülmü
yor. 

İ~te bunun içindir ki harbin ila
~~ndanbcri muhariplerin yapmak
b" ?ldukları bu yıprandırma har-
11!ın ranında rakiplerden birinin 

an~_taa~ruzu icabediyor. 

Hareket Orkad'lardan Komay
lara kadar birçok noktalara yayıl
mış, veyahut lrlanda da harp hu
dutları içine alınmış olsWJ, muhak
kak ki, mesele denizler hcikimive
tinc re göklerdeki varlığa bağlıdır. 

lngilterenin 1939 senesinde ma
lik olduğu 180 destroyerden, mu
hasematın başındanberi 28 tanesı· 
ni kaybetmiş' olması büyük bir za. 
yiattır. lngiliz ticaret filosunun 
zayiatının dörtte bir nisbetinde ol
duğu tahminleri pek müballğalı 
ise de yine zayiat adamakdh his
solunmuştur· 

Vilayette şim· 
diye kadar ,ac;ı. 
lan itfaiye, en...., az 
kaldırma, c;m. 
kurtarma ve ze
hirli gaz kursla. 
n kazalardan ge· 
len ve se hrimfa· 
den isti;ak eden 
büyük bir kala. 
balık önünde de. 
vaın etmiş ve is· 
ti fa de 1i neticeler 

vermıstır. Bu defa da yardımcı 
polis. telgraf, telefon otarım i~ 
leri kursu, "U ve kanalizasvon 
işleri otarma. sıhhi yardım te~ki
latı kursu, veteriner hizmetleri 
kursları açılmıştır. 

Kurslar büyük bir intiz2m içe· 
risinde devam etmektedir. Bu 
kursların devamı ve ikmali ile vi. 

layet seferberlik memuru Salih 
13aturön1ü mesgul olmaktadır. 
Bu .dev~mlı ve artan çalışma ve 
faahyetınden dolayı vilayetçe 
kendisine bir de takdirname ve. 1 

rilmiııtir. 

Orta tedrisat müdürü
nün tetkikleri 

Şe'nimizde bulunan orta t~dri. 1 

sat direktörü Bay Hayri dün ma
arif müdürü Tevfik Kut'la birlik. 
te Üsküdar ve Kadıköy semtle· 
rindeki orta okul \'aziyeti ile 
meşgul olmuşlardır. 

Bu semtlerdeki orta okullar 
gezilmiş ve okul direktörlerinden 
izahat alınmr~tır, 

Altın Fiyatı bü~!:'11~1 re kadar bu taarruz tc;eb-
Dün altm 2120 kunııı iizerin. ,·unun Almanya tarafından ra-

den muamele görmüştür. r:~ abca~.1 za_nnolunuror ... Fakat bu 
.::.-e bus bır J.(ün lngiltere tarafın-

d<1n da Yapılabilir. 

Cuma Cumarte.1 d .. Birçok kereler, haberi olan bir 
~şman önünde ihraç tesebbüsleri-

30 Ağu~. 31 A~us. ~ müşküllerini izah ettlk. Franı:a 
- rt.ara_f edildikten sonra Almanya 

~:ı Hı'tc 1 ~., kı:reh Yenı bır taarruza giri~mck imka-
'"rn 'ı ı h11 , , 1-o ~n~an evvel bir duraklama yap. 

aga mecbur oldu. Bu duraklam<ı-
nın J · ı ııgı terenin hazrrlıklarını \ekıtıı·ı \.ı..aıı .,,,.Jtuı \11..,.oıtı to;ı.auı h I 
k~mm~ ı bir ~kilde ilerlettiği in

• r .eciılemez. Geçen Evliıldenberi 
had!selerin verdiği ders: her ~aha
~f }1 a~keri sürprizler hiç şiiphesiz 

tillnel)lD 5 25 JO 38 5 !6 10 41 
d•ı(OŞD 

Oi'lıı 1~ 15 5 ~8 1% 14 ~ ~O 
ikindi • 15 5'7 9 Jl 1.5 56 9 J1 

·"""""' 1~ 46 1! 00 18 44 1! 00 
Yabı 20 2~ ı M 20 ~z ı 36 
hu.sel' :ı :ıs 8 51 :1 39 8 M 

. ngıltere tarafından tetkik edil
m'Jl ve .. on.a fayda temin etmi~tir· 
k 

ugun ıhraç tesebhüı:ünün dik-
ati "' ' .. e muhafaza olunan 'e sahil 

mu?<rtfaa bataryalarr Ye tayyare 
dah topları bugün büyiik bir kud-

lngilterenın müdafaası ve kuv
vetlerin mrıtaleası gösteriyor ki 
Almanya, \'8ziyete muhakkak M
kim olabilmek için en az bk ınıl
ron asker naklecrneğc mecburdur. 
E~er ınilhimmatJ, malıem~. hü

cum arabalamım ağıriılt \."C ia.,,f.C 
m~leei ,(çünkü böyle bir ordu 
~lekette yaşay~); dll§anti
lürse hava kuvvetlerlnm bu lderin 
gerilerini temin için PYri Ufi ol
duğu ve yalnm::a deni.der ve hava
lar M.kimive-tirıjn !Oı.um!u t~fu
tivle müOt'hhd lX.r adamm naklini 
m.ıimkun Jcılabil~ oeticesine \'a
rı lrr. 



Jandarmamensupları-'(ı:Q4~!·l
1 

na ait terfi listesi 
Dördüncü wuJ asker:i hakimlik

ten 3 üncü sünıfa ter:fi edenw: 
M- Hulfısi Alpan, M· Hilmi Şipka· 
3 üncü sınıf muamele mcmurlıı 

lımdan 2 inci sınıfa terfi eden: 
M. Adnan Erginsoy, 
4 üncü sınıf hesap mcmurluğım· 

dan 3 üncı4 sınıfa terli edenler; 
K~zim Ozener, E. Hakkı Ba}•ık, 

Mümtaz Denktaş, Ahmet Bcnliay, 

Ali Dinçer, Sabri Başkurt. 
6 ıncı sınıf htsap mtmurlıtğım· 

dan 5 inci sınıfa terfi edenler: 
Necmettin Orcr, Süleyman AI· 

tınkaya. 
7 inci sınıf hesap menıurluğun· 

dan 6 ıncı sınıfa terfi cdmlcr: 
Harun Erkanit, K~mil Kande· 

mir, bmail Ercan. Selim Kılıç· 

(Baş tarajt 1 incicü) 
Sungur. Nadir Oı.er. Nazmi Gönenu . 
sn. A. Hamdi Unal, Mazhar n· 
sal, Siyami Sunkar, N~ Kaya· 
başı, Ziya Ulusoy, Mürur .Ka:a· 
mano"lu. t. l!."'theın Yardımoglu. 
Nccxl:t Karlı, lL Hayrettin Tu· 
runç, A. Sevket Onen, H. Hayret· 
tin Turunç, A. Şevket Oncn. J{~: 
mil Birkan, M. Srtkı Turgul, Ne· 
clp Korkmaz. Nuri Kilnalp, M. Cc. 

~!*~~~~"if !Hava Kurumu vatandaşlan mu-
§11. Salih Tengiz, TaJ~t Arman, . 
NcdpAykun,I.Hakkıünver, Os· k dd s 
ma.n _öztnrk, Cemil Do~er, Atıf a e 
Demirnkın, A. Rıza Ergül, Mcm· 
dah Oskay, A· Hamdi T~ar, Şfik.. 
rll Tunçay, H. Saim Tümer, Asaf 
Yarçin, M. Irfan Seçer, Mustafa 
Tiryaki, Y. Ziya Umul, Eyüp Sab· 
ri Baran, Razi Aras, Abdülkadir 
Sezgen, Remzi Süberk, H. Turgut 
Akbaş, Nazif Tunçay. Mustafa 
Sezgen, Ahmet Y etgin, M. Talflt 
Ergün, M. Ali Aksoy, M. Sadık 
Ozaydm, I. Hakkı Taylan, Abdül· 
aziz Yenel, Muammer Karabulut, 
Rauf Unce, Namıi Atlığ, Aziz Er 
ker, Fahri Atabaş, L(ltfi Akın, Zi· 
ya Gfivener, Nuri Sümer, Haydar 
Çelik, Cclfil Tuncer .. M. Refik Te· 
ldnalp, Rifat Ayaydın, H. Hulki, 
Atak. Fuat Ulaç. 1hsan oğuz, A· 
§6vket katırcıoğlu. Muammer Ba _ 

hizmete çağırıyor 

ray, Sadrettin ÖZkan-
lhsan Şirin, Abdurrahman 

Menekli, Turgut Gc.çclll, Fa • 
m ÖZege, Bwtıanettin Sezelgin, 
Ceıa1 sıralp, 7.eki Tekmen, Refik 
Ersoy, A, Rıza Tekmen, Ali Irfan 
Atalay, Kenan Ulukut. Zeki Un, 
Fahrettin Kıyak, Hüsnü Güven, 
Serafcttin Ünal, 

VsttılJncn1iktm yüzb<;~la ler:
fi edenler: 

Saim SlhıgU, Baha.eWn. Bala.. 
ban. lJ:. Zeki Elt.ez. Yu.sut Siler, 
O Nuri. Demir, Illıami Aksoy, Ce
mal Alkan, O Naci Yon:ılp, Mu· 
zaffer Alpay, A. Hamli Alkan, 
Muhtar Mete, Ali 01.demir, Tank 
Bınat, LQtfi Alpar, Mehmet Nuri 
Çivi, Sadi Tulaysün, CeWcttin Er 
gwıt, Halit .Akarsü, A Safa Do· 
ralp, Ragıp Ozar.man, :Mehmet On· 
!er, A. Feridun Atalay, Halit Gün· 
ı:ün. Tacettin Alper. Muzaffer 
Konı, Mehmet Güner, Mustafa 
Oğuz, !brahim Erden, Saip KmI· 
tepe, M. Fethi Yürekli, Ahmet 
Göz.ay, RESih Günhan, C. Sadık 
Oznak, H. Basri Orhun, Mehmet 
Era.ralan, Mehmet Altay, Nihat 
Salman, M. Muharrem Erkan, 
Turhan Bele, Muhiddin Erol, F. 
Şadi Altmgiray, 

'YTılmenlikten üsttelmmlile 
terfi edenler: 

A. Burhancttin Bcner, Ali Oncr. 
A. Rıza Taraman, Mahmur Kızıl· 
t~. CelAlettiiı Köksal, DW'SUD Ça 
~-atay, lsmail Güney, Faruk Ok" 
say, Mustafa Artah, Omer GezgiD, 
Hasan Vuruş, Hüseyin Saraçoğlu. 
Necati Karabulut, A· Hilmi Gü· 
nenç. Rasim Civanbay, H. Avni 
Billbül, Kemal Atı~. Sami Ozalp. 
Mehmet Ataman, M. Re:şit Kızıl· 
tan, Cahit ~"Ull, Halit Karakul" 
lukçu, Ferit Oğuz, Hakla Yılmaz, 
Nadir Say, M. Ali Acuncr, M. 
Resat Adalı. 

(Baş taralı 1 incıc'U) 

\e sa lmuık Türk vatanının sınırlaında, kayalada paçalanan dalga.
ıa/'g~bi eriyivermektedır. Di~ini tırnağına takarak, bin. bi.r a~~ .. ile, 
bin bir mihnetle boğuı::tuktan sonra, hu toprakların butunlugunu 
temine muvaffak olan Turk milleti, ya-. rusunu koruyan bır kartal 
gibi, her kan,. vatan parçası üzerine bütün titizliğile titremektcclır. 

Hudut bo} unda süngüsü parlıyan tunç yüzlQ yiğit, 30 Ağu> 
tosun aynı Mehmetçiğıdır. Ona itimadımız, bugün, kuvvetini bir
kaç misli artırmıştır. Karada olduğu .k~dar, d~iz!e~<!e. ve g~klcrde 
aynı Mehmetçiğın gölgesine, huzur ıçınde, sıgınabılırız. Hılhassa 
goklcrımizın kahramanlarına .bcSiediğimiz güveni tekrarlamak için 
en uygun gun, bugündür. Temeli Türk Hava Kurumu'nun kampla
rını dolduran ideali t gençlik )'lğınlanna dayanan Türk havacılığı
nın her gün bir Heri adını daha attığım 1:Örüyor, hisc;eıdiyoruz. 

Muhterem vatandaşlar. 
Harbeden rn1Uctler bütün hamle, kuvvet \'e iman varlıklanm 

göklere taşıyorlar. Döğüşcnler artık k:ırada birbirine sald1ran insan
lar değil, göklerde bo~usan kanat surulcridir .. Bir çarpı~a~ .. bi~
kaç dakika içinde )Ok oluveren tayyare ve p:lot "arısı, hakıkı bır 
havacılığın nasıl arkası kesilmcı bir insan ve makine kaynağına 
dayanma ı lazımgeldiğini bize bütiin çıplaklığile gösteriyor. 

Bu manzara karşıs.ında bize dü~n vazife, i~abctle seçmiş ol
duğumuz yolda yürümek, Türk gençliğini, mümkün olduf,ıı.ı kadar 
kısa bir zaman içinde, kanatlandırmaktır. Türk Hava Kurumu'nun 
azası arasında bulunursanız, Ha\acılık Haftası içinde kurumdan 
yardımlarınızı esirgemezseniz, büyük davaya siz de, gücünüz yettiği 
kadar yardım etmiş olursunuz. . 

Turk Hava Kurumu, sizi hizmetlerin en mukaddesine çağırıyor. 

Yüzük verenler 
çoğalıyor 

An~ 29 ~A.A. - Bize ve. 
rilen maICıınata göre, bir yardım 
olmak üzere Hava Kurumuna ev. 
Icnme yilzüklerini -w:ren vatan. 
da§lann sayısr gün geçtikçe art. 
maktadır. 

Dün Ankarada bu suretle te. 
bcrruda bulunmuş olan vatandaş... 
lar şunlardır: 

Camcı B. Halil ~formana, ka. 
ısap Mustafa Deminnan, Scrmet 
Pckclli, §efik Orbay, Mehmet A
li Çetinol, B. Bayan, Kemal Tan. 
oğlu, Kemal Kutucuoğlu. HuJCısi 
Bayraktar, Fuat Çakar, Mehmet 
Kctev, Yusuf Alkan, Hüsnü Gök. 
çek, Hami Alpas, Çiçekçi Sabun. 
cak:is, Ziraat Bankasr Ma"tbaa i~
letmc şefi Nihat Uz, Alacttin Kr. 
ral matbaasında LQtfi Dörtköşe, 
Hikmet Temi.zçüt, Zekai inay, 
Abdurrahman Mcn}tu, Naci öz. 
veren, Hüseyin Akın, Hakkr Sin. 
cil vo Mehmet Şcnocak. 

İstanbuldan: Albcrt Bcneziyo 
Sigorta komisyoncusu. Eliyezer 

Türk llaı:a Kımunu Başkam 
Erzurum Mcbust4 
ŞUKRU KOÇ.AK 

Ossco 1 inci Vakıf handa avukat 
katibi. 

lstanbulda teberruda 
bulunanlar 

Hava Kurumuna dün 5142 lira 
teberruda bulunan müesseselerin 
isimlerini ne~rediyoruz: 

Steaua Romana, Benzin ve yağ 
şirketi 1000 lira, Şel şirketi 1000 
Jira. Suha F"ızlı Orak ticaret evi 
500 lira, Dğltçılık ve matbaacı. 
lık şirketi 400 lira, İsak Niyego 
Cam tüccan 400 lira, Çituri Bi.. 
raderler Kırtasiyeci 350 lira, Ya. 
kup Serstein Mühendis 200 lira, 
Süleyman Sabiter Boya tüccarı 
200 Ira, Vahram Elagözyan De. 
mir tüccarı 105 lira, Yakup Güler 
Cam tüccarı 100 lira, Bohor Ma.. 
den Cam tüccarr ıoo lira, Talat 
J:rler Nazlrhan'da tüccar 100 li. 
ra, HulCısi Gökmcnti ve Cahit 
Göskan Cam tüccan 160 lira, Ro. 
bert Bahar Kırtasiyed 150 lira. 
Salamon Eskina.zi Kırtasiyeci 147 
lira, Elyazar Fuzoğlu Boya tüc.. 
carı 120 lira, Naftati Alt.aras Kır. 
davatçr 110 lira. 

Çeviren: Suat Deır"D$ 

anda da Mösyö dehşetli surette 
kfitibini azarlamağa başladı. Bağı
n}ordu. Her halde bu tekdirler 
Mis Clairc'in yüzünden olacakb. 
Yani demek istiyorum ki, efen: 
dim, l\listcrs Bayford'la olan gö
rüşmesi efendimi böyle asablleştir-

- 9 - miş olacaktı. Nihayet ben de mesai 
b" odasına girdim. - Bunu nasıl biliyorsunuz? 

- !Bittim efendim, saat dörde 
d~ h-ütilphane odasına girdim. 
Sigara paketlerini düzeltmek, tal>
laları temizlemek için, Mis Claire 
-Ah. .. Affedersiniz, Misters Bay
ford demek istiyordum - orada 
idL - Kendisine halt Mis Oairc 
diyoruz. Bana, Mösyönün ınesa1 
odasında olup olmadığını sordu. 
"Evet, madam,, cevabını verdim. 
''Teşekkür ederim Y~s z:m
nederim onunla görüşmek ıçın_ §ım
di yanma '1kacağım,. dedikten 
sonra odadan çıktı. 

- Yennings bu sırada saat 
kaçtı? 

- Tam söyliyemem clendim. 
Her halde henilz beş olmamıştı ve 
dôr?ü de bir hayli geçmi§ti. Her 
ne ı.se, ben yirmi dakika sonra so
fadan geçerken Mister Adrian ile 
~ Bana- .. Yennings ça· 
buk odama çıkınız da bana orada
ki sigara tabakamı getiriniz, dedi., 
Yukarı çıktığım zaman Mister 
Harrisonun mesat odasına girdiği
ni gördüm. Açık kapıdan Mis 

Clairc'in sesi geliyordu. Fakat ır - Bir dakika Yennings. Misters 
ıruı.za sonra Mösyönün sesi ftdeta Bayforci'un halinde ne vardı ki, si· 
gürledi. Bil!ihtiyar başımı çevir- ze babasmı hiddctlendirmi5 zannı
dim, ve Mister Harrison•un ka· m verdi? 
çarcasına odadan çıktığını gördüm. 
Görmemezliğe geldim, ama, içim- - Anlayamadun efendim? 
den onun bu perişan haline gülü- - Zannederim ki sözlerimi iyi 
yordum. Mister Adrian'a sigarala· işittiniz Yennings! .Misters Bay
nnı verdim, sonra isimle meşgul ford'un halinde ne vardı ki, baba· 
oldum. Bu aralık saat beşe çeyrek sının hiddetli olduğuna onu görün. 
vardı ıanncdiyorum. cc h~t~? • 
Yarım saat sonra yeniden ikinci . --:- ?ılmı}ordum. Mesaı odasına 

kala çıkarak. Mister Brunton'a bir gırdığim.... . . . 
§eY içmek isteyip istcrne.diğini ror!J - Haydı haydı . Y cnnı~ bu 
dum. (Bu da benim vazifelerimden kaçamak ce:~plan hır tarafa bıra
bi.ri idi. Mosyö eğer salona inip ö- kını~. Bu bö!·l~ devam e?em~. 
tekilcrle beraber çay içmezse ben llk oncc .Ya ıstıyerck veya ıs~ı
yukarı çıkıp ne i t diğini sorar- )~rck Mıstcrs B:yior?un hal!11~e 
dım.) Ben yukarı çı .tığım zaman b!r ~şkalık oldug~nu ıhsas ettınız. 
Mister Harrison da bni.ım sıra ko- Şımdı de\ am etmege mecbursunuz. 
ridorda ilcrli:ıtordu. Onun arkası .ı... Size na51l oldu da bu fikri 
sıra mesai odasırun kapısına kadar verdim efendim ... ben ... 
geldim. Tam bu sırada kapı açıldı, - Yennings hu ihtiyatıruı.dan 
Mis Clairc çıktı. Mister Jiarrison hiç bir fayda hasıl olmryacakUr. 
durarak ona bir ı::ey söyledi. Fakat Benim sualime cevap veriniz. 
Mis Claire onu dinlemiyerck mer- - Pckrua efendim. Mademki 
<livene doğru ilerledi. Mister Har- ısrar ediyorsunuz. t~te: Bana öyle 
rison odaya girip ı~apıyı orttü. O geldi ki... Mis Clairc ... Evet galiba 

7.30: Proı;ram ve menılckct :ıaat 

ayarı, 7.35: Mlızik: Ha!lt program 
(Pi.> 8.00: Aja.M haberleri, 8.10: Ev 
kadını - Temek llııteıl, 8.20/ 8.30: 
MU:ıik: Plaklarla. ha!it mualkl, 12.:ıo: 
Program ve memleket aaa.t ayan, 
12.~: :MUzik: Şarkılar, 12.50: Ajana 
haberleri, 13.o:;: MUzlk: Şarkılar, 

13.20/H.OO: Mllzlk: llarılar, (Pi.) 
111.00: Program ve memleket saat ıı.. 

yarı 18.0S: Miızik: Cazband rPL) 
18.30: MUzik: Radyo b!lyUk faaıl be· 
yeti, 18.50: M!lzlk radyo Svlnb Triosu 
19.15: MUzik: Ankara rndyosu kUme 
u.z ve aeıı heyeti: l{oro, 19.15: Memle
ket aaat ayan. ve Ajans, 20 00: Tem· 
ııil: Ordu emri Yazan: ı..:emal Tözem 
20.40: MOzik: Radyo nlon orkcııtra:ıı: 
Marolar. 21.00: Konuşma (Kütahya. 
aaylavı Recep Peker tarafından) 21.25 

31 .8.940 Cumartesi 
7.30: Program ve memleket aaat a· 

yarı, i.:;5: Müzik: Hafif mUzik pro· 
gramr (Pi.) 8.00: Ajana haberleri, 
8.10: Ev kadını - Yemek listesi, 8.20/ 
8.30: Müzik: Pla.klarta hatl! mUzlk 
13.30: Pro~m '°' memleket saat a· 
yan, 13.35: 1-ifizlk: Muhtelit rarkıtar 
(Pi) 13.50: Ajanıı haberleri, 14.0~: 

MUzlk: P!Aklarla muhtell.! ,aı kılar 

~ammın devamı. H.20: M!lzik: 
Uvertürler Ye bıuıdo parc;aları (Pl.) 
l:J.OO/ lG.30: Mllılık: Caı:band (Pi.) 

18.00: Program ve memleket 11aat &• 

yarı, 18.00: Müz.lk: Şarkılı Tangolar 
(l'l.) 18.30: lılüzik: Hadyo caz ork.es· 
traaı, ıo.ı::;: Müzik: Şarkılar, 19.<!5: 
Memleket ıa.at ayarı, ve Ajana, 20.00 
MUzik: Faaıı heyeti, 20.30: Konll§m& 
(GUnlln meaeleleri), 20.50: MUzlk: 
Şarkılar, 21.15: Mllzlk: Becthoven -
Mehtap oonatı (Opuıı 27, No. 2), U.30 
Konu~ma. (Radyo gazetesi), 21.45: 
Müzik: Radyo ıalon orkeatraaı, 22.30: 
Memleket ııaat ayarı, Ajana, Ziraat, 
Eaham - Tahvlla.t, Kıımblyo - Nu· 
kut bors~ı. (Fıyat). 22.150: MUzlk: 
Radyo ı:ı.lon orkestrası pro~rammm 

devamı, Yatnrz uzun dıit;;a postaaile, 
22.50: Konuşma (Ecnebi dillerde -
yalnız kısıı. dal:;ıı po.sta:ıile), 23.10: 
MUzlk: Danıı mUzl:i (l'l.} 23.25/28.30 
Yarınki prO;;Tam. 

VekiJlerimizin 
seyahati 

':.J 1 ,. l 

1',unrı ziyaret etmek moro lı.nıi-
ro gitml;J olan Dahiliye Vekili Fa;.. 
llt Öztrak en·clki gece ~chrimize 
dönmüştü. Vekil dün Floryada is
tirahat ctmltllir· Vekil bir kııç giln 
şchrlntlzdc kalacaktır· 

Maliye \ ·eldlt 
Maliye Vekili l<'uat Ağra1ı, bir 

kaç gün knlmak üzere AJ"Rlığa 
giLml~tir· 

Ma.arir Vekili 

}1aarif Vekili Hasan Ali Yücel 
1zmirc &ilmiştir· Oradan Ankara. 
ya dönecektir· 

Hindistandan Fuara 
eşya geldi 

İzmir, 29 (A·A'.) - Fuardaki 
fnı;illı: imparatorhı~u ve impara
torluk ticaret birliği pavyonlarm· 
da tc~r edilmek üzero IDndJstan 
:}5 sandık i~indo çok kıymetli CıJya 
göndermiş ve bunların hemen yer
Jeştr:ilmeı!lne ba11lanmı,,tır0 Yolda 
15 ,,ıııandık daha eşya vardır. Fuara 
Suriye vo Filiatindcn de ziyaretçi
ler gelmeye tıqla.ın~tır· 

ağlamıştı. Gözleri kızarmıştı. Bel
ki de hiç münasebeti yoktu. .• 

- Bu •teri bertaraf ediniz. 
Demek babasının odasından çıkan 
l\tisters Bayford ağlıyor, ve bu 
odaya giren l\1i ter Jlarrison tek· 
dir ediliYord~ öyle mi? 

- O... Mıstcr Ilarrison bütün 
manasiyle lıa~landı ... Buna ~üphe 
edilemez. 

- Acaba niçin Yennings? 
- Bunu bilemem efendim. Fa· 

kat doğrusunu söylemek lazım ge
lirse :\tister Harrison'un ayni gün· 
de iki defa bu kadar şiddetle azar 
i~itme i beni bir hayli güldürdü. 

- Peki. .. Peki. Siz içeri girditti
niz zaman efendiniz size ka~ı na· 
sıl bir muamelede bulundu? 

- Her zaman hiddetli zaman· 
lannda ne yaparsa yine öyle yaptı 
efendim. Buna alı~ıktırn. Misttr 
Brunton'un üç muhtcli hali vardı: 
Hiddetli, dostane ve azametli ... 

- Anlıyorum Yennings, demek 
istiyorsunuz ki efendinizin ogünkü 
hiddeti diğer günlerden daha fazla 
ve daha manalı değildi! 

- Pek doğru anladınız. 
- Şimdi Ycnings size yeniden 

soyliyorum. Vazifeniz burada doğ
ruyu olduğu gibi sö}·lemektir. Kim 
scden çekinmeden konu,nalısınız. 
Siz Mister Brunton'un yanında 
uzun müddet hizmet ettiniz, bina
enaleyh onun butün adetlerini ve 

YAZAN. 
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Mediha geveze bir kadm değil. 
dl, yorgun ve bilhuısa ~f!lmenln 
verdiği ı;izli heyecan içerisinde Be· 
rianm konll§mak pek batırma gel
memişti. İkisi de Ga1atadan Beıik
taşa gelinceye kadar ancak bir iki 
cümle konuşmuşlar; Beria, dört 
aylık hasretin verdiği bir ıztırapla 
gözlerini etrafa çevirmiş, şimdi 
kendisfrıe yabancı gelen manzara... 
!ara bakmakla meşgul olmuş; Me· 
diba, gözlerini arkadaşmtn yor. 
gun çehresine dikerek susmuştu. 
Vakıa Beria etrııftnjl. ba'kaı lrnn di· 
mağmda keskin bir burgu gibi kıv. 
rılan iııtifhamları deşmek. Mcdiha
ya çok şeyler scrmak istiyor, fa. 
kat bir türlü cesaret edemiyordu· 
Yalnız "imdi, kapıyı sessiz Ye yu. 
vayı boş bullınca isteye !ateye yap· 
tığr bu uzun yokn!u~un hayatında 
kazdığı karanlık deli~in manasını 
anlamağa başlıyordu· 

Üçllncü defa olarak ainirli .sinir
li zile basarken mınldandr: 

- Himıetc;iJerin bu santte ne_ 
reye gittikledni bir Hirlü anlaya. 
mıyorum. 

Berianm musir çalışlarına rağ· 
men evde hiç bir hareket yoktu. 

Binanın karanlık cephesine mağ 
mum mağmum hakan Mediha ni
hayet fikrini söyleyebildi: 

- Galiba kimsecikler yok· 
Beria sokakta asabi asabt hare. 

ketler )'aptıktan sonra: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Diye inledi ve daha hızlı olarak 

zili ba:stı. 
Bu sefer içeriden bir ayak sC!':i 

iııitilir gibi oldu. Kapr gıcırdadı ve 
~ııı;m n;?zmdıı siyah bir gölge 
belirdi- Bıı ailenin eski emektar 
u::1ağı Ömer nğa idi· Genç kadın 
sabır:ıırz bir sesle: 

- Nerelerdesin Ömer a;;a? Ev. 
de beni kimac bcklemJyor mu? 

İhtiyar adam durdu ve karşısın· 
da duran iki kadına. sanki hiç ta_ 
nmııyormu3 gıoi dikkatle bnktı, ne
den !Onra Beriayı tanıdı ve hata· 
ııınr tamll' etmek isleyen bir ndrun 
telf3ile: 

- Vay .siz ~iniz, küçük hıı.
nım diye kekeledi· Affedenıiniz, 
bu kadar çabuk geleceğinizi hiç 
ummuyorduk· 

Beria sert sert: 
- Beni beklemcdiğinizin farkın.. 

dayım, dedi kardeıim nerede, ko· 
cam nerede? 

llıtiyar hiç bcklemc~i bir ııual. 
le ka.rşıla,..eqnış gibi bll.!bülUn fa§ll"
dı, keJımclcr boğazında düğümlcn· 
eli ve yalnız: 

- Fakat, fakat·- diyebildi. 
Mediha birdenbire Bcrianm ko

lunu sıktı. kulağına f.ı.sıldadı~ 
- Şimdi sana her ~eyi aİılatI

nm. 
Ömer nğa elindoki analılar des· 

tesini a1kırdatıyordu: 
- KUçük harum odasını soğuk 

bulacaklar. sana 8oba. kurdurma.. 
drk· vaıqa Süheyl! hanımefendi 
küçük hanmun geleceğini. evin hn
zırlanmasmr yazdı fakat o da. sizin 
·ancak pazara geleceğinizi tahmin 
ediyordu· Bense buraya, bu eski 
konağa hiç uğrayacağını~ inan
mıyordum· Sizi doğrudan doğruya 
beyefendinin evine iner talımlıı c_ 

diyoroum· 
- Beyefendinin e 
Beria hayretini ııaltl 

Fakat bu hayreti, bu 
ar önUnde göstermem 
gıı)t"Ctini toplayarak 
ısırdı, ve sözU kısa kes 

- I{aruın:a söyleyin 
neyden evvel hiç ol 
gal aten yaksm, sonra 
ça odaları dilr.elt:Bin· 

1~criye girdiler· Beria 
endi,e1i bir tavırla şa 
kardr, metrtlk ve soğuk 
§İlycecğindcn korkaralc 
kanapcnin ilzcrine bll.zü 
balaşlannr etrafta ge 
nldandı: 

- Burada eanki km 
d~Imişim gibi .. 

ômer ağrı, ate~ dolu 
galla içeriye giriyordu· 

Mediha. hemen manga 
koştu ve: 

- Bilsen kardeşim, 
düm, öyle ~üdüm ki· 

Ömer ağa. çilı:a.r ç 
Medilıanm yanma_,._,_,_. 

- Bon yokken neler 
lah qkma, diye sordu· 

Sesinde anlaşılmaz b 
Vanlı· 

Mediha esrarlı çehrea" 
uzakl&§brdı: 

- Demek burad3. olup 
den haberin yok

- Hayır, 
- Demek ki fabrik 

tatil ettiğini ve bunu t 
hiıd:Seleri bilmiyonun öyle 

Beria sarardı· llk def 
gururuna ve egoizmine 
yapbğr hareketin. ne 
ürkmeğe başlamI§tlı ııcsi bi 
boğııkla.stı. 
ı - Giderken sana ııöyl 
miydim.? Hayatıma u 
yakından alakadar olmuı 
ıin adım bile anmamak 
buradan u.ıa.klllPU§Um· 
dan nyrı yaşadığun müddc 
sindo kimseden bir habe 
drrn. 

Mediha hayret vo mt!rh 
de eder bir tar?.Cla kollannı 

- DBrt aydnnbcrl nıl? 
- Dört aydanbcri· 
- Peki bu d!Srt ay içe 

sazelc do mi okumadın? 
Beria. bütün çizgileri 

yüzünU ka.ldırd.t ve derin b 
~p ifad~silc oordu: 

- Gazeteler de mi yudı 
ınck hil.dise o kadar: eh 

- ZanııeWğinden dah& ç 
him ! ... Sen Iıtç anlqılmaz bir 
luksun Beria! Bir hiç -
na alt çok mühim ~eri blr 
garip bir kibklinlük ~ıkarzy 

Dc.ria içcrls.inde ~ h 
biltun ncılıi;'l okunan !bir e 
vap verdi: 

- Hayatta. kı!meUm lJu, 
ait çok mUhhh ıne.selelcı1 
lup bittikten rsonra ha.bor: 
yorum. 

- Benim do hiç p.n.smı 
Sn.n3. fena hahcrlcr ,.enneJC 
1 esi daima. bana. d~llyor. 

- J:.'cna haberler mi? 
ec!cr de bana verilecek toııa 
bcrlorin var. (Devamı 

ahlakını bilirsiniz. Şimdi söyleyi· yeceklerindcn korkuyorum. 
niz .. Efendiniz kadınlara biraz faz.. dersiniz? 
laca düşkün mü idi? - ..... 

-Haydi Ycnnings, sözümü i~it
tin.iz • .Mahkemeyi beklet.meyiniz! 

- Sorduğunuz suallere cevap 
vermek o kadar kolay bir ~Y de
ğil efendim. Evet. .. Mist~r Brun
ton dediğiniz gibi idi... Kendi'i ga
yet iyi kalpli bir adamdı ... Sonra 
da çok yakı§ıklı idi. Bilmem ki ne 
diyeyim. .. Tabii... anlıyorsunuz ... 
Ne inkar edeyim. Kadınlardan 
nefret etmezdi ... Ben kendi hesa· 
bnna bir şey duymadım. .. Görme
dim ama. .. her halde kadınlardan 
nefret eden bir adam olmaması i
cabedcr ..• 

- Yennings siz benim sordu· 
ğurn suallere cevap vermiyorsunuz. 
Bu saçmalarla rilahkcmeye vakit 
kaybettirdiğinizin farkında mJSI
ruz? doğru cevap wriniı, efendini
zin kadınlarla münasebeti olup ol· 
madığını biliyor mu idiniz? Evet 
mi, hayır mı? 

- Ben bunu nasıl bileyim efen
dim; tabi? zamanla hizmetçiler, e
fendilerinin bazı husust §eylerine 
vlkıf olurlar. Fakat iyi hizmetkar
lar böyle şeyleri aramazlar ... 

- 12 Temmuzdaki ilk ifadeniz 
masamın üstünde duruyor. Bunla
rı §İmdi söylediklerinizle kar§ılas· 
tınrsam bi~birlcrinc hiç bcnzemi-

- Demek hu kız .. durunuz 
ne imiş bakayım... Evet 
Richard Mister Brunton'un 
tinden birdenbire çıkını§ ... 
değil mi? 
-~vet. 

- Geçcrı Şubat aymm ~ 
çüncü günG, evvelden liabe! 
meden çıkıp gitini§. Hepsi 
her ancak sekiz gün otw:mııt-

- Evet efendim. Pek ciolr:d-
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"' Tevkifhanede 
, ı,ıenen cinaYet 

1 -Y.MCIT 

Milli mlcadelede 
Tlrk tayyareleri 

% Katil dün dinlendi 
1\Umar tevkifhanede allp yürümüş 

li:\'Velk· ıun 

Kanatlarını paça suyiAl sıvayıp uçuş 
yapan tayyarelerimiz faik düş

man kuvvetlerini nasıl mağlOp etmişti ~ )'et oıiı ~ldfhanede bir cl .. 
·ıturu ~ş, hı! me"·kuf diğer bir 

rle dok~~ hal~e getirdiği bir de
llntlı•Hı uı Yerinden yaralayıp öl-
Vaıc i'•l.lr. 
v~' her iltisi de katil suçundan 
tıazı~lan Mehmet oğlu Recep 
g ~!~ Ali oğlu Şükrü arasın-
~ştır. Recep ·ı ~ük· .. d" ('(ten $<> ı e ~ rru .un 

tarı k nra kavuşun bır köşesm
$lard a \Unar oynamağa başla-
• ar~ Bu sırada hiç yoktan 
laiı kavga çıkmış, Reocp 
·tu n~ ~o~ak evvelce taşlara 

ı.'!. sıvrıJttiği bir <ltmir parça
. ne :1~ ve Şükrünün rastgelen 
n ~larnağa başlamı~tJr. Ye-
n1eiardı) anlar Şükrüyü kanlar 
lIA/er~e ölü bulınu§lardır. 
dar 1~~~ t~hkikatı aün al·şama 
~ bıtıı-ılnu$, ve katil cürmil-
~t kanununa göre ikinci ağır 

tıştUr Ceç vakit muhakeme olun
?,taıık 
tk Clllede hırsızlıktan birkaç 

~uıd~~uğunu .'"e g~.cn Mayıs 
i:\\•kuı Yınc sırkat suçundan 
na\iet' fattığuu ooyliyen katilı 
.; · ını §ÖYle anlatmı~tır: 
\' .- 1 evkif cdildıAimdenberl 
·ı(a~a~ecıe m~ydancıJık }'apı;·or, 

"<! ıkı u·• ı· k d aı,at b , ç ıra azanıyor um. 
~ıun hepsini c!e Şükrüııün 

. raıarıyle oy.ıadtğı.ın zar oyu
~~~ kaybediyordum. 
·/laY'H Vüka günü gec.esi Şilk
t; ıKe kwl\3r oyııaınamm teklil 
l·.. ab--ll etmedim. Gündüz ~ine 
ll''J • 

J nca artık kumar oyn<>mıya-

cağunı söyl~· Kızdı, küfür etti. 
Elini beline götürerek kamasını 
çekmek istedi; ben daha evvel dav
ranarak vurdum. Ama, kaç defa 
sapladığınun farkında ~Jim. 

Tevkifhanede kumar almış yü
rümüştür. Her kovuşta 10 - 15 
lira dönert Gardiyan gelir;;e kapı
da duran erketeci başını kaşır, 
biz de hemen toplanırız. 

Ben adeta kumarın hastası ol
muştum. Oynayamazsam urku bi
le uyuyamıyordum. 

Bu mangal ayağından yapılmış 
bıçağı üç gün evvel elime geçirdim. 
Biraz da ben. taşlara sürterek 5İV· 
rilttim. Bw1dan her mahpusta bir 
tane yardır. Bazan ayda bir teftiş 
yaıxtrlar. Bwıdan daha evvel h a
beı·dar olduğumuz için kamaları
nuıı saklaırz.,. 

Bundan sonra cinayete ~it o
lan kaçaxç.ılıktan mevkuf l brahim, 
Vımitri, ı>anayot dinlenilmi~ler, 
bmılarc.ıan lbrahim ~unları söyle
mi;tir: 

•· - Şükrü birdenbire kovuştan 
helaya doğru hrladı· Recep te ar
k:mndaıı kO§uyordu. ~ükrü ayağı 
takıhrak. rere yuvarlanınca üzeri
ne çullandı. Sekiz, dokuz defa da
h t sapladı. 

Recep bir gün evvel ku~~a 
par.ı kaybettiğinden ba~setm.ıştı.., 

Neticede mahkeme, bır deta da 
hapishane doktorunu dinlemeğc 
karar vermi~, muhakemeyi ba~ka 
bir güne bırakmı~tır. 

YAZAN: MUZAFFER ACAR 
ı Bugün 30 Ağustcg.! :ınm zaferimizde bilyilk bir hia-

1 İstiklal da.vasmda bütün varlık- sesi olan bu kıymetli hava bölü. 
larmt ortaya atan TtlrkUn, Millt ğU.mUzden bugün lıayatt& olan pi· 

1 Mücadelesinde düşmanını önüne loUardan birile görilşmek bence 1 katıp denize süren kara ordusunun bir vazife idi· 
yanı başında kahramanca dövtiş· Kıymetll pilotumuz Ba.:ıri Hoea
müş olan Til.rk kanatlarının zafer yı Nuri Demirağ fabrikalannda 
gilnil. bugUn... buldum .. Kendisinden eski dafter

Türk tayyareciliği, henüz pek Jeri açmasını rica ettim • 
genç ve malzenıedeıı mahrum oL cudunda bir canlılık, gözlerinde 
duğu h~lde Milli Milcadelede, garp Senelerin yıpratamadığı dik vü-

- Bırak beni divorum sana; bıktım arlık senden; anlamt)'OT mtı- ceplıesınde kendisinden kat kat tts· bir alev parıldadı .. Eski günleri ıa. 
sun; bıktım! · , tün d~ııı:ıxıanmı ezmeğe, amana ge_ ferden 2afere u~tukları mükaddes 

- Peki şekerim! Had; git öyleyse! Ama akşam ii.sW bulttşacağız, 1 tirmege ~u~affak olınuş ve bil- günleri hatırlamt§tı: 
değil mi? , ?a!'3a ke~~ ıçln hatla.rmnzı aşmak - Biliyorsunuz. bir a.vuç iıısan-=============::::::=====::::::::=::::=======:::::-r ıs.teyen duşma:rı. tayyarelerine ma.- dık .. diye. söze başladı- Heııı de 

nı olmak ·ve düsnıan hatları geri- tayyareıniz hemen hiç yok gibiy -

D •• d ı ı lcrinde ke§ifler yapmak gibi çok di. Daha. Sakarya. harbi sıralarm-un ya a ne er o mayor , faydalı faaliye~ göstermişti. da elimizdeki biltiln mevcudumuz. 
1 Garp cephesınde, ka.ra. kuvvetle Ku~adası civarında meGburi ini§ 

""""""""rv-.""'"""-~ ri emrinde bulunan ikinci tayya~ yaparak lıizo esir dil.şen Ha.vland 

R •• t •• ı l ı bölüğü bQDlannda kıymetli kuman· İngiliz tipi bir Yunan tayyaresile 

ara~ u çu ere go d~an Fazzl.old~ğu halde. hakikt bizim iki kUUlstiir tayyareden iba· y bır kıymet TUrlı:lin her şeyi yap_ retti. Bu iki eski tayyarelerden 
mağa kadir olduğunu isbat eden biri ate11 ıUmış ve pilot Behçet ile 

go··sterın esin diye c~~~~.;:e~~~·~atan müdafaa- =t ~ıfe1r ~~a:: ~:ıt:=~: 
sına büyük hızmetler etmiş olan ramıştt. Elim.izde bir Havland kal-

.. ikinci tayyare böltl.ğfi şu tayyaci. m..t§lı.. Sakarya harbinde bu tayya.-

i n g il terede köpeklerın tas- ıe~~: ~~:~:~anc1an1 Fa. ~~;:v:l~n ~:!: !:t'~~ 
1 •• k •• ı k ~d .. (Seydiköy mektebinde uçuş tayyarede Basri rasıthk yapıyor • ma arı $0 U ece yaparken dtişttl. öldU .. Doktorlar du. 

--~--------~~----------------------

İngiliz - Alman harbi uıadıkça 
her gün yeni bir hususiyet ile kar· 
~tla~yoruz. Almanyanm lngiltere
ye taarruzu meselesi mevzuu bah
solunca da herkes başka ba:ıoka şer
!er söylüyor. Mesela İngilizce Pik
rure Post mecmuasında bir kari, 
Almanlar lngiltereye ihraç hare
keti yapmağa muvaffak oldukları 
takdirde, Alman askerlerini, büyük 
merasimle, bandolar çalarak, ~ir· 
leri bayraklarla süsleyerek, şarkı
lar söyliyerek kar5rlamanm en 
muvafık usul olacağım söylemekte 
ve böylece hayrete dü~n Alman 
asf~erlerlıi.in siliihlarrnı yere düşü
receklerini kaydetmektedir. 

paraşütçüleri indiği takdirde kö
peklerin boğazındaki tasmalardan 
sahibinin adresini okumak suretile 
nerede bulunduklarını anlayacak
larını binaenaleyh köpek tasmala
rının çıkarılması icabetti.ğini ileri
,.e sünnektedir. 

kurtulsa da §Uunıııu kaybeder de Sakarya harbinde bu tayyarenin 
mişlerdi.) Ka:r.tnalı:am. Yahya (An: getirdiği keş.it neticeleri fevkallde 
karada eceme ölmüştür). Cemal faydalı oluyordu .. O kadar ki o za... 
(Afyonda Gıu:lıgöl ÜR.l'inde dil6- manm garp cephesi lmmandanx o· 
mnn tayyareletj tarafm.d4n dil§ü· lan Mllıt Şefimlz İsmet tnanü dal
rUldU. Ve Rasıdt Bahattin ile bir· nıa doğru haberler getlrdlği için 
liltte §ehit dUştU.) ls:ınail Zeki (h. uğurlu sayılan bu tayyareye "!s
mlıin kurtuluşuııda. uçuş yapar- nıet'' ismini vernıi!ılerdi. 

Belediye evrak 
müdürlüğü 

:SeJ .. ..1'y k .. :l" ı·· ,. .. lı '""41 e tvra mu· ur u6 une 
,;::. .$Clbık ıtferberlik müdürü 
r. :Yın Candan tayin edilmiş.. . 

- O>---
Cezalandtrılan yerler 
~ili }lir hafta içinde §elırin 
f telif yerlerinde 101 ekmek, 
~a tnüsadcre olunmuş. 

• ll1rçok esnafa da ecza yazıl. 
§. bu arada Bcyoğlunda Tu. 
t'Palaı, Filorya, Emperyal, 4r otelleriyle 1rrnir lokantası 

n1 zan ı>astahane.i de cezal~ 
~~tır. 

-=-- o,_ __ 
36 doi uanlula rm son 

F ınuayeneleri 
1 -tilı Alilerlik Şubesi.ndenı: 
'lnl- 396 doğumlular ve bu do. 
• lı larta ın~clcyc tibi dii'}el· 
ltınıı 1 .. Hil u arrn son yoklamasrııa 2 
t g 940 pazarted günü sabah 
ktı.r, da ~ubc binasında başlana. 
2 
c~~ Yoklama iıi 15 cyllilde bi.. - -.r , 
3 - ıı l"l er ne kad.ar mlikellcflc. 
&ti!~~\ tebligatta 31 Birinci.. 
;; t1'.lil ~ 6'.>nuna kadar gün ta. 

tt 1:11§ ııe de &onradan alı. 
cyr~~bata göre y.oklaınanan 

tkta tt 940 ~ bitmesi icabet. 
davoı~uğundan mükelleflerin 

:~ b~h}·etle tayin edilen gün. 
nan 2 f11Yt rak yu'carıda zikro. 
h~~ ... ~ l 5 eylül 940 arasında 
l•rı aks' Ytıkl~la.rmı yaptır .. 

.it ,_ 1 l takdırce voklama ka. " .. a a~-ı • , J 
-ıı:ıarr ılan olunur. 

8tneına ve 
tıyatroıar 

e ) 'O '"'[ 
~ıı g r.ı H allz Sincmaaı 

aı ıur~ 
Şeyh Alı ı: l - Za!ı:r Ordwıu, 

met, :ı - Yeraıtr Esnın 

R.tlf ·t~
ı'~~·za Tiyatrosu 

Gtıi'k , l pl!Za.r A~"lU 1 Pa~ad!t A 
r.aıc. &hçwııde 

"AF.\(J.t. ... • 
"'""" 

S 
--,...).... __ 

· Qd'T 
ltu re r ek Tiyatrosu 
~lıçe lce 'OskUd:ı.r Deyl"rbl.'y! 

~ Me: J\~'tlk MUa.ruere 

~ 
• ransızca ders 
Ortıı 

ftt1:kt 
•ı1l11ra ep "e ll!l~ltrd" llmlfıle 

•it ıs~ ~e 1-'nınıııtcmnrıı flerlet 
ıısııca .rdenJcre ınıısoı şera.l!ı> 

ers verıl r. 
rıu eıJ,.nı ' 

ranıınra ö~r \•kıl nıatbal!!lındı. 
ıen •e cr.reınıenı0 lıırnlne ,ı. 
cbltltter~• hıhrır~ıı mliracuı 

Belediye et aabfl yerleri 
açacak 

Belediye et fiyatlarında nazim 
bir rol oynamak itin ~ehrin bazı 
yerlerinde et satıf yerleri açmak 
tasavvurundadır. 

Belediye iktisat müdUrlUğü bu 
hususta tetkikl~re başJ~1tır. 
Buralarda ucuz ve tcmlı: et satı. 
lacaktı..r. 

Şehir bandoıu plajda 
çalacak 

Şehir bando.u paur gUnU Ua. 
küdardaki Halk plijında çala
caktrr. --= o.,,. __ 

Parti nahiye kongreleri 
Cumhuriyet Halle Partis i la. 

tanbul vil.iyeti dahilindeki kasa.. 
larda ocak kongreleri bir eylülde 
ba~ayıp 27 eylülde bitecektir. 

Bütün İngiltere halkını alaka
d3r eden meselelerden biri de ln
gilterere ineceklerinden sık sık 
bahsolunan Alman paraşiltçüleri
dir. 

Taymis gazetesinin karilere mah
sus sütununda, Ingilterede zata 
mahsus köpeklerin tasma taşıyıp 
taşımamaları meselesi münaka~a 
edilmektedir. 

Köpeklerin tasma taşımamaları 
taraftarı olanlar tngiltereye Alman 

.B u fikre muarız olanlar, başla
rında lngiltere himayei hayvanat 
cemiyeti reisi geldiği halde İngiliz. 
lere ait köpeklerin kendilerini tet
kik ettirmiyecek, bilakis Alman as
kerlerini tanıyıp ısıracak. kadar ze. 
ki olduklarını iddia etmektedirler· 

Diğer taraftan söylendiğine göre 
İngiliz demiryolları kumpanrası 
istasyon isimlerini gösteren 21000 
plakayı sökmüştür. 

İşi daha ileriye götürmek istiyen 
bazı şahsiyetler Ingilterede mevki 
gösteren bütün levha ve afişlerin 
sökülmesini isteni.i§lerclir. 

Bunlar hep uzakta ve uzaklas
makta olan taarruz ihtimallerinin 
ortaya çıkardığı acaipliklerdir. 
Kimbilir Almanlar da ne gibi ted
birler düşiinüyorlar. Bunlar bizim 
kula~ımııa gelenler. 

ken ıtehit dilştll.) MUkerrem (Elıl- - Demek ki tayyare yokluğunu 
kişe.hir hava okulunda. iken dtlfttı n<lamakıllı hissettiniz?. 
E!Chlt oldu.) M~ltepell Fetımı (Bir - Hem da nasıl, öyle zaman· 
ıneraainı sırasında 1zmir alay ku- lar olmugtur Jr!. kavak ağacmdarı 
mandanfle birlikte dtıştU 1ehit ol· tayyare, paça iuyundan, yumurta 
du.) Ha.lb:n Canko (HA.len hava o. akından, patatesten emait yapıl • 
kulunda hocadrt.) Bii;rllk Vecihi mış, adi Amerikan bezinden yapı
(llilen Türk Hava Kurumu hava· lan kanatlar bunlarla. sıvanarak 
ctlık d airesi ınühendiafdir.), Basri UÇUla çıkılmJvtrr. 
hoca (Halen Beşik.taştaki Nuri - Peki, dedim .. Bu paça. suyu 
Deınirağ tayYare fabrikaımu !da- ııo kadar day,;IUlir k,i .• 
re etmektedir.) Hayri Fuat (Hava - Da.yandığı kadar. Kanailı;ı 
:rollan bıışpllotudur.) gev3eyince iner, tekrar paça suyu 

Rasrtlar: Baeri (Halen ka}'ma.. ile sıvar ve yeniden uçuşa Çtkar
kam va Yilli lııIUdQ.faa Veklletbı- dıJı: .. 
dedir.) Avni (Halen Kayaer! fabri.. Vaziyet bir müddet böyle dc
kasr nıUdilrti .. ). Ha.ındi (Malfilen Yam etti.. Ada.nanın istirdadmda.ıı 
mUtelqı.tttir), Oaman ·Nuri (Tllrk sonra Fransızlardan on kadar tay. 
Hava kunıınu havacılık dairesi ge· ya.re aldık. Bir milddet sonra. da 
nel dfrekt5ril), ŞaJd.r Hazım Er· Pars.kini isminde bir İtalyan yirmi 
gökmen (1.'Urk hava kurumunda- kadar Spat avcı tayyaresi sattı. 
dır.), Srtkt (Slındl Diya.rbakrrda O z~~ar bu Spat'lar f~kalide 
Ha.va taburu kumandamdır) mUt.hi§ti. DU&ma.nlarımız bızım bun 

Küçük Hikaye : 1 ---- iki defa ölüm 
· / larla uçtuğumuzu görünce uçamaz 

oldular.. Halbuki Spa.t'lar sil&lwız· 
drı korkudan bunun farkına bile 
var:maınışlardr. Bu Spat tayyarele. 
rine biz eski mitralyözleri yerleş
tirdik. Mart 1338 de bu tayyarelet 
mUcehhez olarak vazifeye girmiş. 
lerdi.. Büyük taarru:r.: lıa§larken 
tayyarelerimiz i~i vaziyette bulu -
nuyordu· Kararga.hı:ınızı da cephe. 
ye yakm bir yere nakletmi§tik;. 
Va:züemiz diişmruım hatlarıı:ım 
gerilerine gidip keşi! yapmasına 
mani olına.k ve düşman ha.tlarmm 
gerllerini k~etmekten ibaretti. 

(Dttnkil JılkA7eden devam) 
c!ar bile yürilmil§lÜ· Yalnız geriye dönmek istediği zamm blr.' 
denbire işleri değişmiş buldu· İstasyon bomboştu. Çiseliyen bir 
va.frnıur altında ilerde. tren hattmın kaybolduğu tepeler Ye dö-• I> , 

nemeçlere doğru lıazin bir ıssızlık göta çatl>ıyordu· Bu su-acla 
bir kuş, başı üzerinden uçtu; ve evvelce sığ bir socan atlar gibi 
ıahatça keneli nüfuz :ıntntakasma ge~tiğl yere ya.km iki nl)bet. 
r;I ile çevrildi; yanlarında. bir de at vardı· Von Hörbiger ilerledl, 
fakat lılç bir \'akit, hele blr llarp zam.a.nL bir insana. verilecek 
Berbestü.Slıl hududunu tayin o<icmem.i.se benzi;rördu· Nabotçilcr 
yolun kapalı olduğunu, fığer mutlaka ileriye gitmek istiyorsa 
tepeden dolaşmak mecburiyetl.11de kalacağını, yol w.unsa emir
leriM bir at ta.lııia edlld.lğhıt &öylediler. İşin daha tuhafı Von 
Hörbiger m~ıkıı.belede bulunamamıştı. Karanlıkta yalnız iki du
d:ı.k arasnıdan c::tkan keliJneleri işitebiliyor; ve ağaç, toprak. su ... 
Hatta ~ok güvendiği silahmm bile olanca nı.anasnu kaybederek 
h::ıflzru!lmdan silindiğini :;örüyordu. HCirbiger bu emre itaat ct

mı-kten başka ne yr.p'!.bilirdi ?. · Bir cigara yakar gibi hızla hay. 
vana atladı· Belki de geriye dünerek sila.hmı: bo~altrna.k istiyor
du. Fakat a·.-nı saniyelerde, Von Hörbiger'in arka.1o1ınüan, tnm 
onu omu:ııla;ında.n yakaladığı zaman boylu boyunca yere civil.L 
yccek kadar nöbe~ilcrln silahı sUrntlo yetişmişti. Hörbigcr bir 
küfür savurdu; ve düştil· 

!rfillil kuvvetleri kumandannnı.zm ölümü böyla olmuştu. 

Hik!yeın bu vaka. ile bitntedi. Von Hörbiger'in uğru.na ben 
de gidiyordum. Nasıl kurtulup yaşadığnna bugün 'bile §al)arım: 

Şarki Makedoııyadaki gizli vazifem bütiln Ya.katar ve hare
ketlerden beni nıesul tutuyordu. Bugün ~in bu kelimenin ma· 
na!t belki de garip gelecekilr· Fakat hakikat buydu. Von Hör
b!ger'i madem ki yabancı mmtakada bir teftiş dolaşmasına çık. 
rııaktan al:ı.koyamamıştnn, derhal tnglliz milis kunıandnnlığmrı 
haber venııe'kliğiın 18.ırm geliyordu· Kendi hesa.bnnl\ Von Hık
biger'in müsbet bir netice elde edeceğine inanmanıkla. beraber 
onu haber ,·ereme:zdlnı· Şimdi ıınlntacağmı. hadiso böylrı bir ih. 
ınııJ He h1UJladı: 

;yazan: KenQn Hulii3i 
Hususi odamda kumandanm dönUşllnü heyecan.la bekliyorum; 
ve hareketlerini ne kad&r aşırı telakki edersem "dev· . 

. . " ,,un gen 
s.elmesı lıızmıdı. Kapmı. birdcnbiro açılc.lı. Dalına masıurun U.Ze· 
nnde duran tabancama elimi uzatmak. yahut bir ıs'-\..1 b k • 

• w llA a. as ı 

na ugradlgımı ha.her bile vermeğe vakit bulanından kıskıvrak 
yakalandığımı gördUm. Bizden lıir, kiınse kaçınldığnnı fark bile 
etmemi§ ti. 

Karargahta omuzlarından geçirilmiş tek bt~ k im 
• w ~, ayış o asa 

hır e..c;ker olduguna. ihtimal vcrmiyccoğ:inı İntlliz kumandan: 

- Von IIörbiger'e yardımla. itham ediliyorsunuz. dedi. Yal
nız eizi affetmek ~arelerini aramıyor değil.Jm ... 

Hemen aııladan ki itilB! kuwetleri beniın 6ahsımda Şarki 
Makcdonyanm Türk ahalisinden çekiniyorlar· ,. k . Al 

• e e serıya • 
man casu~lara yaptıkları gibi açık bir ölUm ,_ d 

. . .,.,zasın an daha 
çok, gl:zll bır ışkence usulil araıitırıyorlardı. 

Kumandan bir İngilizin temkinli adımJarilo bir pencereden 
öteki pencereye gidip gfıldi; zile basu: 

- Beyi götUrünUz! dedi· Bana döndü: 

- Kurtulmanız için bir çııı c arı~'ac:ığını ! diye ila:n:: etti. 
Çrktmı! ... 

İngilizlerin beni kurşuııa dizulreceklet1ı1t J.t+A -
ölilmiln b • ~o wuı anlamın-tm:ı· Ah.. . u ıı,ıkenc.eslz olıınm1 beldenıek ... Aradan iki 

gUn gcçtı; kimseyı gi:5rmedJm. Hat.ta havada bir k 
• kını ld ~ ·uşun uçtuğu~ nu bir yapragın I adıgnu h!Te ... İki ml.n tıo ~r. .v 

' .., nra ul'renchr..'1mt' 
göre İngiliz kum udan cezamm hakiki surette ta ~-' .. · ; 

A "''· 11 k 1. ~«u ı<:.n bem umumı kararga.ua yo ama Uzumunu duylU' k 
k 1 d b

. . . . . a orduya en:ak 
gBtUrcn amyon ar an ırını mtihap et.ınlş ... 

Buraya kadar bana biçilen ölüm eczatnııı "el 1 . .h '·'··- . 
• ... ' l aAJLWoa l\lı• 

bfr fik~..m yoktu. Fakat iki ınuhafııl:ı beraber kam · 
v __ ,_ • tak ltl'~. Yonun bare· 

ket edeccgi W>Aerı mm nyn ge ıgun uunan iş d w. 

eg•amişti. lfu· 
ha.fızlarJnn biri kamyonun yarım sa::.tc kadar k lk v , 

• • . a acagmı. voı-
da. tehlike oldugu ıçm do kamyona Ylilrlenen erzıı.lı: il • 

. •. çııva arrn 
dan biri gibi götilrlilmekligım ıı:ıım geldiğbJ söyledi. Der ha 1. 
hayatınım kanıyona ayak bo.stıgrm dakika nihayete ereceı?i.ni 

- Bunda tamamen muvaffak o. 
lundu mu? 

- Size eunu katiyetle söyleyebi· 
liıi nıki bir tek dli§ma.n tayyareı;i 
hııtlarnru:zı aş:ıxıııı değildir· Buna 
mukabil bizim yaptığımız keşifler 
fevkalade faydalı olmuştur. 

- Düşman hatlarına rahat~a gi
rebiliyor muydunuz? 

- Ne münasebet .. Bizim yirmi 
tayyarenıize mukabil dil§m~ en 
az yüz yirmi 1.ıizim dokuz, on pilo· 
tumuza muk:ıbil düşmanın yilzıer. 
ce pilotu vardı.. Bir tayyaremiz 
hatları üzerinde görilldilğü zaman 
müteaddft yerlerden kalkan üı,; 
d\lrt tayyııre bizi çevirirlerdi· Dil 
düşman tayyaresine aldırış et..ıne7. 
vuzifemizo devam ederdiJi .. İki o. 
luncn lıarbl kabul eder, dövüşür, 
dli~manı altederdi.k, üç ve daha 
fnzlası olunca fuzuJi zayiata so -
bcp vermemek için harp ede ede 
hatlarından çıkıırdık .. 

- Yani kar:ırgihmıza dönerdi
niz? 

_ Htıyır .. Şö~ le bir dola:;tıktaıı 
sonra br.şka bir noktadan ~ enidı:n 
dliı;mun hatl:uına ~ircrdik .• 

- Dokuz pilotl:ı vıı~~'<!ti nasıl 
itlaro edivordunuz? 

Hörblger'in fki kuıısunla '\iıJrulduğu dakikalardan evıreldi. 
._ ......... ~ ........ ._ ............................................................. ww-. .. _. .......... ._._._ ..... ..., .. I . -- ~num G h<'ıda _ ,.. 

- nuŞman tebliğleri bir g'.ind ' 
39 Türk tayyaresinin uçmuş oldu· 
ğunu yazıyordu· Bu yalan değildi . 
Ama uçan yine 9 pilottu .. Bir pilot 
ha.ztııı günde beş altı defa :·~zi:fe 

( f.(Jf. f rn snyfnyı ,·cvnwı;;) 
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Bir polis dövmekten 
mahkUm oldu 

Sir~i istasyonunda sırasın. 
dan evvel yolcu alan soför Meh. 
medi karakola götürürken c!ö. 
ven polis memuru Seyfinin asliye 
üçüncil ceza mahkemesinde yapı· 
lan muhakemesi dün bitirilmiş. 
tir. 

Mahkeme Seyfiyi bir ay b .. ş 
gün hapc1e, 20 lira da para ~ezası. 
na mahkfun etmiş, ancak bir da. 
ha böyle bir harekette &ulunmı· 
yacağma kanaat getirdiğinden 
eczayı tecil etmiştir. 
Ketentohumu fiyatları 

Hububat birliğinin keten tohu. 
mu fiyatlarım yüksek tesbit et
mesi üzerine piyasada da fiyatlar 
17 kuruşa kadar yiıkselmiştir. 
Birliğin tesbit ettiği fiyat bet 
kurusu fon:ı ayrılmak üzere 23 
kuruŞtur. Bu suretle tüccara kilo
da bir kuruş kar kalmaktadır. 

Dün harice mühir.ı miktarda 
ihracat olmustur. Letonva, tsviç. 
re ve Almanyaya trenle tütün. A. 
mcrikaya bağırsak. cal~ı zili. Yu. 
goslavyaya kuşyemi. Rornanyaya 
ve Bulgaristana zeytin. Yur.a'ıis
tana yumurta göndcrilmi!;tir. 

alırdı .. Bu sebeple dllşm:mlanmız 

da yanılıyorlardı· 
- İstirahat edecek zaman bile 

kalmıyordu demek·· 
- fstlrnhat dU1:1linUlecek zaman 

mıydı ya!- Hemen hepimiz tan-a. 
reye benzin doldurulurken kana. 
drn gölgesine oturur bir kı:ıç lokma 
bir şey yer. sonm tckrnr havala
nırdık.. GUnlerce böyle ya~adığı -
mız vakidir· BUyUk taarruzun ba§· 
ladığx 26 ağustosta hiç biz imiz ya. 
rtm ııaat oL'lun istirahat etmı§ de. 
ğiliz· 

- Bu harekat esnasında hiç 
kurban vcrdiniz mi? 

- E\'et :> alnızca Cemali·· Cemal 
Af,}onda Gazhgöl üzerinde dlişma· 
nın üç tnyyaresile harbe tutuş
mu,. birini iskat etmiş. ikinc'sini 
hrs=ıra uğratmm, fakat UçUncü tay 
' re Cemah şehit etmeğe muvaf-
ıtk olmu~tu. 

l 

F.ı• bir t k kurban verdik düş. 
mn za) fa.tı ise ııa~ ısızdır. 

- Siz dü,..ma.n tayyaresi düşUr. 
ünilz mü? 

lluhat bınıın gözleri daldı. San
ki es.cı ;;i.mlerinl ynııryordu .. .An
l!lttı: 

- E' et. dedi .. Yirmi altı ağua
s gunuj dil· Dil man keşif tayya. 
1 ri avcıları himayesinde hatları. 

nı 9. girm .... k istiyorlardı. Fuıl, 
Ha:ım Canko vo ben aynı zaman
da uçuş yapıyorduk·· Fazıl hntlarr
mızli gırmek istc>yen bf,· düşman 

tana e ini bir hamlede iskat etti· 
Biraz sonra Halim Caııko dliıjman 
tı'•cıları tarafından çevrilmiş bir 
• ,. if tan·aremlzin yardımına koş-
Lu .. ü- rlt"'rine bir kartal gibi sal
dı dı ve iki dü~man tayyaresini 
Afyon ova.sına iıuıieğe mecbur et
ti· 

Arttk srra bana gelmişti. Benim 
d' boıı dônmemem icap ederdi. U
çuyorduk, bir de ne göreyim dilş
manm bir avcı tayyaresi hatları
mm a.cımak istemiyor mu? Der
hal yetiştim, arpışmamız ~ok sUr
medi, bir kaç dakika sonra d~ -
man tayyaresi alevler çıkararak 
korkunç bir sUratle dilşmeğe baş. 
ladı. O gUnkU faaliyetimbs çok 
mtiabet neticeler vermişti· Av
dette o zamanki hava birlikleri ku
mlllldanı Muuffer Paşa bir baba 
gibi hepimizl kucaldıyarak öptU. 

Kıymetli pilotumuz Basri Hoca.. 
ya. sordum: 

- Dillmanmızı iske.t ettiğiniz 
anda ne hi.Mediyordunuz? 

Muhatabmun birden de~tığini 
g6rUyorum. ytlzU takalllis ediyor, 
g&lerlnln yanlan kırışıyor, elini 
alnmm üzerinde dolaştırıyor ve 
yavq yavaş söylüyor .• 

- Nıuııl tarif edeyim, diyor .. Bir 
ha.va hariıl başlarken insan her 
ıeyden evvel dilşmanmr kontrol 
ediyor. HattA kendini bile değil .. 
Dll.pwı tayyaresinin yanarak al
tmızdan uçmaSI insana vahşi bir 
zevk veriyor.. Maamafih sonrala
n in.lan biraz mUtcesslr olmuyor 
değil·· Hava harbl başlarken in
aanlik dlişilnceleri pek kalmıyor·" 
Ya hayat. ya ö!Um mUcadelesi bu!. 

- Fazıl sizde nasıl bir hatıra 
bırakmıştır? 

- Kumıındanımızdı, fe\knlide 
bilglll idi· Bize bUyUk blr kuvvet 
verirdi·· Vazifeden avdettc hemen 
kO§ar bizi kucaklar, öperdi.. Bun. 
dan bize yeni bir vazife vereceğini 
anlardık·· Bu vazl!cler bize zevk 
oluyordu .. Her Tilrk gibi biz de, 
o gUn verilen vazifeyi yapamadan 
geriye dönersek bUyUk bir nzap 
du.vuyordulı:·· 

Kısın uçuş ynpılamıynn za.mnn -
larda sporla uğraşırdık·· Fazıl he. 
p.lmiata buularmı ölçer, hep bir
deıı 18mefe oturdultımuz zaman 
blBI g1!lll9) hltAyeler anlatlrdz. 

- Taan-.a muvaffak olunca ne 
yaptınız! 

- Dilşman ricate başlamıatı .. 

1940 

Toptan Y&f meyva 1 
ve aebze fiyatları 

:!9.S.940 Per§embe ı;UnU Jı;uuıbw 

belediyesi 'Merkez HO.lınde toptan sa 
ulan orta derece yaıı me,1 va \ e b w 
!lyaUan: 
\.ıJ..,t>J Kuruş 

Bnınya 9 
Domu.leıs kır 2 
Domatc:.ıı sırık 2.50 

Sakızkabağ' 9 

Soğan 3.50 

J.< U..Ulj C çalı H 

z.•asulye ay,.ekadın !I 

Fasuly c yc.,,ıı b 

Z.'asulye Bıu bunye kırmızı 12 

Bılber dolmalık • 
Uilber sl\rt f> 

Sarım~ak 2• 
Patlıcan baş ~-W 

Patlıcan ortıı. ı .. .., 
Patlıcan ufak "T.75 

Pa tııcan bostan b 

Asmaka.ba:ı 7 
Hıyaı· l 

ı.\l.L:iır -.7~ 

~c.,u salata 100 lOJ 
Maydanoz - öO 
Vcreotu 2 

Nıı.ne - • .:ıll 

Havuç ., .., 
Pancar 4 

tı::Um çavu~ 3,, 

Ozlim Bnlbru 10 

üzUm Rczald ]! 

OzUm Çekirdeksiz !t 

Elma Amasya {Ercglf) l.! 
Armut ;) abani 
l.<~mdık yc3 l kabuklu s 
Fındık kabuklu ıı; 

Şef talı JO 

Ayva b 

Taze incir 1\ 

Muz yeril ';Ü 

Kızılcık 
., 

Uvcz 5 
Limon ecnebi 400 800 
Ka?1>UZ YenldUnyo. baf 1 
Karpuz YenldUnya orta 4 

Karpuz yenldUn) a u.aı' l 
Karpuz Alaca ba§ lU 
Karpuz alaca orta 6 

Karpuz alaca ufak 2 
Kavun Kırkat;'aç ba~ JO 
Ka\"un Kırko.ğaç orta ö 

Kavun ku kağa~ uf alt 3 
Kıtvun Hasanbcy ba~ ıu 

Ka\•un Hasanbcy orta 6 

ı-•avun ltııaanbcy ufak 3 
I{'a\'utı Topatan ba§ fi 

Kavun Topatan or1.a .! 

Uaküdar lcra l\lemurluğunJan: 
938/2013 

Eskiden Beyoğlu Na.ne sokak lS 
1';o. da otururkç.o bµ.,"1ln oturduğu 
yer bclll olmıyan Atlna \'e 
FoUn!ye. 

Yııniye olan borcunuzdan dolayı 

mahcuz üakUdarda. SelAmlall mahal · 
lesinde eski meyhaneler yeni Uzllm
kızt sokağında eski ve yeni 7 No.lı 

dllkltA.nı Mvi hanedeki altı§ar hisse 
itibarile on iki hlasenlzln parııyo. çev. 
rllmesi talep edilerek ı ncl artt.ırma.51 
2 Blrincltc§rln 9-10 tarlhllle rastlayan 
Pergcmbc gUnll saat 16 da ve ikinci 
artt.ırmaamm da 17 Blrlncltqrin 9•0 
tarihine raıstlayan Peroembc gUnU sa· 
at 16 da yapılacağı Vakll gıızeteslnln 
23.8.9•0 tarlbll nUsha.sı ile ilAn edil 
ml3t1r. llAn varakasının tcbllğl ma
kamına kalın olmak Uzere llAnen teb-
ııt olunur. (332iS> 

Tayyarenin varifesl ne olur?· Ka
çan dUşmana tayyare sUrati ver -
dik .• Basri ve Osman Nuri Afyon • 
Ekret ı:ıoacsi üzerinde yakaladıkla
rı dil~ı bombardıman ederek 
panik yaratmı§lardı· Bu bombardı. 
manla.rla. yara. anan 300 ki,.i esir 
cdilmi3tl· Ö!Ulerin adedi ise meç
huldll· 

- 30 Ağustos niçin Zafer gUnU 
oldu? 

- 9 Eylfı.l neref gUnünUn yakın 
olduğunu biliyorduk.. Biz tayyare
ciler bu uerefli gUndeki hlssemW 
anmak için 30 ağustosu f,.ayyareci
Ierin zafer bayramı olarak kabul 
ettik ve o gUn bUtUn tayyareleri.. 
mizle dllşman Uzerinde uçarak ııon 
bir darbe vurduk·· 

- Bugiln için dllşllnU5Unüz ne· 
di 

., r. 
Kıymetli pilot Basri Hoca fikri. 

n! ı:ıöyle izah ettl: 
- 17 senedir hocayım .. Türk· 

ler kadar havacılığı benimsemiş 
gözü pek ve atılgan bir millet ta
savvur edemem" Bugüne kadar 
bu vaziyete geldik, bund"n sonra 
çok da.ha ilerilere gideceğimize as
la şüphem yoktur. 60000 tayyare 
kırk bin pilot gibi büyük rakamlar 
duyuyorsunuz .. Bunlar bo§tur. ha.. 
''~cılık bir kemiyet işi değil, key
fı~ et işidir. 

Basri Hocanın yanından aynhr _ 
kcn içimde kabaran blr hisle yi.lk
selmek, .§ahikalara vardıktan son
ra eehıtlik merteb~lnl kazanan kıy
metli tayyarecllerimlze benzemek 
istiyor. nıhlanna sessizce dua cdi.. 
yordum .• 

Mumlfer Ac.a:r -
Sahıbı: ASIM US 

Basıldığı ~·er: VAKiT Matbatı'1 
Umum neşriyatı idar~ eden: 

Refik Ahmet Stvmfil 

iki defa ölüm 
- Bıı<4 t&ra.fı 5 Jnclde -

anlamıstnn· lngilizler beni bir esir olarak saklama.klan fazla 
yolda harcamalı: utiyorlardı; belki de, '.l'ürk ahaUyc karşı bu 
kaybı bir kaza olarak göstercceklerdı· 

Bilmem. hayatınızda böyle dakikalar geçirdiniz mi? .. İnsa
nın ölcğccini bilerek bir hile~ e itaat etmesi!··· Derimin diken
leştiğini duyuyorum! Ad ela, benim için mukadder bir ölüm da. 
kikasından çok daha evvel. bir tırpanın kuyruk sokumumda.n 
itibaren, ta enseme kadar, tüylerim.in ti.zerinden kc.skin bir bı· 
çıık temasile geçerek bilendiğini duyuyordum. Askerler öniim
den birer ikişer geçip gidiyorlardı· Gece basmak üzereydi. Müt
hiJJ bir rüzgar esiyordu· 

Her halde kurtulmalı: istiyorsam vakit geçirmemek 187.rm
dı. İstasyonda camlan kınlı: penceresinden biribirl arkasına 

kamyonlara yığılan çu .. '8.lları seyrediyordum kJ, birdenbire lıa. 
Jinden bir istasyon memuru olduğu ıınla.ııılan biri yaklaştı; arka 
knpıda hemen oraya brrakr1ırua bir kaputla bir asker ba.'}lıb'lnm 
hazır olduğunu SÖ} Jedi· 

Hiç bir \"akit hayatmıda bu kadar stirntlo iş gördüğilmü 

hatırlamıyorum· Şarki Makedonyayı işgal ettiğimiz sıral3r 

milis kuvvetlerinin yam başmda. bilhassa gizli bir te~kilft.tla uğ. 
raşlığrnu söylenılşlim. Jo'altat lngilizler bu teşkllıltm hedefini bi
liyorlar: hattA onu çah~masmdan alıkoyuyorlnrdı. On beş glin 
içinde Türk - Alman gizli tq~kiliıtma mensup yirmi bir kişi 
kurşuna dizilmişti. Halbuki o vakitler bizim kullandığnnız ajan· 
!er da bundan daha fazla değildiler. 

Hakikaten istasyon mcmunınun söylediği Jcaput tam tarif 
l"ltiği yerde ldf. Alelacele üslilmc geçirdim· Başlık kuliıldarmıa 

kadar inmisti· Bu halimle İngiliz §Oförlcrlıı yanında çalışan Yu
nanlı muavinlerinden o kadar fark.iıızdmı Jd kimsenin boni te.'.j
his elmesino imkan yoktu. Aynı adam kamyona yüklenen ağır 
çuvallara nezaret ettiği sıra kulaklamna bir iki kelime da.ha 
fısıldadı· Bunları birer mors işareti gibi kolaylıkla anlıyabilL 
yordum. 

Kamyona benim yerime yükletilecek içi tq dolu bir çuva.. 
im da nakil \·azifcsini yine ben yapaeaJı:tmı. 

Bundan ötesinin çok kolay, korkunç, !&kat tuhaf geçtiğine 
§tipbe yoktur. Bir kere çuvalm içeri.sine doldurulup ba.zil'lanm~ 
taşları bir vUcudü yukarı çıkarır gibi kamyonun tm.Unc yorlea
tirmek zor oldu· İngiliz ıoför koma çalarak mUtemadiyen aa. 
bu-sızlanıyordu· RUzglr hlll dinmemişti. Kulaklarım yıldırrm dU

§Cn bir ormanın içine girmi3 gibi uğulduyor ve dalnı.a yakında 
olan bfrI.,i tara!mdan .Çağtnldığmu !§itiyordum. Bu kimdi:' Belki 
de. bana pek yakın olan, yahut beni bUyütmüş olan birlsı ... ve 
belk.l de ölmek Uzereydlm· ÇtlnltU bu yakm ıseııten daha başka 
\•e garip bir ııenfonl gibL bUtlln tanıdıklanmm. ac.slerlni i§it.mJye 
ba.şlamıştnn. Bu tuhaf ses illlzyonu içinde :i§1mi hemen yaptnn; 
kamyon dört muhafız neferle diğer ıkamyonlar önde olarak ağır 
~h~~~ · - . 

Hikay.cnin arka tarafı ,eu 

Az sonra. belki de Von Hörbiger'in kureunl& toprağa. yüı:ils
tü kapandığı yere ye.km durduğum.uzu hbsetUm. Gece hiç bir ta.
rafta l§tk yoktu. Rtı.ıglr dfnm.loti· Hafif bir yağmur çiaeliyordu. 
Yerler kaypaktı; titriloordum; ve h!ll benbJı ic;:in tayin edilmi.§ 
olan ölüm §eklinden haberim yoktu. Şoför kamyonun kapısını 
açtı; dıııarı fırladım· Aynı daldkalar bir uçurum kenarında, he • 
men dokunulduğu zaman büyük bir silratle vo tepetaklak yu
varlanacak ka.clar dik bir meyilde durduğumuzu dch~etle far. 
~~~. 1 

! T raş bıçaklarının •ahşı % 50 ye diqmü 
f ÇÜNKÜ: 

POKERTraşBıçak 
lle evvelce 10 defa ıraş olunabllJrken aoa lekemo;ı111U 

&lmdJ rabnt rahat 20 de.in tm5 olmak kabU oluyor. ..................................... , 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Banka 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermavesi: 100.000,000 Türk Lirası 
Sube ve A ians adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele 

Para biriktirenlere 28,800 Lir 
ikramive VePiyor 

~t .Ba.ı:ıkamıda kumbaralı TO lhbarınz tasarnıı heaplanııda 
~ llra81 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue "Pil 

plQ.na göre lkramlyo dağıtılacaktır. 

' Adet LOOO Ura1ık 4.000 
' .. 600 • %.000 • 
, • :so • ı.ooo • 

40 ,. JOO ' • 4.000 • 
100 r,. GO ,. G.000 • 
UO ,. fO • 4.800 • 
ıeo .. ıo .. 3.200 • 

DiKKAT: Hcsaplarmdakl paralar bir ene içinde rıo liradan 
dll:mtyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlulyle nrfl 
I\ur'alar ııenedc f defa: l EylOJ. l BlrlnclkAnun. 1 J4art n 1 B 
tarihlerinde cekllecektır. 

0_~111ANt:I .BAN~~'ll 
'TORK ANONiM ŞIRt<eTir 

1 
- '} 

-. \TE:~~!s ~~'.:'• 1S63L-~D 
Sıatulen ,,~ TrJrkif9 Cümhuriım ıle m/ir:<Jftil mok.ım~~mm 1 
11191 Numat.Jfı 10/611933 tw7ıli k.munfa tııdı'ft "1ilınistı~( 
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Fltvancrl 9e bQtOn -Ouny:ıda Accnla ve Ma&abirletLAAt.4ar 

Kamyonun Uzerlndeki dört muhafız QOktan atlamıştı; kam
yonun liunbaıu yanmıyordu· Yalnız nöbetçilerden birinin elinde
ki kUçUk bir fener blr ateşböceği gibi karanlıkta arasıra yanıp 
söntiyordu· Dar bir yoldan sonra uçurumun arka tarafmda ka
ranlık bir orman ywellyor; daha ilerde, c;:ok ilerde, 3.deta be
nim b~ka bir dllnyo. gibi gördUğUm bir yerden, belki de bir as
ker mUfrezesi tarafmdan yakılan bir aletin yalazları, sanki, bU. 
tUn ormanı birdcnblro tutuetunıp yutacak kadar vakit vakit 
keskin ve çok kereler dumanlı ve donuk bir parıltı halinde far
kediliyordu. Muhafc:larm. yanma yaklqtnn; eoförlin daima ace
le eden sesi kulakle.nma. çarpıyor; ve onbqnım yine birer 
mors, fakat alclicele verilen birer mora i'ia.rcti gibi kesik ku
mandaları duyuluyordu· Bir muhafu, kamyonun uçuruma doğru 
eğilmlıJ yan sathı mailindeki kapağın vidasrnı ge\'şettf. Onb~ı: 

- Tamam! dedi· Aynı dakika kamyonun yan kapağı aşağı in. 

miştı. BUtUn içindekilerin aesi. ta§lara çarpan bit gUrültü ha· 
llnde ağır ve boğuk duyuldu· !' -··-.,_ ' tter nevi Oanka Muamelelcrl..._vapu} 

H~bı car. ve ~uaı hesaptan lıD~adı 
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Onbaşı: 

- Kapağr vidalaym ! 
Diye emretti. fk1 nöbetçi aUratle vidalan taktı! 

- Hurr mıyız? .• 

Uçurumun kenarmdaydrm; ve qağrya karanlık bir kuyuya 
bakar gibi bakıyordum· Muhafızlardan biri kolumdan hızla çek. 

ti yUrUdilm· 
Şoför yerine çoktan geçmişti· Kamyon bir direksiyon bare

keUle asıl yola girdi; ve kartı ta.rafta, ormannı içine sapar sap
maz, ilcrdekl alevler k~•boldU· Şoförün yanında. dimdik otu.ru. 
yordum. Kulaklanmda uçurumdan yuvarlanan bir cesedin çı.. 

kardrğı iniltiler vardı· Kafa.mm taştan taşa çarparken. sızladığı· 
nı adeta hissediyordum. Her tarafnn yaralanmış gibi ağrıyordu· 
Her ııeyin bununla bittiğini sandıE;'tm bir srrada da.ha başka bir 
§Cy oldu. İngiliz ııoför birdenbire durdu. Boş kamyondan hemen 
atlıyan onbaşıya kulaklarının bir ölilm iniltislle tıkandığını, 

içinde bir adam bulunan çuvalm ya kamyonda diğer truı dolu çu. 
vallar arasında evvclco ezilerek kaldığını, yahut, uçurumdan 
yuvarlanrrken bir ağaca ta.kıldığını söyledi. Onbaşı kulaklarına 
çarpan bu inlltiyi nereden i'ltiyordu ?- Yalnız, bUyUk bir tehlike 
geçiren vilcuduml:ı o kadar çok ona yak.m oturuyordum ki, asa
bımın blUUn hareketlerimi olduğu gibi nakletmesinden §Üphe
lendiın. Ve şoför. ta kararg&ha vanncaya kadar uçuruma yımır
lanmış bir adamın iniltilerini L'littiğini söyleyip durdu. 

Yolda. kamyonun aert l§ığı öntlnde gece kuıılan uçuşuyor; 
arasıra blr domw: yavrusunun fırlayıp kaçtığı görillUrordu. 
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Tıc.ari kredilet' w vcsaıl<h krediler kllşa\'!ı 

Türlare ve Ecnebi aıemlekcllcr tııcruıe l<C"Slde ~•-1$1ıpnton..! 
Darso1 emırll'l'l. 
Esham ve talıviUt. ıfnr. ve cmt.ıa Dzcnno ~ 
Sened.aı t.ılısıl.ih c~ saire. 
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ı En ~k cnini\'l'I şarf!Jnm haiz kirılıı.l 
\ - Kas.:ıl.ır Servisi v:udır. 

,... _.,,,. ' . ' "' ....-Pi ya sıı nt n en milsait ,artlarKe ( kumba!'at. veya °r" 
' lcumbaruız) tasarruf hesapları '1Ç1bf'. 

Yol Sürveyyanı Alınacak 
İstanbul clvnnnda yol inşaatında ça !'lmak Uzerc tccrilbcU Yol FeJJ 

murları ile SUrvcyyanlar almacnktır. 1sUycnlcr1n 'eslkalarile Galııtad• 
yon Ha.nmda 18 - ıtı nunuı.ral:ırdaki yazibııncye mUracaaUan. 

Yeni Ne~riya t 
ISL.Ul ANS1KLOPT.D1 1 - Bay Eş· 
rot Edib tarnfından yazılmıştır. Maa 
rlf Vekilllğlnco tercüme ettırılmelttc 
olan bu Anslkloped!nin Misyönerlcrin 
teslrl altında kalan noktaları olduğu 
nu 'c böyle hatalı yerleri görUldUk
ı;;e bunını tashllıJ, tahrıncre, isnatlara 
reddiyeler yazılması için emir \'erildi 
ğtnl tebarüz etUrıncktedır. 

lş Bankası Cuma 1/ 

Cumartesi günleri 
kapalı 

Bankamız lstnnbul, Beyoğlu. G 
ta §Ubclerl ve Kadıköy, UskUdar. 
yazıt Ajanslnrmm 80 Ağwıtos ' 
Cuma ve 31 Ağmtos 19!l0 C 
gUnl~rl kapalı olacağım mubt 
mU~t rllcrimlzc blldlrirlz. 

MODumn:t 


