
·Yazan· 
ASIM US 

'~ hUtUıı ıu ...... ll!na.n:rıc nılllctl Sil Ağus-
~~ l'lldönu.nılıJr Meydan Mubarr. 

dıı-. 80 lliıü lru tlııma.k ile 

'1, ~-ile eld Ağustos meydan mu.. 
ı.. ~. tın e ectllen blıyllk zaferdir 
~ '"<QI trıu~ ıııtor1uı;11 JDI4-19t~ 
~~ dü kesı denllC!l inkunz 
\ ~ )"1) 'tUkt4m sonra Tll.rk 
~:'tıltla.Uıı~ bir hnyat ha uılesl 1!;111· 

~hıtı ka\'IJ turdu: Türkiye 
S 'tıııııe adı De llilı Misak bu
~ lll:ıt1ıa)en1 devle• kurma!. ıw. 

• '1tıııı r kıldı. Bu &uretle 80 
' lilUın are l vo zaferi bUtUn 
t lldeı '"e dirtnı harbimiz olan 

enın ~rcru bir tlmeall 

Revaı ve 
Balçık 

Harp limanları 
işgal edildi 

-0--

Birinci sınıf Ki~of 
kruvazörü hasara 

uğratıldı 

l;iifip b 
Ilı~ lr ~l!kl,f 06eri ola.. a· d b. d 
tlııltın °'1nıhurtyetinl Osmanlı ınyeper e ır a a 
datıa tltı bir dNDaVI gibl 

~ Ul;uet\Ja:Okru Ob<-ağı :yolunda işgal edildi 
\ıl \'e bn Derıye el1rcnler de 
~ 'iitu~ ~ mUtaıealarm Berlln, 29 (A,A.) - Alman orduları 

liıcrartı ~~e &ebep Türk mille- ba§kumandanlı.ğmm tebliği: 
'~.ttı oıınad r OO\'lot )ıışatmnğa Alman kıtaları donanm:ı ve havn kuv 
lf:b..~ •ti zannım dhlnlenlf' vetlcri llo tı.ı b\rliğl. yaparak ı:.ok kuv. 

• etıdl! 1 olduğu gö!U'ri,. vetlo tahkim edilmiş bulunan Reva! 
'l)ıltıırııl4utu t 'l'Urkh e OVnıbnrl t- ı harp limanını çetin muharebelerden 
IQ, ~ l\ll t t"tinlerı ~aıtnmııı ole.o sonra 28 Ağustost.ıı. zapt şlerdlr. 
lu..""' ~ hlbi d rhal teellm ooer Bu eııkl Hansa §ehrlndd,;ı Herman 
~t ına o ... - ,. l:'"\lıij )'alı~ • 04yıı. ıı.tılıuı bu m.ı.. kaleııl üzerinde Alman bayrağı dalga· 
'hı o ın::r ve l'ürJdyo Oumhu· tanıyor, Ayni gün Alman lutalan en 
ltt "11 ~ 11 tnıpsratorluğundan yeni usullere göre kurulmuf oıan Bal 
~ tan kunılmu bir de\. çık harp limanına girerek bu Umanı ''rtirk muıettnln ıdya.st işgal elml§lerdir. 
~ltıdatı bir l!ıtıkranıu.lıl< Binlerce &lınmt§ 6 ııahil bataryası 
~enıez. Çıi.nkU Türkiye ve sayısız harp matzeme81 iğtinam 

~ ' Osnıantı Jınpa.ratorlu- edilmiştir 
f!ı ~y alelM bir k blne Reval harp limanında asker vo harp 
~ ~ Ztlyen blr rejim değl. malzemesi yUkll1 19 n6kllye gemi.si 

~ btı ~ lkt Türk mlllctl itin bir muharip ve diğer 9 harp gem!Bl 
~.llcı OQ. abidesi Olıın ~1Al batınlmıştır, 

~ ~~tlıı.k blr ufere eri ti· Birinci smıt o(Klrof) kruvazörü Ue 
tUıt ııı~lk Me dıın Muhatt. bir muhrip ve dlğer be§ harp gemisi 

-. b.: 'ıatbtnı hlidl lerdlr "° bu 1 ağır bas&ra uğratııml§Ur. 
.~ ClUı IUlit&reke ltbıde Unıu· ı FinlA.ndtya körfezinde Alman bava 
~ tarafından büttin 

1 
kuvvetleri ceman 13.000 tonluk i..lç 

~ bu olan TUrk mllletl Sovyet nakliye geınl81ni bat.ımu~ ve 
h.~fıtler harbt tarihte eti oımı.. • bir Sovyet muhribine de tam isabet. 

• 
nın lı 

T 

:"l\Jıe lcmt tir. lcr kaydeylemi§lerdlr • 
...... ~~ıırt:rett Ue <>smanlı (Devamı Sa. J, 8ü. ! del_---.:....:.~-------~--------------

,._utt 1'-JUQ 111UsmdakJ farkın ea· =:....... __ _,_..,...._...-,....,.......-.--.-:-..,.-
~~ ~ clef;i§tkll~inden ibaret 1 

' edebUmck ı~tn tıene. 
\n:, ~ latUt:n Muu. Mllcııdele :ta• 'i 
... ~ llarblnln ~ zafer 
.~ inkar et'tnek JAumgellr. 

Scvr'dc bayatma • 
~~ '.l'tirk mDletlnln ya,.! 
~ lı:t:ıı.-...eın Ye latlkltıll uğ'nında 
~ \'vtU' olonabllecck 
~~ el heır neWıı gl>ze atmak 

' tı.ı ~hnıe lm.dsl bir barekct
ti>?.1..:..-~ taruıı canlı ol.Brak 
·~ önliod clurup dl'• 

~ ile lıa Y Oıımhurlyet1 Sevr'iıı 
'ı·~ Yatı &ona eren Osmanlı 
~~gibi DMtl telAk• 

'n 
~ °''""'' Ro > "'1. 6 anl 

UOün yapıla-
~ak merasim 
~e~Un ao .. 
~ll l' baha .Ağustos tayyare ve 
~e ~ tnıdır. Bu mUnase· 
l~~~~er yanında bugün 
tıı.teı-tır. &h ~~ merasim yapı. 
~ haYra runizde tayyare ve 
~ b- ltUtı nıı büvUk bir mera· 
~l' br:;:k. vilayet bu.ıa 
~ lr b~+ft-• hazırlamıştır. 

~ ll~ -.ııoaşa bayraklarla 
~l ~ec~-eoe de elektrik ten· 
~~ltı tÔJl ır. Saat tam 12 de 

acaktır atııaru bayram 
<neua · Ordu namma sa. 

"'' Ba. .6 8il. 1 de) 

Alman askcrlerı kauçıık kayı'ld<ır ile Dtıieper 

An kam 2!1' ( A.A) _ Baıveklılelleıı kll>at nelicesiıı de, vnzUedar obnadı 
tebliğ edllml~lir: ljı h:ılC: . iplik tcn:ialına müdaha~cde 

Pamuk ipliği tevziatı işlerinde bulunclu~u ve 95 s:ıyılt Jcoordınas 
yplruzlu~ BÖrülen n -yapılan tııh (Dooamı 8cı. A sil. ! de) 

KUPONLARIMIZ 
"Öl.MEZ REİS,, Romanımızın kuponlarm.a ya. 

nnda.n lt:ı:-a~n ba§Iıyoruz. Bu kuponlar 60 ta.ne 
olacak ve 6J kupon getirene 9 formruık "ÖLMEZ 
REiS,, romanı hediye edllecektir. Yanndan itiba. 
ren kul)on~nnmızı toplamayı lhma.1 etmeyiniz. _J 

Ordu terı· 
listesi 

Kahraman ordumuzan 
Yüksek Tasdika iktiran 
eden Terfi Listesinin ilk kı
sımlarmı dünkü sayımızda 
ne§retmiştik. Listenin ta
mammı bugün 6 ve 7 nci 
sayfamızda bulacaksınız. 

icumhurulnaz 
A/gon'da 

İnönü halkın coşkun tezahüratı 
arasında Denizliye hareket etti 

Afyon, 29 (A .• 4) - 28 Ağustos su 45 de Denizliye ihııreket eylernış 
nü Anknradıın hareket buyuran reisi dir. 
cumhurumuz Milli Şef lsmet tnönü, 
bu sabnlı sn:ıı 10'da Afyona mm·as:ı Rei~cunı.1ıurumuz seliş ve gidışlo 
lal etmişler \·e şehirdeki muesseselt' rinde hallnn coşkun 
ri teftiş buyurduktan sonra saat 11, selfımlnnmışlardır. 

25 Ağustostan 29 
Ağustosa kadar 

Führerin umuınt 
karargahında 

Siyasi, askeri 
görüşmelerde 

bulun ular 
Bcrlin, 29 (A.A.) - Resmi teb· 

llğ: 
Führcr, Duçe 25 ağustostan 29 

ağustosa kadar Filhrcrln umumi 
karargahında buluşmuşlardır. 

Şanal ve cenup karargabtarm. 
da ya.pılan bu görüşmelerde hamin 

(Devamı Sa. 4 sı'l. 5 cU) 

R 
• 
1 a 

iler e-
v e a 

edi or 
.. :--<>--

Yeniden 
Beş mahal 
işgal olundu 

Almanlar Elçilik bina· 
sına iltica ettiler 

fY <ıZ'lsı lı üncüde) 

Vakıf m okuyucular na h"zmti 
Forma kuponlarını 
n şre başlıyoruz 

VAKiT, daimi olmyucu.ıırı için bUyUk fedııklırlıklarla sılr sık nı~ 
bakalar tcrtıı• ctmelıtc ve hedıy<.Jcr vermektedir, 

Kupon mu'mbilinde paroaız olarak verdiğimiz •·omanıar. ümidin {ev· 
kinde bir rn~tct gBrmU§Uir. l:'a:mdan itibaren ncııredeceğimlz yenl ro· 
man kuponlnn, okuyucularımı:; lein yenı blr kolBylık ve lılzmet tc~kD 
etmektedir. 

Şimdiye kad:ıı· 25 kupon mukabilinde Uç !arma roman vermekte idik. 
Bu §ekil, cku) uct.Janmız lçin blı' kUlf'ct olduğundan ve romıuılarını tam 
alamadıklarından yeni forma.ı.-:- için okuyucuıa.nnıız lehinde yeni bir fe. 
dakArlıkta dalın t.'l!lunuyoruz. 

''ÖLMEZ ımı ·,, adını tı~•yacak olan ycnı rouıaomıızıc Ut y.f;a. 
tutan dokuz bUyUk forması okayucularımıza. yalnız GO kupon mukabnm. 
de hediye edilecektir. 60 mcı lıı:pon nc;redildlği vnkit Roman tamamlan. 
mID olacak "-e p:nauz olarak tevzlo ba§l&Do.cnktır, 

NOT: Vakıt kuponlarını toplamak suretiyle ''akıt'm dnlnıl olruyu· 
cıdan ara61111l .renler ıı;ın bir çok istifadeler dl1§UnUyonız Bu husust.& 
bir kaç gtlDe kadar sayfalaruruzda çok ctrnfiı mattUnat bulacak.smiz. 



ov etle-
ıo AOUSTOS l94f -~ ,. 

AN 1. nısı Darlan re yardım 
Avustraiya 
Başvekili 

Menzi 

Cenubi 
Amerikad8 

''Hayır ve O Ağustos zaferi 1 Fransayı kurtara- hakkında 
arya meydnn mulıard>e- Çankayadaki köşklerinde bir çay cak sulh hakkında / ngiliz 

Partıler arasındaki 
ıht llf yDzUnden kültür 

cemiyeti,, 
adı altında 
Askeri bir 
teşekkOI 
varmış 

n. Yunan ordusu büyük bfr ziyaf Pti verdiklerini de yazmıştı. Beyanatta t l . . 
a Afyon K. hisar - D. Pınar 20 • 21 Ağustos ~ecesi birinci gaz e e e T ı R ı R 

ında toplarınuatı. Diğer bir ve ikinci ordu kumandanl!l.rlnm b 1 d istifa etti 
da Eskişehir cı~a:ındn. bi· i§tiraki>:le ~ cephe~ı karargll. u un u yazdıkları 

bulunuyor, bu ıkı grup a· hında .hır tpolantı yapıldı. Taar-
a. da kuvvetli ihtiyatları rw: emri izah ve har.ita Uzerinde Bern, 29( A.A.) - Gazelle de 

Avustralya b~-vekili Menzi 
istifa etmiştir. Menzi partiler 
arasındaki ihtillftan çekilmiştir. 
(Radyo tazelt33İ) Bu ordwıun snğ ceınhmı mUnakruış edildi. Tatirruz ha.re- ı.eusannc'm Vişl muhabırl, amiral 

eres havalisind~ki. sol ce. ketinin blr tabya ve ıt.artejl Darlanln bir tLfildknt yapmıştır. 
da lzni!: gölüün şimal ve baskını teklinde yepılmasma ka., Amiral Darlan, ı.·rnnsu. 1sv1crc i-

Jaki Yunan kuvvetleri rar verllrtılş olduğundan tahşida. nin Alsa Lorene bir krşılık teşkil 
rdu. Bu truışit Yunan tın çok gizli tuttilması Jb.ımgeli. cdecel}i hakkındaki şayiıılann torna... 

e Mnrmaradan Mende- Yordµ. Bu maksatla lbUtUn hazır- mile mnnasıı olduğunu tcmın etmiş 
jatan kadar uzanan lıklar gece yapr)ıyotdu. ve demiştir ki: 
r ccp'.he man.zara.sını ve- 24 Ağustos 1922 garp oephcsı 

0

pbedeltl Yunnn kuvvetle. 
rduya taksim cdilm~ 

f kn. ile müstakil üç fır
:ı.:ret olmasına mukabil 

tertip ve tensik edilen 
1 •etleri ki ordu halinde 

ve bu orduların sevk 
~ eepJıesi lruman· 

vani!e Milli Şef 1sınet ln.. 
nım·~u. Atntürk baş· 

ve Mareşal Fevzi ~k
ne g~l kurmay ıbaş. 

unuyorlardı. Garp cep. 
ti birinci ordunun ku· 

ilJ Nurettin Pş., ikinci or
ıdo:ı.m Ya1."Up Şevki Pa.. 

~ ~ stos 1922 de garp cep. 
ba§lıyan ve 30 Ağustos 

e neticelenen münim ta
ı es.ıs pl1iru; dil§man y~ 
'l her birisi üzerine taar. 

e erek !b"r imha harbi yap. 
. Atatürk, İs.met !nönil, 
Caknıak, Af yonkarahisa· 
~ubu garbi inde ve Akaı
Dumlupnıar arasındaki 
böyle b1r truımız ve imha 
besi için çok uygun bul 
!ır. 
ruzun esasları hazırı~ 
oonra Atatürk o tarihte 

Ja. bulunan İn,giliz genera
nd ile görüşmek vesile

nkaradan hareket edc-
3 Temmuz 1922 akşamı 
phesi karargiUımm bu, 
ı Ak bire gelmislerdir. 

3 Teınm ız 1922 gecesi A· 
, ls.m t İnönü. Fevz! Çak
orüşerek pHln mucibince 
za giri.cmıek üzere 15 ağus_ 
'ldar lbütiln tıazırlıklann 

karar verildi. 

~ mmuz 1922 günU. Akşe
yapılan bir futbol ma~mda 
mak üz~re ordu !·umandan. 
.. kolordu kumandanların· 

, n da Ak~~'lire davet 
u bulunduğuııd=ı.n bunlarla 

an;ı h 1nn görüı::ül_ 
n sonra 30 Temmuz 1922 
t :ırruzun teferrüatı da te<1-

ecf'di. 
rp c i kumandanı !.s. 
I ·n i 6 Aıfustos 1922 de 
o rak or lulara taarruza 
l ı. rini verdı. 

ır d kTsa bir milddet An.. 
· bulunan Atatürk 

A: to 1922 rrü.nü öğleden 
Ak ·r e bulumnak üzc-

çok ci bir surette Ankara. 
otomob ·ııe Ronya üzerin.den 

ire l''lrekct etmislcrdir. 
ı ... ynhat co < ~izli tutuldu .. 

20 Aimstos tan1ıli Yeni· 
azetesi, o gün, Atatürkun 

karargahı Ak§ehirden cephe ge_ 
risindeki Şuhut nahiye ine nak. 
!edildi. 25 Ağustos sabahı kara:r
g".ıh Kocatepenin cenubu garhi· 
sindeki Çadırlı ordugalnna taşın_ 
mış bulunuyordu. 26 Ağusto~n 
Atatilrk ve yUksek kumanda he. 
yeti Kocatepeden taarruzu idare 
ediyorlardı. Taamız sabah sant 
beş buçukta müthis bir topçu a· 
teşiyle başlamış bulunuyordu. 

Taan-u.z mıntakası, Yunan 
kulTVetlerlnin en fazla tahkim 
etmiş oldukları yerdi. Bu mm· 
takıda Karahisarın e.nubunda 
50 ve şarkında 30 k !omctre u.. 
r..n:uğunda gs. YPt müslnlıkem 
ne' k!ler var-.t. H<:~~\ bu !l'lev.zi. 
'eri #!'ezmiş olan bir tng!IL erkfı.· 
nc:arp su'>ayı, bu rnevzılerın 
kuvvetınd 1 bir ga.ze: •• .: ,, e- :.ıh· 
eederken: "Bu kadar kuvvetli 
mevzileri, birinci sınıf bir ordu, 
nun mütemadi taamızlarla an. 
eak altı ayda dilşürebileceğini" 
aöylembti. 

Türk Ol"dusu, aldığı emri ihar
fi harfine yaptı. Dilşman b3.Şku4 
mandanlığı bu a ;ıt taarr.ız karşL 
sında §aşırdı. Taarruz ~ladık. 
tan birkaç bat sonra Yunan or
dusu başkumandanlığı Afyonka· 
rahisardaki hastahanelerin t.ahli. 
yesin! ve hastaların Uşa.k'a n&k.. 
lin1 emretti. 

27 Ağustos günü Afyonkara· 
hisar geri alm.mış ve Afyonun 
cenup ve şarkrndalci 80 kilomet· 
re uzunluğundaki ibUtlln müda. 
faa mevzileri zaptedilmU) bulu. 
nuyordu. 

Birinci sınıf bir odunun altı 
aylık bir taarruzla başarnbileoo
ği bir işi yapmak için Türk or
duauna kırk sekiz saat klii gel. 
mi~i. 

Bu sırada Yunan ordusu, yeni. 
len bütün orduların yaptığı gibi, 
ilk kurtultJ3 çaresi olarak ku· 
mandan değiştirmeY: dilşündü. 
Yunan orduları kumandanı Ge
neral Hacı Anesti'nin yenne Ge. 
nemi Trikopis'i tayin cttı. 

Bu sırada düşmanın bUtün 
gayretı mağlftbiyetlnin lir bezi. 
met haline gelmemesi için \J.ğrn.ş· 
rnak ve kuvvetlerini go.rbn doğ 
ru çckeb!lmck noktasında top. 
lanmrştı. FaY.at Türk ordusu. 
nun plftnr tamamiyle rnuvn.ffa ·{ 
olmuş bulunuyordu. 30 Ağustos 
~nü beşinci süvari kolordusu 
dilşman gerilerin,.. kadar girmiş 
ve dilşmarun çekilen yolları üze· 
rinde aslanlar ve örenköy köyle· 
r:ini tutmuş bulunuyorou. Dlis. 
man kuvvetleri Aydemir, Ada.
tepe, Alloren, Kızılın.., dere i 

•1sviçreye sulk ı ttn bulunmak, 
cok büyilk bir psıkoıoJık ve politik 
hain olacn.ktır. BJr g!iıı Hitlerc de 
söyledifjiıu gibi, nrnzı ıtıksimlcrl (;. 
zerine )npıl:lcnk lılr s•ılh, muknd • 
der suretle bir hnrp sctirccck bir 
sulh ol:ıcnktır. Fnnllyctlm nıenlle • 
kelimin tamamiyetinin ldnmesini 
istihdaf etmektedir. Hu ~bcble pek 
kolayca anlıyobllirs.ıniı ki bnşka 
memleketleri ve bıllı ı. a 1 viçrcyl 
parçnlamnğı düşündüAümn iddia e • 
elen şnyialıır ancnk manasız şcylcı·· 
dir.,. · 

Amlml Dnrlnn lh:lennl şlhle bl· 
tlnniştir: 

"Fransn, lsvlçreye k:ırş1 derin 
dostluk hisleri bc5lemektedlr., 

Kont cianoya 
ameliyat 
yapıldı 

Roma 29 ( A.A.) - Res • 
men bildirildiğine söre, kont 
Cianoya1 bir boğaz ameliya. 
tı yapılmı§tır. Ameliyat, mu. 
vaflakiyetle neticelenmiştir • 

Vekalet emrine 
alındılar 

Ankara, 29 (Vakıt•) - Saim.. 
b...<>yli kaymakamı Kadri Erdoğan 
ile Bingöl mclttupçusu Nedim 
Sezer vekalet emrine alınını~ 
lardır. 

Aslı,,hanlnr a.rasmda fena bir k!S"' 
kac arasında bulunuyordu. Düş· 
minın dördüncü kolordusunun 
arkası tamamen çevrilmiş, d:ıha 
geride Yun::ın kuvvetlerinin bu 
kolordusunu kurtarmak için yap. 
tığı mukabil ibir trı.nrruz ter_pb'bü. 
su Türk ordusunun azmi karşı· 
sınıda ..ı;:u:t.a.buk kırılmıştı. Otuz 
.\ğustosta Başkumandan Muba· 
robesi ismi verilen bUyU.k muha. 
re-be düşmanın esas kuvvetleri.. 
nin imha veya c ır edilmesi ile 
neticelendi. Alman esirler arasın· 
da Yunan ordusu başkumandanı 
Ger"ral Trikopis de ibulunuyor· 
du. 

31 Ağustos 1922 gUnü TUrk 
ordusunun esas kuvvetleri art.ık 
açık olan bir yoldan lzmir ü7.erl. 
ne ilerlerken, diğer kuvvetleri. 
miz de ~kişclıirde bulun.:ın şi· 
mal brdusunu ma.ğlnp etmek ilre
re harekete geçmig bulunu)'Or. 
du. 

J.ondrn, %9 {AA) - Deyli Teleg 
rat gıwıtesln1n a1yaS1 mıJıa.rrirl 0~1. 
ı yıu;ıyor: 

Rusya J1c Blrle§!lt Amerika. ara 
smdakl mUnnsebeUcre müdahale etme 
Ce Japouyanm hlçbir hakkı TC>ktur. 
Japonya, Ruslarla Ame:-ıkalılar ara 
amda mUbe.delo edilecek eıya !ç1D 

rtlıır dikte edoblleceğini lddla edl • 
yor. Bu, diplomuldc hayrete değoı 

bir yenlllk tC3kll edecek mahiyette 
dlr. BugllnklI Japon aakert zlimre ide 
resinin 8iy68etl blöften ibarettir, Bu 
son t~bbllsünden (aha kllatah bit b8 
reketin kabU oıacatım tasavvur et 
mek gtltUr. Japonya, bu beyanatta 
bulunmak için bllh "' mUnaaebetalZ 
bir vakit seçmlıUr. Zl.m bu beyanat 
dövizler serbesWğl hakkmdakl tngtl1z 
• Amerikan d klaraayont.nda.n ancak 
birkaç gUn sonra yapılm!ltll". 

Japon mllltarl!tlm, 4.mertkan eı 
yasının Sovyet Ruııyııdıı. sevkine manı 
olmak huausundald arzularlle muva 
zen"lerlnl kaybet.UklerlnJ lsbat etmiı 
ol uyorla.r. 

Japon diktatörleri hnrriyet mubare. 
bcslnJ kııammak tlzero olan memle 
keUerl korkutrunıyacs.ldar, bu mem!e 
ketlerin zaferlnS de gec.lktrrem.lyecek 
lerdlr. 

DeyU Meyi gnzeteaınin a1yUt muba 
blr1 de ıöyle yazıyw: 

Japonya, ktl!tahlığm en yüksek &t 
nıcenne varmrıtır. tnırtıtere ve Birle 
ılk Amerika, Rusya.ya mUmkUn olan 
btltUn yardımı yapacaklarım tem.lıı 

etm~lerdlr. Biz Sovyet mUttefiklerl 
ml7.c bu yardımı yapncağU. 

Japonyada 
tekrar mühim 
kara ar alındı 

-0-

"Müstacel tedbir,, kanununa 
göre 

10 milyon 
işçı sef erbeı 

ediliyor 
Tokyo, 29 ( A.A.) - Japon hilkCı. 

ıucıı, umumi scfcrberJil: kanununun 
d~rdüncü mndclcoı;ıne tcvriknn, bu 
ııhabki nozırlnr meclisinde bir 

''müstacel işler,, tedlıin kabul et -
miştlr. Bu tedbir milletin 10 mil • 
yon işçisinin iş kudret ni umumt u 
retle seferber elmelti i~lihclof et • 
mektcdlr. Dıı ~rın, işrızlerin t:ıınn.. 

mile ortadnn knldırılmnsını ve işe 
en zlyııde fhtlyncı olan sann~·i ihti· 
yacını tatmin edecek şekilde işlerin 
tcvzilni derpiş etmektedir. 

Londra, 19 ( A.4.) - Bu sa
bahki guetelerln bir ço)flarınm 
başmakaleleri Avustralya baş
vekili Menzinin istifasına talisis 
edilmlıtir. Bu gar.eteler mumai· 
Jeyhin yQksek devlet adamı va. 
sıflarını tebarüz ettirmektedir 

Daily Mail şurtlaıı ynzı~tor: · 
Bu mUmtaz ôtwlel :ıdammm 

istifasını tees Urle karşılıyoruz. 
İngiltereyi son zivaretinde Menzi 
nin kuvvetli şahsiyeti herkeste 
derin bir intiba tevlit etmirtir. 
Bukadar mahir bir elyuet ada
mının it başmdah ulaklaşması 
teeSUre §ayandır. 

Niyüz Kronikl gazetesi de ay· 
nı mütalfınları serdetmektedir: 
Bu gazete, Bilvük Britanyada 
veyahut imparatorluk dahilinde 
bu vasıflan haiz J>Ck az in'8.n 
bulunabilecE>ğini ~<J.Tct ettikten 
sonra şöyle yazıyor: 

Avustralyada yahut diğer bir 
yerde Menzinin yüksek kabili· 
yetlerini göstermesini mUrnkün 
kılacak bir fırsatın tekrar zuhur 
edeceğini Umit edelim. 

Deyli Telgraf gazetesi, Menzi· 
nin iftüasıru ica:bettiren sebep. 
]eri kaydettikten sonra şunlnn 
yazıyor: 

Menzi. Partiler arasındaki 
zıddiyetler neticesinde milli vah· 
detin müteessir olmaması endi
şesiyle şimdi iş başından uzak. 
laştınlmış bulunmaktadır. Ma
ama.fih bu meseleler şayanı kav· 
dolan en ehemmiyetli vaka Uze
rinde en büyük bir tesir bile 
yapamaz. Bu da Awstralya ta
rafından yapılan harp gayretinin 
fevkalfıdcliğidir, 

Tayrnis gnzetesi, bir.zat kendi 
taraftarlanndan bazılarının kili 
derecede şiddetten mahrum ol· 
makta itham etmekte oldukları 
ka.binesine karşı mUtemadiyen 
yapılmakta olan hücumlara e. 
hemmiyet vermiyerek 74 ma
messilden mürekkep bir mecliste 
ancak bir tek rey ekseriyete sa
hip olan bir Koalisyon hUkOJ!ı~ 
tini bırakarak orta.şarkta ve İn· 
gilterede uzun bir seyahate . çı
kan Mcnzinin cesaretinden ıs. 
rarla bahsetmektedir. Mumai
leyhin lngiltereye yapmJ'§ oldu
ğu bu seyahat ha.Ik ve harp ka. 
binesl üzerinde bilyük bir tesir 
icra etmi§tir. Fa.kat kabul et· 
mek 18.mndrr ki mumaileyhin 
bu seyahati Avustralyada vazi
yeti tarsin etmemiştir, 

Dahili meselelerde Avustral. 
yanın muhtelif partileri arasm
dnki nokta! nazar lbtilA.fı ~k 
bilyUktUr. Siyasi mücadelelerin 
bu kadar enteresan bir şekil al· 
maın nMiren ı:ı;örUlen hallerden. 
dir. Fakat bugün hatırlatılması 
muvafık olan daha ~ok milhim 
bir şey vardır: Bütün fırkalar 
harbi mümkün olduğu kadar bil· 
yük bir şiddetle sevk ve idare 
clmek azminde müttefiktirler. 

r/ 
Bue.ııoı Avre• 29 {A A·) ;"sııf 

tapo, Arjantinde sen!ş bir ~ 11dıl'-' l.:iUılmn nıalikllr. Haber 11 1 
-" ... 

ıı~ • 
göre ArJonlindckf naıl fa•dııe• ~t,. 
kında tahkikata memur ~ bir ~ 
Janlin mebusan mecUsfnlo 

11
,,. ti 

misyonu tarafından h::ı,,ırl• _,fCof' 
raporda bu hususta taf naı 
lur. f.3" 

, 
P.u rnpor zannedfldi~ıt'I~ dl ,d 

rın mehu nn meclis11>e te'" -/JI 
cektir. rd• 

SöylcndlRine göre ra~,.etJ),. 
mnn hayır \"O küllilr cr~l)l ııısJ' 
emrinde askeri bir ıcşd'lı ı;ıı ıı 
duğıı da lrşn edilmekıedır. ııd , 
kül her birinin lıaşınd bir .-tıt! 
olan 10 kişilik gruplard•P Art 1 
keptir. Nazilerin nnşirieCJr ıııaJıl 
(El Pompero) gazctcs nt 
mcblAğlnr \•erllmişlir. tJıl~ 

1940 senesinde Arıaııtlll ;,,.ı ~ 
rı haricine çıknnlmış olD11

9
JJ1' 

yan nzasından Arnold ~llll·r ..t 
Jştı • ,.. 

fnrelhancsine illice elı~ d jlı• ~ 
Nazi teşekkülfi ArjıınllD ~f'f~ 

eden Alınanlon sıkı bir P~c ':~ 
tında bulundunnnktndır· ıri~ 
rilen vesikalarda Almaıı tl1' et,,..._, 
Hant etmiyenlcrin şidMtle edlf· J' 
dınl:ıcakl:l'·ı bildırllmeld tt' 1' 
vcsiknlard:ın biri mııere Jc• ....... 
pılacnk sadnknt ycmıniuıl'I A 
ihtiva etmektedir. ~ _______ ,,,,/ 

lvırmı yıı evvelk~ 
so. s. fil 

Mayıs maasırıı" 
ikinci ~fsı ~e'-

Maliye tahsisatı zatJye tJtl -
:veU mllt.ekaldinl mazuUn ' 
aşatt mtJye eshnbmm ıe1't1 ~ 
Uye mayıs nmfr Ahır "'~~ ~ 
eyUUUn ilçtlndl cumarat.c:-~ ,r 
tediyesine ba.§lanacağrnı 1 A 
melttedlr. ~ 

)---~ Kambcrra, f9 (.A.A· ttt'~ 
zinln İ.ngiliz harp kabl ttıi ~ 
Avustralyayı temsil e~ r'. 
Londraya gitmiyeceği 
öğrenilmiştir. ~ 

Filhakika mumaılcyh. l!lil ~ 
böyle Avustralyayı tefi? i 
Ingiltereye gitmi}·~Jı>de ~ 
Londradaki harp kabine ıı1'1,,. 
vustralyayı temsil et.meei ~ " 
tarafından talep edilmiş. o ~ 
hi bu talebi reddece.fint 
mi§tir. .

1 Yeni Baı vekı d4"!. 
Kambcrra, 29 (A..A.) - f~ 

DqYekil sıfnUle bu ıab•b 
huzurunda yemin etmişti~ 

~-----------------~-------------~~ ·~~·~.~~mhQn, ~Mk~ mak için ilahi bir ta§kmlıkla tozu du~ 
Hclbuki İmroh kndar, belki de im· 

ıssız bir köye gidip kapandım; 
Pc bunu tecrübe edeyim, bu sefer sahi
Bursaya gideyim; değişik çehreler, ha· 
'i bir hayat ve bir çok kadınlar ve cr

nöreyim !" diye düşündü. Bu seyaha 
ı urette karnr vermekle beraber Bur 

lmz gitmesinin mür.asebetsiz olaca· 
di.isünerek Pınarcık köyüne kISa ve 
•eli bir mektup yazdı: "Bursaya gi· 

'r hafta kad~r knlmak istiyorum; va· 
1"'n izin alıp benimle gelirseniz mcm· . 
.ırum, filun gün filan saatte Mudan
ulunacağrm. Vapur iskelesinde birle-

." gibi bir "ey. Cevap istemiycn, hat
P verilccdtkndar müddet bıraknuyan 

ektup.. ,,_._J 
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'Ahmet Dünd:mn kısa bir fasıla ile tek· 
İxnralıdan avrılmak isterneDi idare rncmu· 

n ye-n • ..... ' "Tl!\ ecbep oldu; bu sefer 
ple muhasebeci v~ inzıôat amiri de idw 

murunun fikrine iıttirlk ederek bıyık 
n gülümsediler. Müdür hekimi üzün· 

ft mütemadiyen J'>~an gördüğü için 
t bir alab duyuyor, kma "ir %8mandft 
'8vdnh o!muş ve kendis ·ne çok var

clokunmu~ olan bu IU'kadatm ııhhati 

EdebT 
Roman üM~A~D 

Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 

için endişe ediyordu: 
- Burada fazlaca kalmaktan sinirleri

niz bozuldu galiba ... Gidiniz, dinleniniz; ça· 
buk afiyet temenni ederim. Güle güle gidi· 
niz, giile giile ~eliniz. 

Dedi. lmralı motörü adadan ayrıldık· 
tan sonra Ahmet Dündar geminin güverte· 
inde sinirli adımlarla dolaşman başladı: 
Kadın gelecek mi? Bu kadar kısa bir zaman 
içinde Pınarcık köyünden Bursa maarif roü 
dürlüğüne istida yazıp göndermek, cevap 
almak ve Pmarcıktan kalkıp Mudanyaya 
gelmek mümkün müdür? Hem bakalnn ma· 
arif müdürü izin verecek mi} 

Ahmet Diir.dar istiyordu ki Selma 
T umrul i7.in filan almağa lüzum görmeden, 
hatta mesleğini, memuriyetini, vazifesini ve 
köylülerini feda ederek kal1·ıp arkasından 
gelsin! Bu tatlı hodCYamlrk hoşuna gidiyor, 
kendisine bir kndm tarafından bu derecede 
büyük bir kıymet verilmiş olmasını i...tiyor, 
buna bir sebep bulunup bulunmıyacağmı dü· 
şünmüyorclu. 

Mudanya iskelesine çıkıp da Selma 
Tumrulu sade, baeit, ciddi ve temiz kıyafeti 
ile, elinde küçük valizi ile hazır bulunca pek 

sevindi. Yine uzun uzadıya biribirlerinin eli
ni sılctılar. ilk söz olarak: 

- Bursadan izniniz geldi, demek} 
Diye sordu. 
- Hayır, Bursa ya bir §ey yazmadım ... 

Mudnnyada maarif memuru vardır, ben bu
radaki mektepte öğretmenlik ederken ar 
kndaşımrzdı.. Pınarcıkta Fatma öğretmeni 
yerime bıraktım: Mudanyaya gelir gelmez 
de maRrif memuruna gidip vaziyeti anlattım, 
o bir hafta müddetle vazifemden ayrılmak 
mecburiyetinde kwdığımı ve işime bekmağa 
Fatma öğretmeni memur ettiğini maarif mü· 
dürlüğüne yazacak... · 

- Pınarcık tan ne ile geldiniz) 
- Sizin gibi ben de bir gün evvel köy-

lülerle buraya haber gönderip otomobil ge
tirttim. 

iskele meydanında sıralanıp latanbul· 
dan vapurun gelmesini lbekliyen boş araba· 
lara doğru yürüdüler. Ahmet Dündar ieti· 
yordu ki kadın kendisine: 

- Mektubunu ahr almaz g'özüme dün
ya görlinmedi; izin filan almağı, yerime ve· 
kil koymağı hatırrma bile getinnedim; ee· 
her vılkti yayan yollara dü§tiim; ayakla-

katarak saatlerce yürüdüm, itte vakUJl 
geldim! 

Dcainl 
Fakat niçin? . 
Ahmet Dündar beklediği cevabı ala:~ 

m11 olmaktan doğan bir durgunluk içıfJ"
otomobile bindi. Şoför valizleri alıp .,a":, 
nın arkaama yerl~tinneıkle meşguldü. Ot • 
mobilin civannda kimsenin bulunup bu~ıı:t 
madığma bakıp yalnız olduklarına eınn11 . 
getiren Selma Sumrul, elini Ahmet Dün~ 
nn avucu içine bıraktı ve vücudunu_ f·fAI" 
adamın geni§ omuzlanna doğru iyice ~..:. 
tıraralc: yüzüne doğru U7.8nch. Bak1§1arff'!11 
biribirile eanlması ve duda.klannm birlef'P 
aynlması bir aaniye bile sürmedi: fakat _,
tık rahattılar. .. 

Ktıdm bir küÇük ıkut gıôi CJVJldıyor.1. 
met Dündar onun ncteeile neşelenip keJ'l ık' 
sinden geçiyordu. Otomobil kasabadan ç tf' 
m1f, asfalt yolun üstünde bütün hm il~ .. 
ıuyordu. iki tarafta açılıp geniıleyen Ja' 
lar gerilere doiru kayıyor gibiydi. Bir iki [if 
nemeçten aonra deniz lcaybolmuftU: ha 11' 
bir meyilde yüıkaeliyorlardı. Köp~en "° , 
ra ağaçlık içine girdilet". Bursanın kapd' ~
yılan Ziraat Mektebi konılanpı ve bir !8!3 de 
ta yolun kenanndaki küçük kır kahvceını~ 
geçtikten 90Dl'a ~ ,eitiT gözlerinin ÖP 
de iııL (De+m ftl') 



~ "lıı~a 
~"O ~aYir çayır ynnıı.r· 
~. • ~t. "c raha.tıık içinde 
~~cıı Un kıl metinl bJc
·~ "c eırtnnttdn.n ke-

bono u alalım. 
\,Ju al e.l onoml 

ve 
~ttlllna .kurwmı 

...... 

az ıçeşmede yangın 
tahkikatı bitirildi 

Yangının fabrika bekçi· sinin attığı kibritten 
çıktığı anlaşt!dı 

On be~ gün kadar evvel, Gazlı- ı rafmd'.lll görülerek haber veriL 
çeşmede !droiil pamuk fabrika.. miş, ancak buna rağm.en önü nlr
sında çıkan ve yanındaki 400 bin namnmıştır, 
liraya sigortalı santralı mensu- Gece !bekçisi 'IDmin yakalana.. 
cat fabrikasını da. yakan yangın rak asliye altm.cı ceza rnahkeme
ctrafındaki tahkikat bitirilmiş. sine verilmiştir. 
tir. ------------
Tahkıkat neticesinde yan~ının 

gece bekçisi Eminin tedbirsizliği 30 esnaf cezalandırıldı 
'e dikkatsizliği. yüzü~en ı:;ı_k~ığı Emniyet altıncı şube mcmur
nnl:ıştlmıstır. ~!gara tı~akı~ı o- ları dün de muhtelif semtlerde 
lnn gece 'be~çısı,_ g~lexın .. sıga. 31 esnaf cezalandml!:u~. tram.. 
rasını. ~tıgı kıbrıti so_nd~rme- vaydan atlıyan 1 kişi de 1 lira 
den bır kaşeye ntmıa. kıbrıt pa. peşin para cezası alınmıştır. 
muk kırpıntılarını tutuşturmuş- ı 
tur. YaJ16m adamakıllı büyüdük.. Aynca Üsldldurda. da 5 köpek 
ten sonra mensucat fabrikası ta- ile 30 kedi öldüıillmüştür. 

e~ ep~er e J,'/'J,fUrlec-': , __ ....., __ _ 
T~le~el~re bele.diyeye Bi·r ·~hmal 
aıt bılgıler verılecek ı 

Vali ve belediye reisi Lütfi 
l{ırdar Maarif Vekaletine bir 
tezkere göndererek ilk ve orta 
okullarda tnlebcye belediyeye ait 
bilgilerin de verilmesini ricada 
bulunmuştur. 

Buna ait bir de program hu. 
zırlamıştır. Vaziyet Maarif Ve
kfileti tarafından tetkik edilmek_ 
tcdir. -------

Bir lastik hırsızı 
tevkif edildi 

Basan adında bir şoför, evvel_ 
ld akşam otomobilini Eminönü 
meydanının lbir köşesine bırak
mış; fakat ertesi sabah gelip 
baktığı zaman otomobilinin iki 
arka lastiğinin yerinde yeller es. 
tiğini görmüştür. 

Tahkikat sonunda bunun Re
f et adında llfrisinin yaptığı anla_ 
şılmış, yakalanmıştır, 

Hırsız verildiği üçüncü sulh 
cczrunaliliemezinde itiraf ebnifi, 
kriko ile otomobili yUkseltip lii.& 
tikleri çaldığını söylemiştir. Re.. 
fet tevkif edilmiştir. 

T Tamvaydan atlayan 
çocuk ağır yaralandı 
:Dün akşam U7.eri Hamiyeden 

Fatihe gelmekte olan 93 numara
lı tramvay arabasına 6 yaşında 
Mahmut adında bir ~.oeuk bin.. 
miş, biletçi kendisini yakalamak 
isteyince de yere atlam ştır. Bu 
suretle yere dü.~p bir nayli sü
riinen çocuk, mubtelif yerlerin. 
den yaralanını , lbn.ygm bir hal
de Gureba hastahanesine kaldı.. 
nlmıştır. 

Bir çok vatandaşı 
hem ümitsizliğe, hem 

zarara sürükledi 
Konya askeri orta okuluna bu 

sene alınacak talebeler için gaze
telere verilen il§.nlara bakarak 
çocuklarının evraklarım ikmal 
ettirerek ve !bunun için bir nayli 
de para sarfederek,gönderen ta
lebe velileri, mektep idaresinden 
aldıkları Cevaplar karşısında 
hayrete düı:::müşlerd:r. Aldıklan 
cevap şudur: 

"Orta okul bulunan ycrleroen 
talebe alınamaz ... 

Kil!:Ük bir ihmalin, yani yapı. 
lan ilanlarda (orta okul bulun
mıyan yerlerden) kaydinin hu_ 
lunmamam yüzünden büyUk bir 
ümitle ~arını bu askeri mek 
tebe vermek istiyen talebe veli
lerinin bütün ga)Tetleri, bütün 
emekle:rl ~ gitm.~. 

lllinlar yapılırken. hu küçilk, 
fakat şimdi anlıyoruz ki küçük. 
lüğü niSbetinde büyük ihmal gös
terilmemiş bulunnaydı, İstanbul 
şehrinden kimse, çocuğunu yaz_ 
dmnak için müracaatta bulun
mıyacak, para sarf etmiyecek, 
günlerce evrakın tekemmülüne 
çal~mamış ve zn.man kaybetme. 
miş olacaklardı. 

Bundan sonraki ilanlarda, e
saslı noktaların ihmal edilme_ 
mesine yarıyaca}t bir vakıa. Fa· 
kat ne yapalım ki yapılmış ve 
birçok talebe velileri bu yüzden 
hem zamanlanndan, hem de pa. 
ralarından olmuşlardır, 

EERi 
Sakallara ve 

lokantacılara un 
verilecek 

Belediye, bakkallara ve lokan
tac.ıla.ra un verilmesi için Tiça.. 
ret Vekü.letine müracaatta bu
lunmuştur. 

Ve.kiilet müracaatı kabul et. 
miş, ofise ibu hususta talimat ver
miştir. Bakkallara tevzi edilmek 
üzere günde 13çuval, lokantacı. 
lara ü~ çuval un verilecektir. 

Tevziatı, lokantacılara ve b3k
kallar cemiyeti yapac:ı.!,tır. Ayrı.. 
ca makarnacılara da gUnde 80 
çuval verilecektir. 

Tcvziata pazartesi gününden 
itibaren başlanacaktrr. Fırm.cıla· 
rın kaçak un sattıktan nakk~a 
yapılan fiikayetler dikkate alın. 
mış, talıkikata ~. 

Otobüslerden çoğu 
bozuk çıktı 

Belediye, bütün kaazhırda bu-
1 unan motörlü vesaitin fenni 
kontrollerini yapbrmaktaydı. 1-
ki aydanberi yapılmakta olan bu 
kontroller tamamla.runıştır. En 
son olarak otobüslerin muaye:n.e_ 
leri yaprlmış ve otdbilslerin yür.. 
de sekseninin bcmık çıktığı gö
rrlmış, seyrüseferden menedil
miştir. Yüzde yirmi ibeşi de mu.. 

"ayen.eye gelmemiştir, 
Polis altıncı şube müdürlüğü. 

no tebligat yapılarak bu vesait
lcre ceza verilecektir. 
Ondelasyon Makinesini 

kullanacakların 
imtihan lan 

Berberlerin öndülasyon makL 
nesi Jrullanmıyn eb.liycti olup ol
madıklarmı kontrol etmek U7.ere 
!bir imtihanın açıldrğmr evvelce 
yaznu§b:k. llıtihan dün tamam
lanmıştır. 

İmtihana 170 kişi girmiş. 801 
muvaffak olamamIŞtır. Belediye 
ibunlara ikinci bir imtihan hakkı 
daha vermektedir. Bunlan yetLs. 
trimek üzere bir de kurs ~ 
mIŞtır. ----o----
S ine malan n kontrolünf'I! 

başlanıyor 
Sinemaların tabi olaca.klan 

şerait belediye tarafın.dan Wtün 
sinema müdürlüklerine !birer ta.
mimle bildirilmişti. M ilessese
lere bir tamim de şartlara uy_ 
malarr için iki ay mühlet veril. 
mişti. Bu mühlet yarın akşam 
biteceğinden, l:>ir eylülden itiba
ren kontrollere başlanacaktır. 

Vrui, teftiş heyeti reisliğine 
yolladığı 'bir emirde, lbu gibi mü
esseselerin noksanlarına. katiyen 
müsamaha edilmem.esini emret. 
miştir. 

- Yani, öldürülmeden evvel 
burada 'bir iki gün kalmış mrdır, , 
demek istiyorsun? 

- Evet ... 
Kendisine, yoldr.. rastladığım 

tüfeklı adamın ileri sürdüğü tah 
minlcri anlattım. 

il il •• li' 

iR CASUS OLDURULDU 
- Haklıdır, dedi. O büyük ve 

derin kuyula:rdn.n bahsedildiğini 
ben, de işitmişimdir. Esmorun 
onlardan birine atılmak üzere .o. 
raya getirilmiş olması da muh~ 
meldir. Eğer atmış olsalardı, hıç 
şüphesiz asla lbulunamıyacaktı. 
Fakat nnsıl oldu da atamadılar? 
Buna mani olan nedir? 

Bu öyle bir sualdi kl, cevab~ı 
vermiye kalkışmn.drm. Zaten b~· 
tün mesele, gittikçe daha ~e;ın 
ve karışık bir muamma halını a. 
Iıyordu. . 

Bu esnada gelen ~e Çaney 1le 
tanışan polis lb:ışkomiseri de, bi. 
zim gibi bir muamma karşısın
da !bulunuyordu. 

- Hayret iç.indeyim. diyordu. 
Dün buraya çağrıldığım dakika
dan, şimdiye kad::ı.'r ibütiln me • 
murlarımla. beraber, ibu vnkanm 
esrarını öğrenmek için ne kndar 
emek harcadıksa hepsi boşa çık. 
tı l\listcr Esrnor buraya nasıl 
g~ldi? Meçhul... BütUn bu yol
lan yaya olarak yürümesine :m
kfin yoktur. Eğer otomooil ile 
gelmişse onun da izleri meydan_ 
da yok. Ben o kanaatteyim k.i. 
bUtün meselenin esası burada. 
dır,Ancnk, "Şeytan kulesi" ni, 
Esmor nereden ıbiliyordu. Mister 
Esmoru burada. tanıdıkları oldu
ğunu zannetmiyorum. 

Ben soze karışarak: 
- Sanırsam bir kere Mister 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Casuslak Romanı 

13 ingilizceden Çeviren: H. MUNIR-
Voterdeyl adında lbir arkadaşiy
lc Niderdeyl havalisinde yani bu_ 
ral:ırda balık avına çıkmışlar. 

- Fakat Niderdeyl pek geniş 
bir mana ihtiva eder. Bu geniş 
havzanın neresin.c gibnişler? 
Hem durun bakayım; balık a"ı
na mı dediniz? Burada balık av· 
lanacak yer, şu lbul~uğum~ 
mevkiden en ruµğı bir lbuçuk kı
lometre uzaktadır. Buralnrdn 
kendisini görmüş olan hiç kimse 
yok ... Şu halde ne suretle geldi? 
Bakalım Lonıdradan bir haber 
çıkacak mı? Peytli Bricden ay_ 
nlırken, Londra gazeteleri gel • 
mişti. Birkaç tanesini yanıma 
aldım Otomobilimde duruyor. 
!ste~iz gösterebilirim. Londra 
gazeteleri hft.dic:eyi güzel göste: 
mişler. bugün öğleden sonra. ibır 
çok kimselerin sorguya Qekilece
ğini de ilave ediyorlar. Bu sor_ 
gu dolayısiyle, bazı şeyler ö~
renebileceğimizi ümit ederim. 
Belki, Mister Es:::ıonın buralara 
niçin gelmiş olduğ'tınu anlatacak 
malfunat elde ede'bilirlz. (Çaneye 
dönerek) Mis Esmoru Londrk-
dan getirdiniz mi? ı 

Çaney oova'P verdi : 1 

~Bıııet. Getirdim. Sorgu es· 
nasında, 'burada bulunacak. 

- Size soylediklerinden daha 

fazla ibir şey hatırlıyabiliyor 
mu? Yani, bizi, biraz daha aydın.. 
lataıbileook mi? 

- Maalesef ha.yır ... Kızcağız 
maalesef ihiç bir şey bilmiyor ..• 
Fakat dediğiniz gibi, her halde 
bu m~leye dair bir şeyler bilen 
bir adam, lbir yerden zuhur ede. 
cektir. Yalnız lbu adam nerdedir 
ve kimdir? 

Öyle bir vaka karşısında bulu· 
nuyoruz ki, en ufak bir ipucu lt:rl· 
le yok! 
Başkomi.~ göğüs geçirdi: 

- Her ne hnl ise, bakalım sor. 
gudan ne çıkacak? Sorgu hakimi 
bugünkü celseyi kısa keseceğini 
söyledi. Sadece maktulün hilvi. 
yetini teSbit işiyle r'l~gul olacak 
ki, gömUlme.sine izin versin. Fa
kat ben, mUmkUn olduğu kadar 
fazla §ahit dinlenmesini temin 
ettim. Bununla beraber celsenin 
talik cdilece~ de şUphesimir. 
Belki de .gayri muayyen bir za
mana ... Fakat bittabi, siz tahki. 
katınıza devam edeceksiniz. 

Buna, Çaney cevap verdi: 

- Bizim aldığımız talimat, 
Mister Esmonın katillni veya 
katillerini buluncıya kadar tah. 
kikat ve takibatnnıza devam et
mektir. Bilhassa öğrenmek is· 

8 -VAKiT 

·ıalrtlp d8'8ndOkçe: 

Zaferler • e 
26 Ağustos, Turk isi.iklalinin kanlı tanı idi. 30 Ağus

tos, Zafer güneşinin, bütün parlakhğiyle dünyaya görün. 
düğü ~anlı bir doğudur. 

Bunu, askerler, başkumandanlık muharebesinin ka. 
zamldığı gün diye kutluıa: lar. Çünkü 30 Ağustos, Türkün 
is\iklal fennanı olduğu kadar, harp san'atinin, askeri de. 
hanın da bir şaheseridir. .Bu meydan muharebf'sinde üç 
sınıf kuvvet, hirbirJeriyle yarışarak döğuştüler. Yayalar, 
atlıları imrendiren bir hızla aktılar. Sırsıklam kadanalar, 
köpük koşumlar kuşanarak, topları her tarafa yetiştirdiler. 
Sağrıları, yeleleri köpürmüş, karmhırr körüklenmiş hay. 
vanlar bile, başanlan işin büyüklüğünü anlamış gibi güç. 
Jerinin son damlasını harcayorlardı. 

Som tekerlekli kağtm, yalınayak köylü, çocuk çoban, 
solgun yeldirmeli ana hillnsa her şey, yurdun canlı ve can
sız bütün varlığı ayakta idi. 

Dağlardan saflar çığ ~ibi iniyor, ovalan gö,. açıp ka. 
paymcaya kadar kaplayordu. Düşman, yere düşmüş bir 
bulut, hizim ya!rn kılıçlı akıncılar, bu bulutun içinde bir 
şimıekti. Çaka, ça?pa bulutlan parçaladılar. Dağlar taşlar 
leşle doldu. Ovalan kanu buğular sardı ve gün batarken, 
dütman, er meydanını sılablarımıza teslim eUi. 

Türk tarihi, zafer zincirlerinden örülmü§tiir. Ona bir 
zafer daha. eklemek, denize bir damla katmak olur. Fakat 
"30 Ağw;tos", sade askeri dehanın bir eseri, k..lıcın geli§i
güzel l,ir hamlesi, bir ordu zaferi değilse de biz, bugünde 
yeni lıir devir oçmış, yeni bir vatan yaratmış, yeni bir ta
rih kurduk. Dvnya istiklal mücadelesinden evvel bir Tür .. 
kiye, sonra bir Türkiye tanıdı. Bunlann ikisi arasındaki 
farklar, iki çağı birbirine -yabam:ı saydıracak kadar bü. 
yük ve çoklur. 

30 Ağl~sfos şanlı bir zafer olduğu kadar bjr istikbal 
müjdesidir. Bu harpte, "Kiyomtel,, "Vaşington,. "Loter", 
"Napolyon,, ve •'Büyük Frederik, Deli PE!aonun,, muhas
salasını teşkil eden bir muazzam şahsiyet ilk eserini veri. 
yordu. Sonralan bizimle beraber, bütün dünyada işle bu 
muazzam şahsiyetin doğuşunu selamladılar. 

Geçitlerin yapıldığı, muzikalarm nöbet durduğu ve 
havaların motör giirültüleriyle uğuldadı(; bu muhteşem 
ıaatte 30 Ağustos şehitleriyle gazilerini imrenerek anıyo. 
ruz. Tarihte hiç bir kan, bu kadar mübarek bir yolda ak. 
mamıştır. HAKKI SÜHA GEZGiN 

i 
Kaymakam ar ara-

sın a 
Ankara, %9 (\'AKIT) - .Aqch1r. 

den Necmettin öner Simav kayma· 
kamlığma. BeY§Ch!rden .Ac!ruın &m. 
çağ Saimbeyli kaymakamlığına, ngm 
dan FahretUn Bqcr Feke kaymakam., 
lığına, Kadmhand&n Halit Ergene 
Fenike kayma.kamlığm.a. Fekeden 
Kadri Özkazanç Gllrlln kaymnknmJ.ı.. 
ğma, Fenlkeden Muammer Kurtay 

Cizre knymakrunlığmn, GUndoğmuş· 

tan :Muhlls Bahaoğlu I!gm kayma. 
krulllığına, Clhanbcylldeıı Cevdet Bıı. 

rm Sefcrlhlsnr kaymakru:nlığma, Mn.. 
denden Rıza lusman Mutki kayma· 
kanı1ığma, Tutaktan Adil C!ğero:ıu 
Kağızman kaynınkamlı~ Kağ~ 

mandan Hnsan Orhun Cihıwbcyll kay. 
makamlığına, SUrüçtcn Fclıml Knynr 
BeY§clılr kaymrumınlığum, Pcrvarıdan 

Nafia Akmay SUrUç kaymakamlığına., 

tediğim şey, Mister Esmor ni • 
çin öldürillmUştür? 

Kısa bir .zaman içinde ö~le ye. 
meğimizi yedikten sonra. Çaney 
ile ben, Nidlsmurun i~inde ve ci
varında soruşturmnlnnmıza de -
vam ettik. Fakat bildiklerimiz. 
den bir adım daha ileri gitrniye 
muvaffak olamadık, Ne köyün 
içinde, I\C de civardaki ynmaç. 
larda, ne a§ağıdaki vadide, işi -
miza yanyacnk bir malfuııat el -
de edemedik. Nihayet, böyle do
laşıp durmak ve hiç bir şey bil· 

Cizreden Tevfik Yener Pttvı:ı.n ka7 .. 
nuıkamlığuııı., Slmnvdruı Fevzi Ham.ur 
cuomu Bandırma lmym:ıkamlığm&, 

Tosya.dan E.sat Onnt lfendck kayma· 
kamlıgı:na, Gllrllnden CcmU Ça.lın 
Havm kaymakamlığına, Smdırgtdaıı 
Şahap Tanm lpsaıa kaymnkrunlıema, 
Havzadan Sadi SUcr Tutak kayma. 
kainlığma, Memurlar s!clJ ve mwıme. 
!At umum mUdUr §e!i Mahmut Şahin 
Smdırgı kayınakamlığuın, Şataktan 

KAml Necdet Taşer Malazgirt kayma_ 
kamlı1t'Illa, Malazgirtten Ccmll Ayde· 
mir Sargını kaymnkamlığmn, Karlıo. 
vadan Sıtkı Savım Demlrd kayma. 
kamlığma, Kığıdan KAnl Debrem Ka. 
dınhan kaym::ıkrunlığoa, Kurtaıandan 

Edip Ergin Tosya kaymako.mlığma. 
Sorgundan TaUl.t AV§aro~lunun Şatak 
kaymakamlığınn. Geyveden Namık 

1{8.royeı Ahlat kn~-m:ıknm!ığma, Boı
druı Turgut Ba§kaynn Gllrpma.r l.:a)l
mak::ı.mlığma, Gllrpmardan Mümtaz 
Ba.yman Bor knym k mlığma, Ahlat. 
tan Sııbk Tuncer Çntalca knyıruıkaaı,:. 
lığına, Bandırmadan Abdullnh Parlaıı 
Kığı knymakamllğma, Dcm1rc1den Şc
fllt San Geyve kaymakamlığma, ç.. 
talc:ıdan lhıınn Snkrzlı l{astamonu va. 
li muavinllğlııe, MWkiyc mtı!ctu,ıe.. 

rindcn Zeki özen.erin VekAlet hııkuk 
mUşavirllği muavinliğine naklen ta· 
yin cdJmi§lcrdlr. 

aiiç sahillerinde 
Fabrikaların buluna
cakları mıntakalar 

teshit edildi 
Haliç sahılinde bulunan sana.

Sorgu hakimi ve memurları yi mmtakalan belediye tarafın_ 
ve hakem heyeti toplanmıştı. Ve dan tesbit edılmiştir. Bu tesbite 
bu esnada küçük Nidlsmur köyü göre. sanavi müesseseleri şu şe-

kilde' sıralanaacktır: 

miyen ahaliyd, sualler sormak • 
tan vaz geçerek, sorgu yapılma. 
sına tahsis edilmiş mektep bina· 
sına döndük. 

öyle kalabalıktı ki. bilen biHr de A) Kagıthaneden Sütlüceye 
bilmiycn de bir panayır var sa- kadar olan kısmıda.; mezbaha, 
nırdı ! ispirto, maya fabrikalaıı. duma.. 
. Yakın kö\ terden bütün merak.. nı cok o!an kokusuz fabrikalar. 
lılar oraya dolmu~tu. O kndar ki B) S_lıtl~ccden Grzi köprüsilne 
polis, onfann intizamını tcm!n 1 kııd r ııntıdat eden kısımda u
etmekte güçlük çekiyordu. mum çaı:naşırbane, l_Joyahane, 

Esasen sorgu baki.mi ile Ha • 
kem heyeti ve memurlar ve şa -
hitler, kUçük mektep oda mı 
doldurmuştu. Birçok kimseler, 
dLc;arda kalmak mecbur.yetinde 
bulunuyordu. 

Yapılan sorgu esnasında elde 
edilen mahimr.tı. ilerde hem be
nim, hem arkada~mım işine ya_ 
rar diye, aynen not ettim ve hU. 
H\sa edilmiş 'bir tarzda aşağıva 
naklediyorum: 

(Devamı var) 

korıserve 1malathanelerı. 
C) Gazi köprüsünden Galata 

köprili tine kadar olan kısımda; 
kuma..cı, pamuk, iplik fabrikaları 
olacaktır. 

iT 
Daıma halkın menfaa
tini düşünür, her sayı
sında en seçme vazılar 

ne§reder 



F. er 
Viborgu işgal ettiler 

Leningrada 
hücum 

hazırlanıyor 
Stokholm, ~9 ( A.A.) - Stok· 

holm'a gmen malCtmata göre Fin 
kıtaları alevler içinde yanan Vi_ 
borg şehrine girmişler ve F.iıı 
bayrağım şehremaneti binasına 
çekmişlerdir. 

Bununla beraber bu haber F~n 
menba..ıarı tarafından teyit edil. 
memiştir. Sokak muharebeleri
nin tlevam etmekte olduğu tah
min edilmektedir 

Bütün Kareli cephesınde Sov 
vet kıtaları tarafından tahliye 
edilen şehirler!n, k~abalarm ve 
ormanların yangından harap oL 
ın:asm~ rağmen Viborg'un zaptı 
Filandıyada memnuniyet uyan
dırmıştır. 

· · tları esnasında Sovyet kı· 
Viborgun §imali garbisin. 
unan su bendlerini ve Sai. 

ma analım ta:hrip etmişlerdir. 
Bununla. beraber Fin kıtalarmm 
seri ileri hareketleri birçok mal
zemenin tahrip edilmesine vakit 
bırakmamış ve Finlilerin elinde 
mühim miktarda harp gnnai· 
mi kalmıştır. 
Diğer cihetten Baltıkta bir 

liman ile Tallinin 7.aph neticesin. 
de Estonya mıntakasmda Rusla. 
rın elinde Dagoe ve Osel adala
rından başka bir şey kalmamış
tır. Bu mmtakada bulunan Al_ 
man kuvvetlerinin bUyük bir 
kısmı şimdi Leingrada doğru 
sevkedilebilecektir. Almanların 
bu şehrin muhasarasına hazrr. 
la.ndıklıırI zannedilmektedir. 

Şehir halkının bir kısmının 
tahliye edilmiş olmasıa rağmen 
muhasara e nasında sivil ahali
nin akıbeti lsv~te endişe uyan
dırmaktadır. Şehir halkının bi_ 
mayesi için Amerika hükQmeti 
nezdinde bir teşebbüs yapılabile. 
ceği düşünUlmektedir. 

Lningrat ile Moskova. Yaros· 
lave ve Vologda nrasmdaki mü
nıakaldt henllz irikıtaa uğrama. 
mıştır. Mareşal Voroşilofun mü. 
him bir sınai şehri olan Gorki'· 
nin mü:iaf aası için kuvvetlerin
den bir kısmını ayırarş.k Yaros. 
lave'e sevkedeceği zannolumnak. 
tadır. 

Bugünkü • 
merasını 

< J:J(Uj taralı l ıncidcJ. 
bah 1• ındıklıdakı komutanlık bi
nasında bir kabul resmi yapıla
caktır. 

9 _ 9,30 a kadar vilayet, bele
diye, parti ve diğer teşekküller 
mUlki protokoluna göre sıra ile 
kabul edilecek. bavram tebrik 
edilecekCir. 

Kabul re nünden sonra sa.at 
10 da Taksim meydanında ibir 
merasim bashyacaktır. 

Hazırlananp rograma göre; 
evvela Kıtaatın muayeneleri ya
pılacak ve billlhare istikHU marşı 
il.e merrı<;ime b:?.şlanacaktır. ls
tıklal marşm.clan sonra abideye 
çelenk konacak, bunu müteakıp, 
geçit resmi yapılacaktır. 

Merasimde vilayet ve hava ku. 
nımu namına söylerler vcr!le· 
cektir. 

Gece de hava kurumunun muh 
telif kaza ve nahiye kolları şeh
rin muhtelif ye ' iT'de e21ence. 
ler tertip etmişlerdir. 
YAPILACAK ECLENCELER 

30 Ağustos tayyare ve zafer 
bayramı mtina.:ıebetiyle İstanbul 
hava kunımu şubeleri tarafın· 
dan şehrin mutena r. ıhalleler~
de zengin pr~ramlı b:rçok eğ. 
lenceler tı> l" edilmişt,ı:i., Bu me· 
yanda Heybeliada~ mükellef 
bir kır balosu veril"ceği gibi Be
şiktaş aile bahçesi fle Üsküdar 
Kızkulesi parkında ve Floryada 
Fevkalfrde danslı ve .sazlı eğlen.. 
celer yapılacaktır. Kadıköydeki 
Belvü ga1inosunda da mükem
mel bir konser verilecektir 

Hnva kunımu kendine ~ aroım
da. bulunan sayın İstanbul hnlkı. 
nm zaf Pr V<' tavvare bavramlan· 
nı neşe içinde kutluyabilıneleri :
r,in bUtiin t<'ribirl<'ri almış bulun. 
maktadır. 1'..p'lencelerden bir ço
fu sabaha kadar devam edecek 

Sovyet tebliği 

Ncvyork, 29 (A. A.) - Natio- rımız Dinyeperov~ku terketmişler • 
nal Broadcasting Corporation'un dir. 
speakeri İngiltere. Sovyet Rusya Hava kuvvetlerimiz, Könissberge 
ve lran arasında sekiz noktaya muvaffakiyetli hir hücum yapmış • 
istinat eden bir sulh muahedea~ tır. 
meal aktedllmi' olduğunu bildir _ Alınan mütemmim r.:ı 1ü =ıta gö. 
mektedir. re, 26 aaustosta, e\ ,el~ bilJ,ril:niş 

1 - İngiliz ve Rus kuvvetleri olduğu sihi 17 detıa f 1tı::t 37 Alman 
1ra.nm bütün hayati ve sevkillcey. tayyaresi düşürül :nüşlür. ~7 A~ • 
şi noktalarmı ~gal edeceklerdir. tıtsla, hava muhaı c' r· d H Al• 

2 - Büyük Britanya ile Sov- man tayyaresi diişn 1 i • 
yet Rusya 1ranm istiklal ve ta . zim kayıbımız, 23 t y r 
mamiyetini zıman altına alacak • Hava kuvvetlerim , 
lardır. zinde, iki Alman nakıı;,< cmi:.101 

3 - İngiltere ile Rusya ahval batırmıştır. 
ve şerait mUsaade eder etmez 1'1oskova, 29 (Bedyo) - Sov· 
kuvvetlerini geri çekeceklerdir. - yte istihbarat blirosu tarafmdan 

4 - Muhasamatın deva.mı mild bu ea.bah neŞredilen harp t&bliğl: 
detincc İran, intizam ve asayişin 28 Ağustos gilnü ordularımız, 
teminine yardnn edecektir. bütün cephelerde düşmana ka~ı 

5 - 1rnn, bivçok tam kontrol şiddetli muha.rebeler vermekte de 
sal8.hiyctlerini muhafaza edecek • vam etmişlerdir. 
tir. Ordularınız §lddetli muharebe .. 

6 - han biltUn nakliyat mese- !erden sonra Dinyepetrovsk şeh • 
lelerinde İngiliz ve Sovyet Rus • rini terketm.işlerdir. 
ya ile tam bir mesai birliği yap. Tayyarelerimiz, Almanyamn Kö 
mağı taahhüt etmektedir. nigsberk gehrint muvaffakıyetle 

7 - İngiltere ile Sovyet Rus • bom.bardmıan et.m.iljlerdir. 
yanm 1rana yardımlan tetkik e .. Ordularnmz ,§iddetli ve devam. 
dilecek olan bir ikraz ecklini ala.- 1ı muharebelerden eonra mcray • 
caktir. nada N. ~tinl te.r.kotmlş -

8 - Bütün Almanlar, memle.. lerdir. Bu şehrin işgali düşmana 
ketten Çtkanlacakt.Ir. çok pahalıya mal olmuştur. DUş .. 

Yeni BaşvekUln beyanatı man müteaddit defalar §ehre hü. 
Londra, 29 ( A.A.) -· Röyter a .. cum etmiş, her defa.smda azim za 

jansmın siyası mpharrlri yazıyor: yiatla pilskürtUlmüştUr. Nihayet 
Müttefiklerin ilerlemesine manj dUşman krtalan 5ehre girdikten 

olmamaları icin İran kılalarına lA • sonra, gchrin içindeki sokak mu
zımselen emirlerin verlldiği hakkın· baroheleri 16 saat slirmU.,tür. DU3 
da yeni İran başvekili tarafından manm ölU ve yaralı olatak zayiatı 
mecliste yapılan be;-nnat ve bu be.. 10.000 dir. 40 tank, 20 top, yUz,. 
yanntın bütün İran milleti tarafın· !erce mııkinelitUfek ve yüzlerce 
dan tasYibi iyi bir haber olarak kar- zrrhlı araba tahrip edilmiştir. 

şılanmıştır. Londra, 29 (A. A.) - Sovyet 
İran islikl3li ve arazi bütünlüğü. Rusyadaki h&l1> vaziyeti hak!roı • 

nfin devamlı surette müttefikler ta.. da Londrada oıı "1!1U.talealar tre'ri 
rafından ihlali mevzuulıahs bile o- sürülmektedir: 
lamaz. Harp şiddetle bUtün cepheler -

Bugünkü fevkalade belin icabatı de devam etm~tcdir. 
yerine gelirlldikten sonra İngiliz ve Çetin bir muharebeden sonra. 
So,·yet hükumetleri kıtalarını derhal Rusl&r Din ·epepetrovsk şehrini 
seri almağı taahhüt eylemişlerdir. tahliye etmişlerdir. Bu şehrin 
Bu, boş bir vaad değil, iki hükümet zaptı Almanlara pek pahalıya mal 
tarafından en kati surette illin edi· olmuştur, Şehrin zaptı için yaptl
len siyasetin bir ifadesidir. mış olan muharebeler Uç gün sUr .. 
Şüphesiz ki lran hükumetiyle baş mü§tür. Gönüllülerle takviye edil 

lnnacnk olan müzakereler, tam bir m1ş ol&n Rus ordusu karış karış 
anlaşma ile nctıcelenerek müttefik· müdafaada bulunmu§tur. 
lerin harp davasına yardım edecek Şimaldeki Alınan · taarruzunun 
ve dünyanın bu köşesınde Alman hedefinin Leningrad olduğu anla .. 
entrikalarına katiyen nihayel vere • eılmaktadll'. 
cektir. ---<>--

Müttefiklerin lranda yaptıkları J k b• • 
hareket, cebrin tesiri altında yeni apon a ınesı 
nizama siren küçük memleketlerin 
Almanlar tarafından işgaliyle kabili Fevkalade bir top· 
kıy:ıs değildir. İngilizler Suriye ve lantı yaptı 
frakı işgal etmek suretiyle bu mcm TokfJO, f9 ( A,A,) - Bugün 
tekellere hfirriyct ve gıttikcc artan başvekil Prens Konove'nin riya· 
bir refnh ve bir yiyeeek bolluğu te- seti altında bütün nazırların i~. 
min etmişlerdir. ~lütiefiklerin lran tira.k ettiği fevkalade bir kabine 
milletine aynı fnydalan temin ede- toplantısı yapılmıştır. 
ceklerine şüphe yoktur. Müttefik • Japonyanm Vaş~ngt1Jrı büyük 
!er dost oturak trana girmişler ve elçisi amiral N'omura'nın 28 a_ 
mihverin memlekı>ti açJkca mahrum ğustosta Birleşik Amerika Reisi· 
elliği tonlnrcn buğdayı ve diğer mah cuntlıuru M, Ruzvclti ziyaret e-
sul eri beraber getirmişlerdir. d~rek Japonya ile Birleşik Ame. 

:?. nka arasında. muallakta kalan 
BasvekAletin tebliğ ı pas:nk meseıeıeri hakkında Ja. 

(B~ taraf~ 1 ındde) ponyamn noktainazarııu tasrih 
yon heyeti kararına muhalif olarak eden Japon başvekilinin bir me
pamuk ipliği işleıni;rcn ipek fohrJ saj~~ Reisicumhura tnkdiın ey
kalıırı nıı ılııhi iplik tevzi ettiği ve Iedıgı, toplantıdan sonra r.~redi. 
iktisat veki telinin iplik işleri hak len resmi tebliğ-de teyit olunmuş. 
' · Jaki tıunimlcrini ..ıl:tledif.I ve -tur. 
hakkında şi:pl1c hasıl olan fabrikatu Amerı'kada 
rJ ve eşhası vaktinde yüksek makam 
ı. lıilclirmediği talı~kkuk eyle~en 
Bursa ımıntnkası iktisat mii<lürü En 

• • * V('r Akııfırnt milli korunma kanunu 
Fatilı Tfallrevic7cn: nun :ıltıncı marlılcsiniıı 9 uncu fık 

fir. geni grevler 
30 Ağustos zafer bayramı o. en cezai takibat yapılma ı ve yolsuı 

nuruna 30 - S - 1941 cumartesi n: ı hü' müne tevfikan memuriyet 
..n ... n saat 2130 d · "zd 1i. ıeu jJırac edilmiş ve hakkında ayrı 
ııso.u• • a evımı e .r olarak pamuk fpliEji ahın ipek fabrl 
top]antt ha.zrrlanm~ştır. Bu top_ Jmtörleri ile aldıkları iplikleri satan 
l~tıy~ gelmek .. istıy~nl7r dave.. f. ika törler bak kında dnhi takib:ı 
tcy'elerınJ her gun evımız idare ta seçilmesi hususu iktisat vekAletl 
müdürlüğünden alabilirler. ne hildirilmi~ir. 

N evyork f9 ( A.A.) - Oetroıt
de Great lakes steel co. Çelik 
fabrikalarrnda bir ayda ikinci 
defa olmak üzere grev çıkmıştır. 
Sekiz bin işçi grev yapmış ve bu 
fabrikaların faaliyeti tamamiyle 
durmuştur. Fabrikanın ordudan 
alman i):>irçok sjpariş!eıi vardı. 

Alınan 
tebliği 

Ruzvelt 
Varın bir nutuk 

söyliyecek 
l'aşinglon, 29 ( A.A) - Matbuat 

toplantısında, şimdi "Paııifikte bar 
bin bertaraf,. edilebileceğini ümit c 
~ip etmediği yolunda bir ~ualle kar 
şılaşan Bay l uzvelt, gü1ilın~iycrek 
verdiği cevapta, me.<;elen in cok uzun 
ve çok geniş oldu:lunu söylemiştir. 

Bay Ruzvelt, Nomura ile yaptığı 
mülakat hakkında mütalao beyan eı 
mek istememiş ve Japonya ile yeni 
bir görüşme tarihinin tayin edildiği 
ııi iliı.ve eylemiştir. 

Cıımhurrei~i, Prens I\onoye'nin 
mesajına ne ı:ıman ve ne mealrle cc 
,·ıı p Yereceğini söylcmiycceğini be 
yan etmiş, son söz olarak ta cihan 
hnrbint onma vesilesi ile pazartesi 
günil Ha:,·d Park'da bir rndvo ile 
neşredilmek üzere l>ir nutuk ··vcrr<•c 
ğini söylemiş fakat Czıık şıırktııiı:i va 
ılyeti .mcvzuubah:. edip etmiyeceğj 
ne <laır ifşaatta buhmmnmış.tır. 

Bir ilimseverlik 
hareketi 

A11kara, 29 (A.A) - Haber al-Oığı 
mıza göre merhum doktor Hyrtrobi 
olôS Kemal Bnyrnkcının çok kıymet 
li 21.0 cilt~ kitaptan tııiitcşekkil kfı 
tüpluınesi ile çalışınalıırını yaptığı 
ufak Urboratunrı miitevcffnnın ailesi 
tnrafındıın bugün Yüksek Zirııı:I 
Enstitüsüne le\•di olunmuştur. 

Bayrakçı ailesinin bu rnmsevcrli!, 
h:ıreketini şükranla kaqılaya&ı ensti 
tü wnumt kütüphanesinde bu 1'itap 
lara apracağı ~re Kemal BayrakC> 
köşesi adını ~~tor. 

MektupçUı8r ars
sında nakiller~ 

A~a, 29 (Vak4t) - Pagarı- çuoğlu Giresuıı ~e~ıfd~ 
dan Sure~ Esenkan, Hak.kan Çorumdan Şevke .. ~ 
mektu.pçulueuna, Çorumdan Ka- göl mektupçulug ~ . 
zmı Beydoğa.n Gümüşhane mek. Şeref AyyıldtZ ~f fiee'tı 
tupçul~, Afyondan Adil Ka. luğuna, Mara§tail ~.rtJı 
ramana Eskişehir mektupçulu- Urfa mektuneul~ ... Sitlif 
ğuna, Eski§ehirden llüştü Yur· dan Cevdet And.~~ 
daku1 Çorum mektupçuluğuna, tupçuluğun.a, Gı e)t 
Tokattan Hakkı Kaya Afyon det Anday Bitlis ~ ri~ 
mektuı>Çuluğuna, Bitlisten Süley_ na, Eski ErUlı ~ 
~ Alemdar Tok~t ~ektupçu_ Iütürk Çoruh .~.: ... tel"'.. 
luguna. Muşdan Huseyın Pabuç- naklen tayin ed•~ ~ 

Hitler-Musolini Nafıa ve 
~~~!~t! uıadBı Bu~~~~~' 

inkişafı da.vasile alfiltada.r bulunan Bursa, 29 ( A ~1• 
askeri ve siyasi meseleler bahis general Ali Fuat ışt!'.· 
mevzuu edilmiştir. vadan Bursaya geı: ıe~~ 

Bu meseleler iki mihver devleti Nafia işleri etrafıll ~ıtl 
arasındaki miin&sabetlerin bariz Junacak olan Nafia "( ıti1' il 
vaziyetini teşkil eden arkadaşlık fine dün ıılı:şaın b~:~ir· 
ve mukadderat birliği zihniyeti bir ziyafet verilıtl1 

dairesinde, yakından tetkik olun- t~ 

:a!"~a:;:;r;.ıu.tın ve .. ı. 30 AğUS ı 
terinin ha.rbe, zaferi batimesine (Ba:s tafOft~ ·.Jİ 
kadar devam etmek bu8USund&ki ouJPb.oıtrıJ 
sarsılmaz amı1 haklın olmWJtur. Evet, Türkiye tı 

Bu zaferden doğacak yeni Av- eden mlllet ile ~ ~ .~ 
rupa. nizamı, mazide Avrupa harp- kip eden aatı mıııet .,;, 
lerinin temelini teşkil eylemiş 0 • kat tarihi bf.dtseld ; 
lan bebeli, Efgan. nisbetinde ve mıınlı del·Jetıııi ~ "...JI' 
ortadan kald.ırmalıda ıetı Adeta bUvQe tet"':..JJ 

Bol§evik tehlikesinln ve plütok- yükAek vuı:flar -'~ ~ 
rasl içtibadmm ortadan kalkması, ı lı hanedanının ı~J4 
bütün Avrupa kıwı milletlerine, '.ı'Urk millctl ısal'J"'bl ~ .,,,) 
gerek siyasi sahadan gerek eko _ o hanedanı reddcdf' ft 
nomi ve kUltür &ahalarmda, sulh - 1 harbe de\ıun etrıdt ~; ,J: 
perver, ahenktar ve mti.sm.ir bir Afu9fo• zaferini ~ '" 
jŞblrliği ya.pmaın i.mklnını verecek- yeni blr tarih eab1'~ 
tir. pnh hakikat an~ 'P'.J'.J 

Bu zzyaret münasebeti.le Fülırer, nyetlnln 0smaıı1ı ~ lf L 
Dw;e ııe §&I'k cephesinin esnslı yeoı 1ıa.,tan kuru1Jl1°' _,, '( 
noktalarını gezmişler ve erı:Umle hk oldofunu acaJJUl .:J Q 

'bol§evizme k&r§I 8&V&68 iştirak olonabITTr. ~( t\ 
e<Wn İtalyan fırkalarmclan birini ir ~~..ıt Y b CI 
teftiş eylemişlerdir. Her memlekette lı r~ ~· 

Cenup cephesini ziyaretlerinde rekP.tl Ue, yahut ~ ~ ~ 
FWırer ve Duçc mareşal Fon lfll nettcetılnde az ~; ~ 
Rwı.dstegt tarafmdan eel!mlan- njlm dellı;lkllğl 0 p JW"" ) 
mışlardir. l "-ukua g.elmlı bir ~eıt' ıl""I, ~~ 

. Bundan başka Alman reisi ma- blıtün bır milletin fll" 1 ı"l 
re~ Görlngin ve onlu başkuman- bldle.re ve hulniete. ~t \ 
danı mareşal Fon Bravçiçin umu- manlııra ka,,-ı ayıt1' P;~ /, 
mi karag8.hla.n da ziyaret edilmie- lerce harp ederek ıtıe 61 ııl'I 
tir. nizam konnMl ats!oıll' ı,ıl 

Duçenin refakatinde tt.atyıı.nın mak zanıridtr. »ıı fllr ,tıfS' .J 
Berlin büyük elçisi Alfreri Bnın& ya .-östennek ırın ~ t!11',J 
İtalyan orduları genelkurmay baş- yetini lrtıpnratorıalrl !U~.Ji 1 
kanı general Kawllera l'alıcı.tsızlı- dan rtirk oıllletıniP fJ)" J 
ğı doayısie ziyarete iştirak eden tsttkrar . bulonnıaAI1i1 ~ ':J 
Kont Cianoyu temsi.en hususi ka.- karT Yoksa b11Md9 ~ ~ 
cm şefi Anfuso, bundan ba.c;ka ge- f!oıtlklftJ"iz. Mr nıenıl6~11 • _.! 
neral Marra.s, general Gmdln ve pmıyacağt. bu ttl 1~11"~ 
da.ha bazı İta.yan genelkurmayı ve ;yatta kemal de~ 411ı• 
yU.lumk suba.ylan bulunmll§tur. yetil bir millet ~JıtP 

Almanyanm Roma büyük elçisi §tlır'l 

Kont M.akenten ve Roma a~emi- oıı~,: 
üterl general Fon Nrintelen de Du l'illi"ll Türkt~·c p~ 
ÇeDİll bu seyahatine iştirak etmiş- Osmanlı lmparatorl~.Jıır ~ 
!erdir. mti'!ltaldl bir de,·ıet .0 dMl)ll~ 

~lmanllU' tarafından bu slyast ne ferdi, ne zUnıre,·• 1 .,t 
ve askeri görüşmelere Almanya ıııurn de~ıtdlr, mcnf~!t ,t~ ~ 
hariciye MZin FoJı Rihen trop ve retl Türk miııetlntı 8 

, YiT 
Alman orduları b~kumandanlık Jerin tarihe mal ectU<' 
dairesi şefi mareşal Kaytel iştirak bul Nlilmlştlr. 

eylemiştir, İ 

tnıı-iliz - Alman Yeni Sırp k3~ 
Hava harpleri Bdgrat, f9 <~·~~~ 

k 
met komiseri ~1~j .1'~ 

IZIŞtl üzerine Sırbistand·oe~ "' 
duları kumandan.J ~rtJ lf 

Berlin, f9 (A,A) - D.N.B.- Danckelmann, ~o, 
nin bildirdiğine göre. lngiliz ha· bir Srrp kabinesin 
va kuvvetleri Manch sahiline mur etmiştir. re.ff/> ~ 
yaptıkları hücum esnasında Spit· · btl ' · ..J 
fire tipinde dokuz tayyare kay- f'.eneral Nedıç ~V.: 
betmişlerdir. bul etmi§ ve ku~dııJ<İ 

Dün öğleden sonra takriben nazırlarının a,şagı 
25 ila 30 Spitfire garbi Fra"="' tev<il eylemiştir: ısıı' • ..._...,. aJ f\~I "I' 

sahili üz.erinde uçmıya teşebbüs Başvekil Geuer . o"h'~ 
etmiştir. Mühim Alman av tay. Dahifiye nazırı A~!!!!\1İC• l 
yare lrnvvetleri derhal Britanya ciye nazırı Kus1ll~ !# ~ 
tayyarele:ini takibe koyulmuş. kalat nazırı J{ostiÇ~ 
)ardır. Bır Alman filosu İngiliz- Ddostiç. Malive 11110,·~~ 
lerin adetçe üstünlüğüne rağmen Adliye nazırı Ma.~ P Y.ı 
dil§man ta:,.ryarelerini muharebe- nazırı RagosJavo''1ç:_ıı.'J'~ 
ye icbar etmiştfr. Çetin hava nazırı O!ean. Din !?ıt1 ı. 
muharebelerinden sonra Alman Trivunaç, Sıhhiye ~o~ 
avcıları sekiz Spitfire düşür viç, Devlet nazırı J. _ •• ff.' 
müştür. • <tJCV'tı" 

Messerschmitt filosu hiç 7,a_ Sırbistandaki ~Ş .. ~ 
yiata uğramaqan üssüne dön· bu li~t~yi kabul e~)'~ t 
müştür. şam parlamento s 1~ 
Öğleye doğru bir Spitfil'e, ral Nediçe tayin veS ~.J 

Fransanın şimal sahfü üzerinde eylemiştir. celıtl~<I'" 
uçmuş ve Alman av tayyareleri General Von DaJl tllı; ~ 
taraf mdan düşürülmüştür, münasebetle bir nf ıci: 11 

---o---- ve ezcümle demi~~ roe 1 
lktıaat Vekili · Hükumetin rolü tiııe "' 
Z 

bizzat kendi ıncnfaS. ·st;~t 
onguldakta sükfuı, nizam ve eıııfll 1'. 

'Zonguldak, 29(A,A.) - Dün zaret etmek ve .Atrn.~şıet'; 
buraya gelmiş olan iktşsat vekili nın ~erinden ~e~ .. ~tıf:~ .J 
Sırrı Day, işletme umum müdür- yan bır vazlfeyı al~rli.!i~I 
lüğünde bir müddet istirahattan hüsnü niyetlerin ?~ • 
sonra maden havzasında tetki· memlekette bir ~ ~ "':"~~ 
katta ve işçilerle hasbihak'e bu gelmesi gecikntlY~ ~"'· ' 
lunmuşlar:itT. Ak.§8m iktisat ve~ mel ü.zıerie Sı:rbiSUJJ__:a. • 
kili ~refine partide bir ziyafet lrllinde ıyı· • 1.:r ~ 
~~.. 111 ,,.,. 

nlaee1rtir. 


