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V A K J T okuyuc.ıları KUTOP· 1 
aı temnıuzdaıı IUbaren toplanacak ~I 
kuponlarm ber 60 adedine mukabil 

HANESİ,. serisinden ÖL.'\IEZ REt 
romanmm t.amaını h"diye edilecektir, 

L .J 
~ l'elg. !atanbul Va~Poets kut~ 4~ • 

CUmhuciVeiin muzaffer sul
hunu kazanan tarihi gün he-
vecanla kullandı 
lleısıcamlıar 

Nazillide 

'BÜTÜN MİLLET TEK 
BİR ORDU HALiNDE 

iSTANBUL VE ANKARADA 
~:e:J~~-~~~Y~.~·~~-!~·~_e_o_v~O_K _M~E~RA~S~iM~~Y_AP~l~LD_ I 
ettikten sonra 

8 .. ..k t uyu 
eıahüratla 

4 lvazillzye 
~~~~et ettiler 
\.~ic~' 30 (A .A.) -
~""ı b hur ismet İn· 
~ t~ı~~abah 9 da bura 
~d, ı~Ier ve İ&t.as· 
[ lb k'~ok kalaba! k bir 
'ıJ lıtle i tarafından 

~.... 1 
Cl) s ardu. 

C'l:anıı Sa. 4 sil. 1 clcJ 

~·ır t .. ecavuz ---~--~-~ ......... --~~.......;--'!-'-J-~.------_...--~---:~ 

Olursa ŞANLI GEÇiDiNDEN BiR MANZARA 

t~giitere 
"-~kiyeye 

Baskumandanlık m eydan muharebetdnin :Y: ürk süngijsünün zaferile 
· b.lttiğ{ günün on doku zuncu yıldönümü dün parlak bir töre~le kut
landı. 

Yardım 

Sabahın erken saati nden itibaren sokaklar dan İnsan selleri akıyor, 
mera simin yapılacağı Taksim meyd'1nına giden yollar izdihamdao 
geçilmez bh; manzara arzediyordu. 

~· ecJeceğini 
ır kere daha 

--. teyit etti 
) le 1• aazmaıa 
~ eaaı beyanab 
~"l. ao < \. .> - Haricı· 

tlllt ~en, bu akşam burada 
~Yle:miıs ve bu nutukta 

~ ~l~~Uhim sa.fahalmn 

• "1.~'Yveıa harp malzemesi i. 
"-~esı . bahsotmi: ve harp 

~ cll'nü~~tı, zaferin anah" 

~1huıidan sonra Türldyeden 
ı~·'tut~ Ve lngıltere ve Sovyet· 
;"lt Jı.~ Türk ;ııiılki tamamJ· 

Sabah saat 9 da komutanlıkta tcb 
rik mcraıılml yapıldı. İstanbul ku 
mandanı tUmgrnenıl lıı!ıak Avni Ak 
dağ, l.Btanbul garnizonlar: blrHk ko
mutanlarının ve müessese tunirlcrinin 
tebriklerini or<lu namına kabul ctU. 

Saat 9,30 da. başta Vnli v Bele 
di~c reisi Dr. L!ltfl Kırdar olduğu 
halde mülkiye Amirleri, protokol 
muclbıncc komulfuıı tcbr.k etliler. 

Takslmdeld merasime saat ıo da 
ba§landı. Örfi idare komutanı kor· 

(Devamı Sa. S Sii. 5 ) ........................................... , 
Mareşal 
Ordur~ un 

teşekkürleri
ni bildirdi "Vrıı ~t ettiklerı ~e berbe.n 

lak Pa devletinin bir teca.. 
l'arddlrlııde TUrkiyeyc her Ankara 30 ( A.A.) - 30 
~~tl~da bu1unacnıtian bak' agu.. ıtoı zafer bayramı mü-

~ "<lltıı_1 Cll 80:::. İngiliz • Sov)'·et 
~~ l'ü hatırlıv:ruışt.ır. naıebetiyle bugün ıaat do. 
~ rJtiycı bilkfı.ı:netinin harp kuzda baıvekil Dr. Relik 

hb- cıntern~yonal iı lerde Saydam, Genelkurmaya gi
~· tol oynıyacağını ilavo derek Genelkurmay BCJ§ka. 
b_t't~ d "-Uantık konferansımı nı Mareıal Fev:-i Çakmağı 

~"il taıienıı tJı ki: Cumhuriyet hükumeti na -
~fi a lıt toplantıda. sulh pUın · mına tebrik etmiş ve hükii. 
lı~'~ Z<Un1U1dn harp stratc. metin olduğu km/ar TÜT:k 
~~·~ ... tur. d 
~~ Sonra, Avrup:ı., birkaç milletinin de tanlı or usuna 

1 '~Un faaliyetlerine Ulbi her vakit için tam güvenini 
~ taksim olunmıyacak' teyit eylemiftir. Arıkarada 
lıa rııttıı bulunan vekiller ve rJekalet 

ltı h l!onra, Alınanyaya kar müıte§arları da tebrikatta 
l~~llea~a~~tır(ağıdaki bulunmuılarclır. Saat 9,30 
~~anya, bundan böyle da Marqal Fev~i Çakmak 
ij,.,~~ tcca.vUz tcşebbilsUn • Ba1evkalete gelerek Baıve. 
~~. lYacak bir vaziyete kon kile ziyaretini iade etmi§ ve 
~~yanın Avnıpa içhl ordunun tqekkürlcrini .un. 

e ~kUede<:ek ekonomik iz. muıtur. 
la.ade edltm,-ım ıtdlr. • .. ,,. .... , 111111 ,. .. ........, ___ •• 

Yeni iran 
Başvekili 
"Ateş kes!,, 
emri verdi 

Tahranda 
Orfi idare 
ilin edildi 

EDEN 
iRANA 

· BiLDiRıLECEK 
ŞARTLARIN 

Ağır olmıya
cağıiıı söyledi 

Lotulıro, 30 ( A.A.) - Funıg: 
Han'ın riyaseti altında kurulan 
yeni İran kabinesi. bo şyerc kan 
dökülmemesi için lran orduları· 
na "ateş kes" emri vermiştir. t. 
ran başvekili l ngfüere ve Sov. 
yetlcr birliği ile İran arasında 
iyi münasebetler idame edilmesi 
hususunda t.edbirler alınacağını 
ümit ettiğini söylemi§tir. l ngi· 
Uz ve Sovyet ileri hareketine 
k~~ı lranhlar tarafından göste
rilen mukavemet eem'bô1ik ol. 
muştur. 

(1>61xJmı Bo. .& af1. l •> 

Lavalin sıhhi 
· vaziy~.ti 

vahimleşiyor 
Faris, 80 (A.A.) - Gazetelerde 

çıkan haberlere gtsrc tAvallD sıbh1 

vazlyeU vahlmlqmcktedir. DllD ak • 

fDevam1 Sa . .& mı. 6 da> 

Türkiyenin 
bitarafhğı 

HER lKl MUHARtP 
TARAFA 

Ne istifade temin 
ediyor 

<Taynmin bu yanı dik· 
kat yaz1&ı dördüncti eay· 
fa.m.ııı&) 

.. -~ la6DIDID -~ 
orduya mesaıı 

M areşalın cevabı 
nluırn. so ' .A.) - MtUJ Şef 1nonU, Zafer bayramı mUnaaebeW 

orduya &§aı!tdaki b>lgrafı göneıcrmiglerdlr: 
MAREŞı.+..t. FEVZ1 ÇAKMAK 

Goo.:i Kurmay Başkaııı 
Zafer bayrr.mıD'ı komutanıc.nmıza, subay ve crknmize tebrik ed · 

naı. Tnrlhi, vatanı uğrunda fedaklr1ıkla ve sayısız ııan ve erene dolu 
olan ordularımız C:tıgllıı de ınlllc.timizin gözbebcği astı teminattırlar. 

CUmhurlyet bükfllnctlnin &ulb içln ııar!eWgl caDdan gayretler kA!ı 

gelmez de Ttlrk ardusu va.zl!cye çağmlmıa, ordularımızm geçmiş kahra· 
manlarımu;ı gururlnndıra.cak ı;urdtc hareket -cdeccklcrme em.inim. 

ı...,ı\JET İNÖ?tıı""Ü' 

Ankam, 80 (A.A.) -14artpal Çakmak, Yüce Başbu~ RdskUmhunı· 
muzun telgrafına §U cevabı va.mişlcrdlr: 

"Dalma yUkEek teveccüh ırc ıtimatl&n:n.a mazhariyeUe mllbahl olan 
kahraman ordularım:za. büyült bir escrlnlz olan Zafer bayrammm yıldö· 

nUmU ml\nasebuWc ycnldeD ibzal buyurulan OWat.namclert hemen bUtUn 
ordu mensuplarma iblağ edUtno.ı. üzere tamim edilmi§Ur. 

YUcc Başbuğumuzun ve CUmhuıiyet: hllkQmetimizin l!'ltufiarlle bugfin 
en modern s!lAb ve tcchizat.:a mücebbcz ve en iyi bir surottC talim ve 
terbiye tlo yet4tirilmi§ olan J<ahraman ordumnzun sulh ve selamet yo· 
tunda hOkOmet.tmızin vcrecegi her emri eon da.mla kanını dfkerek i!ay& 
atnadc olduğunu ve ı;eçml~ kalmunanlıkları geride bırakacalt büyük bir 
fcdak&.tlıkla verilPccl;: her va.z.:foyl kemş.U emniyetle ~cak kudrette 
bulunduğunu bUl"lik bir fah1rlc Yüce Ba~ aruderlm. 

FE\'zt ÇAKMAK 

.._ 
---~ .. 

Kahraman Balıri11elüeri mizitı gcçıt rosmı ••• 

Alman 
tebliji 

----0--

Sovyet 
donan
masına 
Ağır zayiat 

verdirildi 

Sovyet 
tebliği 

Bir baltada 

500 Alman 
tayyaresi 

tahrip edildi 
M oskooeı, 30( A.A.) - SoV)'tlt 

ordularmın umumi kara~ 
29 ağustos akfi8lll tebUI': 

S<>vyet kuvvetleri 29 ağuetıe.9 
f Det101m Sa ' sı7 6 cit1 > 



' - VAKF.E 

... _ _,.__.,,, ~ l~-
ge:ıcrtıl Aıl H.:z ArtunKal ilk gelm 
lcr e.rwı.ndA lul D wUıler eret 
trlbtinünclc~·ı ycrlerilli l!<'nilz gal et 

mlşlerdi k! vnu ve komutan birlikte 
I:.ski Fransız ba.5vekil muavini tBN?n sahasına geldiler ve karşılııu 

e hariciye nazırı Laval, Versay_ dılar. 

a bır suikasta uğradı, yaralan. Merasime lsti.klfıl marşıyle 
ı. Şinıdı hastahanede yatıyor. ve .. bayrak keşidesiyle başlandı. 
Pıyer Lava!, •.Frnnsarun tanın- Muteakrbcn Abideye çelenkler 

konuldu ve ordu namına, en gene 
ı sıyaset :ıdrunlarındandır. subay. teğmen Cezmi Aydoğan. 

de Şetcldon'da doğduğuna heyecan dolu gü~l bir hita:be i· 
e, b~d.n 58 yaşmdadır. Hu· 

u t ılini bitırdtktcn sonra a. radettı. Genç std>ay za.mnn za.. 
t olarak Paris barosuna gir. rnan alkışlarla kesılen nutkunda, 

1924 de Sen vilayetinden me- ereümle dedi !ki: 
seçıldı. Mebus seçilirken Sayın komutanlarım, kıymet. 

r funentoda sol fırkalar birli· li s1lfilı arkadaşlarım. aziz vatan 
A .. nJnrım,• 

ı ' dahıl olm~tu. 1925 de Pen· '-"l9 
'e kabinesinde i nazın oldu Bugün gene ilnlü ve sevimli I.Abıkıe merasimde mektepli ktızlan1n1z 

ll.r muddet sonra Briyan kabine: bir günU lrutlulayonız. 30 Ağus
ıic başvekalet müsteşarı olarak tos Zafer bayramınuı 19 Ullı(.'U 

oulundu. Dahn sonrn hariciye dönüm ydı~ı, tatmak gibi lb~~l 
a"G n oldu. 1926 da ayan azalı. yarlı~a naıl ?lu~~- lstıklal 
rına scçıldi, adliye nazırlığına haı:-_~!. Tür~ mJllftı. 'J~ı!lOnznfdoerkve
cC'ti. Bu tarihten ~tibaren La. • ya o um mu~ e csıy ı. uz 

Bu zs.for lmyrammı:z. hepiniz için 
kutlu olsun, 

raınmm 19 uncu yıldônUmlidUr. 

Buraya bu bfiyük günU kutlamak 
içlıı toplandık. 30 A{,;'Ustos Zafer 
bayramınız kutlu olsun. 

Büyük millet.intlzfn tnrlhi zafer 
lcrle doludur. Fakat. bunlann bazı 
lan daha yilkı.ck değerdedirler. 

vnl sıyasi fikirlerini deği§tirdı ~n~ evvel lbugün ~u 1fller çelen· 
:\lerkeze ve saifa mütenıavil bi; gını ba.Şl.arnnızın Uze~~ takmış. 
ıyaset takibe ba§ladı. 1930 dn tık. Tarih bo~ca buyük zafer· 
;ekkıil ed~n ve :n~ur Majino l~r. ynr8:tnn Türk kahrnmanıa:ı 
Jıkarnlannı yapan Tardiyö gı_bı ~bu .ı~k~a!. savaş~ızda bır 

Milletin korkunç dunımlıı.rdan 
kurtulmasına sebep olan zaferler. 
dir ki izleri uzun bir tarih boyunca 
gönüllerde yaşarlar. 

Ergenckon zaferi, Malo.zgirt za
feri, Kosova. zaferi gibi Dumlupr 
nar zaferi de '.l'ilrk yurdunun kur· 
tutmasına sebep olan zaferlerimiz 
dendir. Bu zo.ferlml.z TUrlt ordusu. 
nu.o Türk süngU.sUnlln üsWn gel • 

inde :is nazırı oıarnk bu· Türk bliyüğün~n yoklugu var <;'" 
u 1931 de ilk ı]efa olarak d!ll:ek kazanchgr savaşlardan ibı. 

il oldu ndir. 
val ttaiyanın Habeşistan • ~cnç subay ist~k~ru. mücadele-

1 sıra mda gene Fransız :ka· sının kısa bir tar.ihmı ~Pt!ktan 
mm reisliğini yapıyordu. ı_ sonra nutku~ıu . şöyle lbıtırdı: 

:n _ Habeş :ihtilafında İngi· A~ mille~ımı.n evlfitlar!: . 
.., .oktai nazana tamruniyle uy· ~rk adr ıle iftihar edılen bır 

gu.'l olmıyan bir siyaset takip eL dm-:rı y~ıyoruz. Bu mu~des 
t Bu sıynset yüzünden milletler kelımem.n asalet ve ku~retını ba • 

J İyeti bu meselede müessir bir şımızın üstUnd~ taşıd~m~ Baş. 
• oynıynm.adı; z.ccri tedbirler..n buğu.muz ye Mılli Şefımizın par· 
nmnsı gecikti ve hu tedbirler, lak gözlerınden iher zaman oku· 
mnmen tatbik edilemedi Bu mn.k mümkündür. 

el eden sonra yapılan Fİ-ansız ArJt:ıdaşlar; 
busan meclisi SC<:iminde sos- Sakm, ~kur ~k t<>prakları. 
stlerin ve radikallerin büyilk mn Uze:inde göz kamaştırıcı 

r ekseriyet kanznmas1• La.vali bayrnnhgnu pırıl pınl ~rzdı~ 
aset sahnesinden uzakta hı.. giln~ kadar parlak ruzıerl~ız 

ktr. Vakıa Laval ~ene mebus· bu.bur toprakların hakıki sahıp- ı 
tu. Fnlrat tıükfunet taraftan ol len <?lduztmuzu her ~an .g~ 
madığı gibi kuvvetli bir muhal!! termıye 1!1anrdır. Mılli. Şel.'lfl!Z. 

ı ak da gözükmUyordu le, mılleti.mizle. cumhunyetimız· 
· le, komuta.nlar:mıızla, sizlere dai-

Bu siyasetten uzakta kalış ma yükselmek, dalına ecslerimizi 
4.0 Fransız hezimetine atadar işlttirmekte devam edeceğiz, 

avam etti: Fransız _ Almnn, Şanlı. şerefli arkadaşlarını; 
ransız • ltaıyan mütarekesinin Bu nutka lstanibul Komutam 
mza.c;uıdan sonra Mareşal Peten İshak Avni Akdağ, kıa. ve veciz 

vali başvekil muavini ve hnrl bir nutukla mukabele etti. Ko. 
ye nazırı seçti. Bu vazifelerin mutan, milletin orduya inanını 
valn. verildiği Fransız nnaya_ tebarüz ettirdikten ve Bbedi Şef 
nn yazıldı. Fakat Lavnlin Atatürk'Un hatşrası önilnde hür· 
anlar ve İtalyru:ılarln çok sı· metle eğildikten sonra, Milli Şe-

ı u'r Ls birliğine taraftar olma. fin etrafında lbölünmez bir bUtUn 
vüzünden Fransız devlet reisi halinde toplanan Tilrk milletinin, 
muavini arasında ~htilif çık· içinde yaşadığımız mil kUl devir. 
Fransız anayasası deği.5tirile. lerden 6erefle çıkacağım temin 
Laval vazifelerinden affedil· ederek sözlerini bitird~. 

. Bir müddet gözden dilşmUş Müteakıben g~it resmi ba. la· 
mk ya.şadı. Fakat bir müddet dı. Piyadelerimiz, Uvarilerlmiz, 

nra siyast hiç bir hakla haiz topçularımız, deniz ve muhabe· 
adığı halde siyo.s...ot hayatın. re kıtalarnnız, zırhlı tcşekkUlle.. 
Frnnsız - Alman Jşbirliği le. rimiz. hava dafi batarvalarımız 
e faal bir surette uğraşmıya büyük bir intizam ve atkı lar a· 

-ı 1 dr. rasında geçtiler. 
U ·adığı suikastın bu faalt· Geçit resmlnin devamı müdde· 

\ ı yüzünden olduğu samlı. tince hava birlikleri sahanın ilze. 

~Jektrik knblosuna çar
pan kayık 

VECiZELER 

Harpte bir muharip, muhasım 
andan sevdil1 bir ahbabına 

f eder de b"ribirlelini öldü
rlne biriblrlcrine sn.rılnfar

... balıat kimde olur? Milli gu· 
ahsi muhabbetten üstünse 
kn birisin" saldırılarak ida· 

.ı.slı?.hat edilir. 

~ Harpte zenrr;nler Lilkse, orta 
ı ler konforlnrma, QOk fakir o· 

lan..nr sefaletlerine nihayet verir-

rinde dolaşıyor, muhtelif hare· 
ketler yapıyorlardı. 

Törene c nt 12 de 21 top atı· 
larak nilıayet verildi. 

HALKEEVLERt~"DE 
Y APJLAN :MERASiM 

Şehrimimeki bUtUn h8.ıkevle. 
rl dün tayyare ve zafer bayramı 
münasebetiyle gece saat 21,30 da 
evlerinde birer mUsamere tertip 
etmişlerdir. 

Bu mUsamer-0lerde evin idare 
hyeti Bzalnrmdan birer 7.llt bu· 
günün ehemmiyetini i7.ah eden 
söylevler vcrm.i.ş, temsil kollan 
da müsamere, kukla. kn.ragöz, 
teırurlller, mUzik kolları da kon· 
serler vermişlerdir. 

HAVA KURUMU 
EGLENCELERl 

Dün tayyare ve zafer bayramı 
ve havacılık haftasının ilk gtlnil 
idi. Bu münasebetle şehrimizde. 
ki bütün ihavacılık teşkilr..tı haf· 
ta içerisinde hava kurumu geli· 
rini artırmak maksadiyle muht.e. 
lif e<Ylenceler tertip etmişlerdir. 

Dün akşam. Floryada, Kızku· 
lesi gazinosunda, BUyükderede 
birer balo verilmiş, diğer kollar 
da kendi mmtakalannda eğlen· 
celer tertip etmi.slerdir. 

Bu e~l<mcelere bir hafta muh. 
telif şekillerde devam edilecek· 
tir. 

.mealle e14c: edilm.fıetlr. 
TUl'lt Ol'dusunu idare edenlerin 

yük.sek dehalaıile, bilgili dllzenle· 
rile kuvvetli iradeleriyle elde edı1· 
miıJtir. 

O gU.nUn başlrumandanı KemAl 
Atatilrk bugün aramu:da.ıı ayrıl. 
mış bulunuyorsa da onun hatlrası 
bUtUn Tnrklerin kalplerinde yaşa
maktadır. 

O günün cephe komutanı lsmct 
lnöııü bugün mlllet.imlzin başrnda 
parıldamaktadır, 

O gUnUn Gene?kunnny Başkanı 
Fevzi Çakmak bugün ordumuzun 

TANKLAR 

bliyilk Aıfareplı otan.k yine Ol'du· 
muzun başı Ustllndcdir. 

BugUn elinde sllAh tutan Türk 
askerleri o ganlı gUnlln kahraman 
subaylan ve yiğit erleri veya. bun· 
larm kardeılcrt ve oğullandll'. 
. Değerli arka.d&!Jlanm; 

Sa.vaş meydanlarında, mllletiıi 
varlığı uğrunda, ıChit dllşmfiş olan 
arkadaşlarmuzı da bugün bUyük 
ııaygt ile anmak borcumuzdur: 

Tilrldüğiln yaşaması: için savn 
meydanla.rmda kanlarını akıtmış 
Ye canlarını vermiş olan komutan. 
tıubay ve erler.im.izin mübnrek ruh. 
hırını amna.k için hephrlzl. bJr da
kika selA.nı vaziyetinde aa.yıgı g68· 
temıeğe davet ediyorum. 

Arkadqlar; 

Bllil's1nlz kl insMlık tarDrl bo 
yunca savq meydanlarmda ve in. 
aanlık duygulamıda şan almıt bir 
mllletin çıoculdanyız. 

Ey eanlr Titrle. askerleri; 
Unutma ki zafer kazanacağına 

gUvenen bir milletin orduaunuıı bu 
rüven seninle bcrsber yaear. 

Bundan 19 sene evvelki 30 Ağus 
tos gilnünü anlıyabilmck için ha
tıralarımızı ondruı evvelki ncı gün· 
lere çevirmek liııınndır. 

4 Sene süren bU:rük haı<bin so· 
nunda TUrk milletinin b~mdnkl 
hUkiımet adamları imzaladıkln.n 
zalimane bir miltnrekc ile sarsıl • 
maz Tiirk milletinin sfüıhlnnm 

düemana teslim etmekte beis gör
mediler. 

bir intiba • •• 

Azız TUrk vatnnıııı prı.yUi§mnk 
için yarış eden dlişmanlar, Tilıık 
milletinin bu ellAhsızhğrndan isti· 
fade ederek her tnraftnn toprak 
lanma:ı çiğnomlyc ba§lndılıı.r. 

işte bu sırada. Srun.sundn. TU'l"k 
vatanmm ilstüne bir gUne.j doğ . 
du. Bu güneş bugı.i.nkU milli hudut 
larrmw çizen Mustıı.fa KemlUdi. 

Samsundn do!;"8.Il bu gUncuin ş· 
ğma Türk milleti arkasını dönme 
dl. B:.rer pervnnc gibi ctrafmn 
toplandı. 

Mustafa Kemal Tü~ ulusunun 
yükselt auurunda.n ilham ve kuv 

GEÇERKEN 

vct olarak btltUn Türk rtıllletlnin 
başkomutanı oldu. Türk azminin 
harekete geçtiğini sezen düşman. 
la.r, her taraftan vatanın hudutla
nnı zorlrunryo. ve içine girmiye 
başladılar .Bu aradn 1.z.mirden de 
§arka doğru ilerliyorlardı. Sllfilı.sız 
kalnnş Türk ordusu vnt.anm bu kö 
esinde üstün düşmruı kuvveti knr 
ısındn cenklege cenkleşe ç&ilmek 

zorunda kalmıştı. 
Mağrur düşman pcrvasraca fler 

lerken bir taraftan da TUrk ordu· 
su silahsız, cephanesiz yeniden ku. 
ruluyordu. 

G:ll'p cephesinde bu ordunun ba
ama geçen lsmet lnönU güzel ted· 
birleri ile 1n6nUnde düsmanı yUz
geri ettirdi ve TUrkUn makus ta. 
lilnl dUşmana nasıl göğüs gerd1ği 
ve nasıl kırılmaz bir kaya olduğu 
g~rildi. 

Düşman artık blz1 yeneınfyecc
tin.I o.nlo.trıfl!tı. Durdu ve siper kaz 
dı. Kendi dostları bu siperlerin en 
mlikemmel bir ordu ile altı aydo.n 
evvel zaptedileıniyeceğmi söylU • 
orlnrdı. 

Nevrasten.Utler Jylleşfr, alt
ılar fı.dotlerinl knybederlcr, 
ı~t a ıkl lan bu takayyüdü 

irler, §clrler glir yapamaz· 
surlar, hiç yılmıı.zlnrm s..'i.ri 

etinden mUlhem olurlar. 

.v. ~ d ltl harpte mUtccaviz obn 
m.: i insanlar gibi v::.hşld rler, 

n d .. ğild.lrler. Harbe gi • 
:i'ken soyundukları iln"1yct ve in· 

eti t:eaar tl.'l!:mııbi -
~ b1ıllarce senelik bir meM.

'bbt!cı wanuş olurl:ı.r, 

Ankaradaki merasim 
An'knm, 80 (A.A.) - 30 Afus· 

tos Zafer bayramı milna.'iebetiylc 
bugün burada yapılan mera.simde 
garnizon komutanı Korgeneral 
HilsnU Kılkış aşağıda.ki nutku söy 
leml.~tir: 

Ar'lm.daşlnr; 
Bugün kutladı.,Vnn.tz. 'Lf3Lcr hayra 

mı 19 yıl öoeo Dwnlupmıırda ka. 
znnıl.mw c)l.Q.ll 'bsM:Mınndnnhk a-

'" ~~ yıld! 1 lM .... 

Bu güven yaşadıkça zafer de 
aenllıle ber&ber kopr. 

Korgeneral HUsnU KılltışJ takı
ben tayyare da.fi topçu taburundan 
kıdemsiz subay Veclhl de aşağıda· 
ti hita.bede bulunmuştur: 
Sayın btlyillderlm, ulz arkadaş· 

l&nm; 
Bugtin .'WJ Ağustos Zafer ha • 

Büyük dtlhi. Ebedi Şefimiz En 
Bliyük Komutan Gazı Mustafa 
Kemal, çok değerli arkadqlnn Ue 
dtlşmanı vatanın harlml ismetinde 
boğmak ve Türk mlllotine JAyık 
olduğu istJkliili vermek için en son 
hareket plftnını hazırladılar. DUn· 
ya tarihinin dnima. iftilıarln yade • 
deceği bu plin Tilrk ordusu tara -

bayrrarnrno 
ııııı:: 

leflcrin, halk atwarının ~ıııl' 
harebeye bllf'ıil işti~ e bit r 
mücahitlerin fştiraJdlt 

fından muvaffakJyeUe tatbik edil· 
dl. 

26 Ağustos 1922 de baelıyan 
Tilrk ordusunwı taamızu dilşmanı 
baskına uğrattı. Yayı kurulmue 
bir ok mahiyetini alan TUrlt ordu· 
su ileri atılmıştı. Bu geri dönmez. 
üi, go.lip gelecekti. 

Bu manzara ne kadar yUksck ve 
heybetli idi. Şimdiye kadar hasta 
adam denen Tıirk milleti ayaklan
mış zafere, istikWe, ebedi varır 
ğn doğru koşuyordu. 

4 gün sonra başkomutan Dwn· 
lupınarda cephenin en ilcrsinde o 
zamana kadar dUnya tarih nin kay 
delmediği misilsiz znfcrlerden biri. 
ni kazanıyordu. 

<:lazinin ve milli Şefimizin komu 
ta ettiği ordular dilşmanm bllyük 
kısmını Dumlupınar meydan muha
rebesinde kuşatmış ve saf dışarer 
na çıkarmıştı. 

O ~am dahi baekomutan (ol"" 
dular hedefiniz Akdenizdir, ileri) 
emrini veriyordu. 

Kükremi§ bir arslanı andıran 
Türk ordu."u 10 günde Akdenl.7. kı. 
vılarma vardı ve en büyüklerinin 
bu emrini yerine getirdi. 

30 Ağustos işte böyle bir zn.fc.., 
rin tarihe ma.lcdlldlğl bUyllk gUn· 
dür. 

30 Ağu. tos Türkün varlığını ve 
kudretini bütün dünya) n tanıtan 
kutlu bir gündür. 

30 Ağustos Türkc isüklfılini c· 
bedi olarak veren mutlu blr gUn. 
dUr. 

30 Ağustoe kadmb erkekli bU -
tUn bir milletin zulme ve hırsa 
kamı isyanını zaf'erle bitiren bir 
gUndilr . 

Sayın bUyUkhim; 
Biz bu bUyUk gUnU sevgi ile kut 

larken, slzlerln ta.fer içfn nasıl ça· 
Lrştığınızı da hatırbyor ve dahno 
siz.lere benzemeye çalışıyoruz. 

Def erli ordu arkadaşlanm; 
Ba.ba.larınrz ve kardeşleriniz bu 

za.ferl nasd kazanmışla'I'8a sizle • 
rln de böyle zaferler kazanacağı. 
nu:.e. fmannnız vardır. 
Sav~ meydanlarında dUşUp ka

lan ve g5ztl ileri bakan mUbo.relc 
eehltlcrlm1z; 

Va.tan için seve seve feda etti· 
ğlı\b: kanlarınız OOUUn.a akmadı. O 
kanla ren.klenmlş oanlı bayrağımız 
dilnyo. durdukça. bu Ulke llıerindc 
dalgalanacak ve hep ırlzlerl ana • 
ca~tır. 

Ey kalplerimizde yaşryan Ata. 
tilrk; 

Biz, 8e:nfn evtatlann her zaman 
senin izinde, senin g5sterdlğin yol 
da ilerllyeceğiz. 

Sen daha ·binlerce 30 Ağustos 
yaratacak bir millet meydana ge -
tfrdln. Senin en 1ı:ıymctl !arkada· 
şm Milli Şefimizin önUnde haykr 
nyoruz ki, bu millet senln ölüm. 
den kurtararak y~attığın bu mil· 
ıct ölmlyecek ve hep yaşryo.caktrr. 

F.y büyük ~mır Şefimiz lsmet t· 
nönüı . 

Bugiln senin emrin altında he· 
pimiz bir vUcut gibiyiz, Ntteyo 
e.mredersen oraya gider, dediğlni 
yerine getirlriz. · 

Biltiln dJleğimJs senin baş sağ. 
bğındır. 

·~· Afyon, 30 (.\.A.) - Zafer bay-
ramının 19 uncu yıldönUmU mUna· 
sebetile bugün Dumluptnarda Meç 
hul Asker 8.bidesi lSnünde büyUk 
merasim yapılmrşt.rr. Merasimde 
mebuslar, Afyon ve KUta.h~a va!J· 
leıi, Afyon ıı.skeri mmta.ka komu • 
tanı, umum jandarma komutanı 
muavini, Afyon belediye reisi, vf. 
ldyetler murahhaslan, Ajan~. mııt 
buat ve kurumlar mUmes&lllcri 
yUksck tahsil ve 1.stanbul ilniversi 
te talebesi gruptan, ukerl kıta ve 
izcilerle beden terbiyesi mUk~Uef· 
lcri ve civar köyler, kasaba ve şc· 
birlerden gelm1ş on binlerce halk 
bnur bulunmuştur. 

Mernsim, başlıunadan önec Meç 
bul Asker Ahldeslne Reialcumubr 
Meclis Relal, Veklletlcr nıllmessu: 
1erl, harp nıalOUeri adma yüze ya. 
km çelenk konmuştur. 

Meraalm, 11,30 da top endahtı 
ile baolamış, mnzrkenın :fltlraltile 
hep bir ağızdan sôylenen i.a~Jll 
marşını müteakip sancak c;ekilmiı 
ve ordu adına en genç subay Us· 
teğmen Adnan, Sevgul, c. H. P. 
o.dma Çonüı mebusu Ali Rıa Er 
dem, Ankara yillmek tabail ge~. 
Uği ndma Selçuk tnaı. İstanbul U
n1vers1tesl adma Mustafa Şener 
dem, beden terbiye adına Celil E" 
tinger, birer nutuk ~ylenı.it ve en 
aon olarak nımtab. komutanı Ge. 
neral Tallt Sualp adma kurmay 
başkanı Albay Tevf"tık Bıyıkboflu 
~z alarak başkomutanlık meydan 
muharebesinin bUtUn aflll&tmı, 
cereyan ettiği yerleri g&termeic 
suretilc anlatmıe ve bunu mu.te&
ktp merasime nihayet veıibnittr. 

Geçit mahalline gidilmif Te ı.· 
rıııde krtaJarm. 1U:llet hı ..e mew-

resıni yapılmıştır. '--

Abide önUndeld me1~11~• 
ında bir hava filoınUZ· rııpııılf 

ı en ve alçaktan uçu§laı' ~ dfl<C b 
Geçit resminden so~ ~ 

lere bir kır yemeği ve .ıstııS~-oıı 
dan sonra Sılkı.sarnY . llJ1u.;tUr 
ve om.dan Afyona dönil 

Japon~' 
Amerika ı1e 
anlaşma~ 

istiyor ~" 
- jttl~.,, 

\'aı>ington 80 (A.:\.) nI'A 
bur Huzveltin matbuat ~01'0ııo~, 
da Japon btı§veklll PreııB 111utı1:.J 
kendisine gönderdiği ınCS!ıj ııul~ 
yatı hakkında beyanatta J 
reddettnio 01.mnsma rıığıJl~t~ 
hUkQmet ocflnln birleşik ;. ı tt~~ 
bir IWAt &ab3BI nranıın:uıı;Ult ııı""" 
mlf olduğu saııuuyettB dit· 
tarafından beyan edil:nel>~ L 

Pren. Konoy nln tııJll' ,ıe ~ 
şarkı aI&kııdn.r eden bllt~ JJloı.?' ,s

i geni§ mikyasta tet.ıdkl ıçit'ııf~, 

1 
sahlldar devletlerin bir ıco ~·MI 
dctmelcrtnl teklif etını'3 olıll'l' .~ 
ıilllyor. J•Y""'.~'I' 

. Amerika. siyasi mıınllfill sf ıııll, 
bfr takım garantiıer •;t>fl1't' iŞ il'·..; 
!inde birle§lk Amcıika 1'

11 oıdlll· 
imtıyıı.zlar vermeğe aı:nııôC ~ 
lheas etmektedir. elçili r, 
Mııamatih Japon bU>'°k ~~, 

nıı No.mure ile Amerll<S ~ı ~J 
lan arasında mllteakl? dt ır P' 
rtlşmelerin yapıl.aestma dl "'", 
olunmaktadır. ..ll1S ~ 

Amerika t>oı-sasmda J•.l'v~ 11 • 
razı cshammm yUkselmCJJI ~-fil"' 
da Amerika • Japonya ıll tıif 

., nm saltı.ha doğru g1unes(tlil1 

gibi tefsir edllm1lkted1r. e~ /., 

Japonya ile halen dcVBD' lllt.11',cl 
zakerata alt klBimlarl dll r"~~ 
nıcsi ihtimali ile RuzvcJtiD ıı ıııl 
g{inil Htıydpnrkta ırat edece 
81lbırsızlıkla beklenmektedir· ,1 

tyıtl 
Tolcyo, SO (A.A.) - pö ,,,ı1 

blldlnyor: ~ 
lyt malllmat alan ıxıab~ ftıs1'~. 

prens Konoycnin rclstcuınb ~ ;.,( 
te glSnderdiğt mesaj, Jaı:oı;~ P"j 
mcseıeslnl halletmek ve §ll~ııt 
yeniıkn t&nz1m eylemek 11 t ,OFıl 
arzusu hakkında zerre ıcadlo ıi"'I' 
mahal vermemektedir. J3U '°":,I 
dolayı prens Konoye, .A1Jl1~~ ti'_ 
harbinin bldayetındeDi>erl uııeıı.41 ' 
Japon menfaatlerini feda c Jli J\I' 
tile Pasifik mescJe!crl.Dln b' 
rnuna ip.ret eylemiştir. ~ 

,,ııttfl 
Şugayl Şogyo ŞimbO !8 ~ 

yazıyor: rııtl ~ 
Birleşik Amerika U~8)(ct 1 • 

terenin hamisi olarak btırc )I~~ 
•ft"d!rdC• Ay fikrinde ıarar ettiği ......- Jlf'.,.. 

ya Uc Blrle§lk Anıetik& otıl t" 
meselelerin hallcdllcbUeCC~011o1' 
pek zayıf olacnğtnt Ptellb tır 
Uıicumhur Ruzvelto bildifJlllŞ ,!' 

Japonya ile Blrlcşik ;..rıı:::1-
auıdakl mlluuebeUcrde 11 ~~.,SmWıim lhWAflar zuhur cuıtıııeııs': y 
sının &ebebl. 1nguterenit1 11ırıcP;ıı 
len ayırmağa c;;a111ına1ı • 0 

111.j ı'I ..ıt , 
merlknyı Uzakşarktakl W l}C ,,. 

ntlerlnl himaye e-tmeğe ter' 
nıeelcUr. 

~eOi' 
Bulgaristana ilhall< 

len arazide ~ 
YENİ TEDBll<Lf; ~,ı 

80/yo, 30 ( A.A.) }ı·~ !~ 
meclisi Bulgaristan.& a ~ ~"' 
edilin.iş olan arazide ~i et ~: 
kabulünden imtina edenrfı1' _!: 
let memurunun sef ~.06 ~.;.r 
nunu mucibince vaııfe:1~rrt 1'". 
yet verileceğini dün ak~ 
altına almıştır. 
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8 - \'A:rıT ~ıkır s 
~ir ttE.ll~i·R ~HA ~ EREER-i 
~~atkara dai B.•. .,, •• k • • 

. . 
J ' \ • • I"~ • • I • ~ 

Oorlp dl,tbld8kçe: 

Boş toprağa akı 
.. ~"'Ie .. v."'· _ · ogmaca o sürü-

"0ıı,....-_ ~·r kıt.ap ôime geçti. 
b;-ı'Cian Biri" "' •• •• • .. • 

~~~utnaya 00~~nnKi~ gunun geçmesı ıçın 
~ '~Yhn ld, o zamana. 

~~~akatı:ıa~:S!ia*tdi:!? Bir baba 11 ayhk çocug""' unu 

Orta okullarda 
sınlfta l<alan talebe 
Yaş hadleri hakkında 

yeni kararlar alındı 
Lise ve orta okullar imtihan 

talimatnamc.~inin 41 üncu mad.. 
desinde bir f;Jnifı iki yıl geÇ{'l'lle
mek dolayrs:yıc okuldan çık< rı. 
lanlarnı hususi okullarda bir yıl 
daha kaldıkları sınıfa devanı c 
debileceklerine \'eyahut evlerin_ 
de lbir yıl hususi surette çalıştık· 
tan ve imtihanı da başardıktan 
sonra gerf'k resmi, gerek hususi 
okullarda tahsillerine de>vam hak. 
kınr kazannaoklanna dair olan 
hüküm, lise ve orta okullar tali
matnamesinin 71 inci rn·~ddl'sm 
deki yaş kayıtlarını orta.dan kal: 
dırmış ibulunmadrğmdan bu g!bi 
lbeJgcli talebenin gerek imtihan· 
dan e\rvcl husust okula, gerekse 
imtihandan sonra ~i veya 
:resmt okula bJ bu ilerinde yaş 
hadl"ri içinde lbulumnalanna 
dikkat edilmesini, esasen hususi 
okul talebesi olmak dolayısiyle 
n.) nı sınıfta üçünc.'li yıl tahsiline, 
okuldan çıkanlmadan devam e
deceklerin de ya.~ kaydmdan mu.. 
af sayılınamasmr ve lbelgeye t:ı
bi tutuldukları tarihi takip eden 
ders yılında lhnstalanarak huITTIBi 
okula devam cdenıiyenlerin, yaş_ 
ları müsaitse, ıbu tahsili ertesi 
yıl ) apmnlarma müsaade edil
miştir. 

Küçük lınberlcr sütc.:.1Jnda1 gözüıne ilişti. Dev 
bo§ toprakları :işlctmeğe ~ar.ar vermiş. Anadoluyu 
baştan bir başa geçenleı, hiiirler; İzmir kıyıhnndan 
:rıkamış dağlarına kadar bu muazzam ülke üatunde 
boş yer vardır. Saatler~e çıplak ovalnrdo.n, ı~ma yam 
ları bellerden ge~tigıniz halde, suriılmü tarla belle 
bağ, sınırları çevrilmiş bahçe gbrcmezsınız. Keldk 
yoncaya boğulmuş yam:ıçınrda kuşlardan başk::. hiç 
şeye rasUamazsmız. Davar ve koyun "Ürulcri, ca.ncak k 
lcre yakın yerJcrcle, çın~ıı-akforının noktalı ahPngini 
pe serpe, dolaşırlar. Geniş vatan kalabalık ni.ıfuı ist 
"Nüfus" ise, refah kaidcJeri üstünde yükselC'n bir can 

l'i ile eden satırlar bana. mu. 
tııl'<ti derhal bir ruh aJaa.be.· t •ı A k 

ıih?Imın. kıvrak. fikirleri ayyare ı e n araya 
ıJt 0~"lkin ebnek kudreti- .. .. •• .. • 

,y,·~ıa~~nm~~~~~:~: goturup getırdı 
1
' ınllnisladnn. ~tabm içi ha. GeçenlE'.rde Said Ali Ömer is· tahrık edilmesini emretmi§lir. 
~e ait h g:Jcliİ: Ve çok genç t' minde telefon mütehassısı bir Bunun Ü?,."rine dün sabah S~id 

t a ım arı c:ınJandır- şahı~ Devlet Hava Yolları idare_ Ali Omer, varunda çocuğu ve 
~ blll ınllharriri NP i N t· 1 slne müracaatla, 11 a.ylık cocu- çocuğunun hus1;si dohtoru oldu_ 

Pta. 6a'r.Işm b1 cm urte ğunun bo~'1llaca hastah~a · dü. ğu halde otomobille Yeşilköye 
~il. Tarif :w~~cn~ en çar olduğunu, yapılan tedavilere gitmiş, hususi surette kiraladığı 

'l'1e lllaziyI a:t ~ ; ~ç, J'ağmen çocuğun iadci afiyet e· tayyareye lbierek havalarumşl~ 
:aı;; bir gece (~ocn~~~:)· ~emc~ığini. Almanyada keşfcdi. dır. . 
t..ı.,arası.nda tesndilf ett,,. len bır tedavi usulüne göre, ço- Tayyare gıd{Tken 2500. 3000 

~tin Jlrofillıti ~ nid 
1 1~ cut;run <'n aşağı 2500 metrnden metre irtifadan uçmuş1 :gelirken 

\&ı;, hb- e en cnn , uçac'1k bir tayyare ile dolast.iTJI. 4000 metreye kadar ç~ 
\.,~ it gece yansı İC'tt('rköytın· ı ması ikti:r,a ettiğ~ni söylemiştir:. 1 dır. . . 
,, 1.~le halinde hareket et. Dc~.let Hava )' oUarı 1daresı. s.ıı.ı.d Alı ~~er, ~~ se~a. 
"-.~ kuvveUe~ndE'n ka a· bu muıııacaatı kabul etmiş.: n.n- hatın.~n 9?~. :_yı ~eçti~, çoeu~:ı
~~ hıya gidivorduk Nisan cak tayyarede yer olmadrgından nun oksuruğünün ıbıraz azaldıgr_ 
\ı.."'İt b lnırlaıt ay nw~ · nltır.da ı Yaziveti Ankaraya bildirmiştir. m söylemiştir. 
~ ~ d<'re akıyor til*'ekleri" j 1!-E rkez bu ıniiracaatln. derhal n_ Husu~i doktor da öksürüğün 
.~ ıı..,-;-'121:ırı su<la ' iyn h bir l~!mrlar olmuş '~: bu i~s:ınt iş i- birka~ g~ ~ronra ~~en zail 
~ ~c 'llZa.nıyor , <' bızi tM çın Ankaray:'i dıger bır tayyare olacagmı ılavc etmıştı.r. 
~~ tıı h - ----------------

~~~~::,:·.: ·::: Bir seyyar satıcı Bir ihtiyar 
~-~-- n1etr~sı·nı· bıçakladı lndr ağacından düşerek ~~ bir kafilr ictiJr, fcı. " o··ıdu·· 
' ll'I ".J tanın...~ o:-duk. A-
t, tıcı~itler, harb yelilrr, a.s· Evvelki gece B'!yo~hmda bir Samat.yada oturan 60 yaşla_ 

litüte.cııar vardı yara.lama valrnsı olmuş, kıskanç rmda İsmail oğlu Arif adında 
"-~ l'~J' SilaJısızJarı ~tıhnfaz::ı bir aşık metresini bıçakla ağır bİriSİ evvelki gün, ıbahqesindcki 
ı.. ~t a çıktık. Erteri akşam surette yaralamıştır. incir ağacına çıkmrş, incir top

~·~flrasında nobet beklıyor. Beyoğlunda, Ycnişehirdc ü::> !arken muvazencsıni ka)bcderek 
ıı.l.iıo zaman Barışın ı;:ı.bitle numnralı evde Gturan M:inerva (j metre kadar yil.ks<>ktcn yere 

ı1ıı i1tıı1 _" ıle: klll"§~tım. Ev- adında bir kadın, bir miiddell<!'n düşmtiştür. 
~. 0 '"lllaıınım ibiribir.mize çe· beri o cıvarda oovyar ~~tır·Jrk İht:iyar muhtelif yerlerinden 
>~ ınnıan ben on dokuz ya. yapan Vartnn i-ın1m:i~ ,..:,. ~rıhısla yarnlanmış, hurdahaş bir hnle 
~~·Genç zabit de o kadar metres hayatı ya~amnktadır. gelerek Ccrrahpaşa hastahanesi. 
sc~- anlıı.ştrk, onun da ts· Son günlerde işsiz kalan Vnr- ne kaldırılm ş, dün sabah da bu
~ ~ç,tı.,"ını öğrendim. Nu. tan srk, sık Mincrvaya müracaat rada ölmüşliir. 
' UO}.o fundalar arasında edPr.?k kadrııdan para cekmiye Vakaya muddeiumumilik el 
ı--~~lığmuz KocacUn· ba~lamıştır. koymuş, incir seven ihtiyarın cc· r ?nllaadcmclerc gırmcğe Bu vaziyetten ho~lannuyan sedini muayene eden adliye dok. 
~ C1ii. ltadrn. evvelki gece hu maksatla toru defnine ruhsat vermiştir. 
~ lCaııdıra yn.kınlarında kendis1ni ziyaret eden Vartana Gazeteciler İnönü kam· 

\.'.'t!ııı Pllla.sı" da filintala.rmuz:, badema kendisine para vermiye_ pına gidecek 
1'1~ ~ böğriine davı~arnk, ccğini söylemiş, o da Minervanın 

ç J " Ti.irk Hava Kurumu merkezi, 
J6 tele>rini bcldedik. Ve bu cevabına kı7..arak: gazetecilere !nönlincleki havacı. 

~ Jt!.~.~·e ettik. " O halde be d in1 ~ - n e sen e lık kampındaki mesaiyi ve uçuş· 
~ Un resimleri bugün as· birlikte yaşıyama.m !" demiştir. ları göstermek iiT.ere hususi bir 

\,.~Cdir. Onlardan bir.inde MiPerva Vartanın bu ayrılma seyahat tertip etmiştir. 
\ ~ 21 en bahsediyordu. Bu tchd:dinc .de omuz c;illanekle mu- Ga:r.eteciler 9 eylül sah günü 
~~adar canlıydı. Muhar kabele edınce bu defa seyyar sa_ lnonün.e hareket edeceklerdir 
~il k istedim. Muharrir tıc.ı i!'!i zorbalığa dökmfü:;: · 
~ rctUni bürosunda ziyt>_ "- Demek ki senin başkala· 1 Polislere hakaret etmİ§? 
~~tıı!ıahs:ın tanışma ile edin rında gözün var ha?'' diyerek Beyle~bcyinde .Aıbdulla.hağa 
~'ttı~ ar ilk gönliığüm ese· kadıncağızın iirerine c:ullanarak malıallesir..de oturan doktor Ni· 
~tesire yeni birtakım onu dövmiye başlamı§tır. hat Erölçe evvelki gün Florya 
~ ilfıve ettJ. Karşılıur Bu dayakla da hiddetini bir plajma gitmiş, yüzüp eğlendik.. 
~ klrlaşan §akaklann türlü yenemiycn zorlu Aşık, bu ten sonra mayo iıc dışarı çık_ 
~ ~ kliıturıu bir kafa sahi_ sefer bıçağını çekerek Minerva. rnıştır. 

ı._ ·Yat_ı~tib~:~~eur, • ha'-·ata yı vücudunun muhtelif yerlerin· Plaj pofü;lcri doktora mayo ile 
~~t "' "' den ağrr surette yaralamıştır. dolaşmaınasmı söylemişler, dok· 

• 01cttllk. Onun müfrit heye- Gürültüye koşan zabıta mc_ tor buna sinirlenerek kendilerine 
ı n fikirleri, fikirlerle f!lUrları cn.rihi cürmümeşhut ha· hakarette bu1wunuştur. 

~~eden konu§.ma tarzı lınde yakalamışlar, varalı kadını Suçlu yakalanmLCJ, müddeiu-bt?di. B~ıc:~a~~:ı:~: ha.stahaneye kaldırmışlardır. murniliğ'e verilmiştir. 

Halk sandıkları 
çoğaltılacak 

1'ica.rct Vekfı.leti !halka ve es_ 
nafa ucuz 'c .ko1ay kredi temini 
maksadiyle faaliyette hulur:ıan 
Halk Bankası ve ona t!bi Halk 
Snndıklarnu ıslah etmiye karar 
vermiştir. 

Halk Sandıkları tedricen her 
yere tesmit edilocektir. 

Ankara, İstanbul ve İzmir 
halk sandıklarından sonra Na
ziHi, Kastamonu ve Gaziantep 
apanları da küş:ı.t edilmlı?tir. 

Belediye ve hususi ~dareler, 
kendi kudı:etlerine göre bu ban.. 
kanın umumi sermaye<;ine işti· 
rak edeceklerdir. 

Te§ekkür 
Çok muhterem ve sevgili ba· 

bamız (AbdülRziz Mecdi To
lun) un irtihali dolayısiyle cena.. 
zcsind.e lbulumnak, tahriren veya 1 
ş=Jahen !bizleri teselli ve tazi~e 
etmek suretleriyle acımıza işti_ 
rak eden ve ihastalığı anlarında 
kendisine yakinen alaka ve ihti· 
marn gösteren zevatı muhtere· 
meye ayrı ayn teşekküre ve de
rin saygdarmuzı arza !büyük te_ 
es;üriimüz mani olduğundan 
kendilerine gazeteniz vasrtasiyle 
t.eşekkiirlerimizi ve candan saıy
gılarnnız:ı arzeyleriz. 

Aile.si namına: Oğlu Avukat 
Ahmet Nur Tolun, oğlu yüksek 
mimar Muzaffer Tolun. 

kan abidesidir. 
Altı kadar tistü de uçsuz bucaksız hır hazine ol 

vatanımız, asırlarca yakıhp yıloldı. !htilalJer. isyan) 
muharebeler. Birioiri peşinden başımxza yığıldıl .. ça, nef 
alacak zaman nuJamryor, Kuruyan ağacın, sökülen kü 
ğün, sararan asmanm, d .. vı·ilen çatının harar: olmas 
sed çekemiyorduk. 

Her biri, bil' devle'-c bolluk getirecek kadar bü 
ormanlarımız hain baltalar altında seyreliyor ırm 
boşuna akıyordu. Kara !:ıhanla çiftciliğin, bu mua.zza:.S 
'·atan üstünde iğne ile kuyu kazmaktan ne farkı vardu 

Cümhuriyet, aşnTI kaldırmakla, büyük mefkUres 
ilk deliJinİ ortaya koymuştu. Traktör ve makine 
milli verimi gözle görünüı· hir derecede arttırdı. B
ç~ftliklere verilen imtiyazlar kadar, onlara yükienen 
zıfell'r de mühimdir. 

Ni.hayet en muhteşem hamleyi, yine devlet, k 
kuvvelıle yapıyor. Yurtla boı toprak, işlenmemİf a 
bırakmamak, inkılabın, benc.r en mesut başaı·ılarm 
biri olacak. 

Muğladaki ''Dalaman'1 çiftliğinde (1000) ma.rucı
çalışıyor. Bu, daha büyük çapta bir teşebbüsü \-eşvik 
cek neticeler verebilir. 

Her vilayetin hoş arazisi, sağlam bir tetkik ile 0 
Ya. konmıılı, sınırlan çizilmeli ve buralarda, 0 vilay 
mahpusları çahştırılmafo.hr. Etrafında ceza evlerini t 
lamak, hakim noktalara karakol binalan yapmak zor 
sayılamaz. Hangarlan, anbarları, tamirhaneler ile bi 
ekim merkezi yaratmak pek mümkündür 

''1 ı d • . mkr~bı,, an sonra iste ''Dalaman" tecrübesi 1 
terıyor,. ı . u yol. bizi h~rn maddeten bereketli, hem 
nen vermut hasa.tlara götürecek. 

. . MahkUmiyet1ni bitirenlere bu topraktan pay v~iJ 
bılır. On•arın y~rleşmeJe.,.j için yer yurd •}lnlır. BövJelı 
le oralnrda yenı köyler, yeni aileler, yeni oeaklar • ıru 
l~~· Kü:_ü~ 1-ıabe!Jer sü~nunda çıkan kararrlan ben i 
hoyle bu:vuk nettceler ne1diyomm. 

'Hakkı Süha GEZGiN 

1 GC!NDEN GONE 1 
Rozet takınmak 

sere fi o TUZ Ağustos Zafer Bay. 
ra.mı münasebetiyle dün 

rozet dağrtıiıyordu. Halkın ba.. 
zısında. kötü bir Adet gördüm. 
bu idetin kökleşmesini gönlüm 
katiyen arzu etmediği için yaz-

madan gcçemiyeoeğim 
Böyle fevkalade günİere --'ıa.ıa" 

SUS, olmak üzere 
rozetleri. kız,.~~~ 
cuklam mımmım a:•Y&kla~ll~ 
le akşama kadar"ımı.k ya.km 
meyip lbütnn şehri dol 
bir hayır müessesesi, bir ~~'iıundı. Bana rlibailcr;n· 

i_~ ~u rti.bailer bugünler_ 
;'litU itten Zehirler" adile HU-

Bu notlar, sorgunun nasıl ya. 
pıldığmı göstermektedir: 

, •• il •• ··' 

BiR CASUS OLDURULDU 
ğeni Mis EBm.or çıkarıldı. 

Mis Esmor .. bana söyledikleri· 
nin aynını söYledi ve sorgu ha
kimi kendisinden yalnız !bir sual 
sordu: 

dafaa teşekkülü veya bir 
dnn kurumu rumıma ııefkmdll• 

' tıhanesi tarafından ne§l'o· t"' . l'ıı~ l§ilUm" unvanlı hece 
<ı! nıUrckkep şiirlerinden 

or ledirn. Heceyi güzel 
~lb' .A.ruzu aksamadan türk 
bıı ilt.~diyor. Yer müsait ol. 

1 ~!erden örnekler ver 
1 " . Bence onun asıl hU· 
~~ f'ren hazırlamakta oldu-
b ~~ bulamadım" adlı 
~ r dir. Bu eser bir esse· 

~ ~"1nıdan ibaret olan bu 
~-~ kısımlarını gördüm. 
~"'l,"Çalan bu dinamı1t tislup 

~~~: fikir vermek i9in 

~~r kryınctlerfnc halel 
\ -...__ için. g~miı;E> terkettt· 
~ömdüğümiiz küçücük 
~ IJ' ld: Jztırapta.nmı7.1 

"b"'"ll ~ Vo onlara ı~a hn. 
...... erfrlcr" 
~ ~ ""1gru, :i~ her sevgi 
~ ~"1ir_ Çiridn ,·eya güzel· 
~ hakmıdan tahayyül 
~"""' ~telllğin mahiyetine 
\~: ~ obnuırı sayılamayv~ 
.. ~,); kknl ~·erse ona o, 
~ ~~ §ey gibi görünür." 
~ ~ ıı o\cluğu gibi ~km her 
~~~denk oluş ı,a.rt.tır. Ruh
~t', dtıyusta, dil)iinlişte, 
. ·~ btı ha.ttA :ıztırabm önüne 

~~!~ olduğu gibi bu 
4:;,~k bh- oopbel'i yıka.r. 
~ ise evUllğblkine hiç 
~·L_Zira 1zdi\açta ~'jksJ~ 

~zaman mümkün, alk 
(Devamı 5 incide) 
SADRlERTEM 

Sorgu hakimi evvelfi, mesele. 
nin na&ıl müşkUl safhalar arzet
tığini anlattı: 

Ortada bır ölü vardı. Belki de 
hemen ka.p11arı önünde öldürül_ 
milştii. Bu ölünün hüviyeti tes. 
bit edilmişti ve şimdi. ha.kimler 
heyeti huzurunda resmen tcsbıt 
edilecekti. 

Fakat ölen adamın Nidlsmura 
geldiğine dair kirnscnm maluma· 
tı yoktu. Bu civarda onu hiç kim_ 
se görmem1şti. 

Bundan başka. onu öldürmesi 
muhtemel olan herhan.g)b!r kim· 
seden de ~ü;:ı'ıc edilmiyordu. 

BununJr.. ~ra.ber, hMise, ga· 
zetelerle hn:rıik mikyasta ilan e. 
dilmişti. ı.) 'Cı1krmdruı bellci de, 
işe yarar b~r haber getire.a. ola. 
caktr. Fakat bunun için bekle • 
mek lazımgeJa;~ine şüphe yok -
tur. 

Şimdiki halde yapılacak şey, 
:ıt.ızarl bir sorgu açmak ve rnev. 
cut malumatı, tesbit etmektir. 

Hakim, bu küçük mukaddime. 
yi yaptıktan sonrcr sorgu başla· 
dı. 

Sorgunun cere)'a.nmı sade bir 
şekilde vermek ilzere numarah
yarak şöyle anlatacağım: 

1 - Cesedi bulan Met Kaf 
Ma:rşal adında ibir köylüdür. An.. 
lattrğına göre, bir gün evvel, kö.. 
lJ('ğiyle beraber, yolda giderken. 
"Şeytan kulesi" nin bahçe kapısı 
önünde köpeği durmuş, ve bav· 
lamrya başlamış ..• Bunun fevka· 
iade lhir hldiseye işaret ettiğini 
anl:rya.n adam, köpeğin durduğu 
yere gi:.lı -ve orada bir ceset 
blltlıııUll Ai"<ııısauaaa4f.ı 

Büyük, /ıeyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 
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2 - Bunun arkasından iki dok 
torun ifadesi geliyordu: Bu iki 
doktor da, Esmorun enscsınden 
bir rovclver, yahut otomatik ta. 
bacayla. ''llrulduı:hınu söylüyor
iardı Aynı zamanda, ölüyü bul
dukları sırada, cinayetin en aşa_ 
ğı !>n, on bir ıgün evvel :şlenmiş 
olduğu volundaki ifadelerinde 
rnrar ettiler. Ölünün, kafasında. 
ki kurşun yarasından 'başka. vii
cudunda da hırpalandığını göstc· 
rir çürükler varını~. Bu çürUkle_ 
rin kendiliğinden ihasıl otmasma 
imkan yokmuş. Bu i~nci nokta. 
da doktorlar, teknik sebepler gös 
tcrdiler ve iki doktor da, Mister 
Eamor, hiç lbir şeyden ~iiphelcn
mediği lbir sırada hemen arkasın
dan vurulduğunu ve tabancanın 
:namlusunu kafatasının altına da_ 
yandıfım ve ronudufikarinin bir
leştiği yerden yukarıya doiru 
kurşunun çıklij1mı izah ettiler. 
Kurşun beyni delmiş ve mektu· 
lün alnmm biraz yukarısından 
~lk:mıs. 

S - Bundan sonra polis ba~
korniseri ifade verdi . .Anlattığı. 
na göre, lbfldiseyi haber alır al
maz doğruca vaka mahalline gel
nriş, cesedi muayene ettikten 
sonra yerinden kaldırtmış. Aynı 
~ CBledin ~eki elbi_ ::li: ı:w;eııe ... :Su 

muayene netieesinde evvcıa, bL 
çarenin ıparasma. tamah edilerek 
öldürüldüğüne ~ip olmuş. Çün 
kü, ölünün cebinde llıiç bir şeyler 
yokmuş. Hatt! ne bir mendil, ne 
do bir kalem lbTie lbulunama.mış._ 
Sonradan. maktulün, Harro
geyt'e elinde bir !bavulla geldiği· 
ni öğrenince, bu ibavulu aratmak 
için her türlü tcşe'b'büslcrdc bu. 
lunnıuş, fakat bir netfoe elde c. 
dememiş. 

4 - !Bundan sonra Bamct'in 
ifadesi alındı. Barnet mahkeme· 
~ bana söylediklerinin aynınr 
söyledi, 

5 - Ardından Voterdeyl'jn i
fadesi geldi ki, biraz daha mil 
himdi. Voterdeyl, F.smonrn ken.. 
disinc uğramakla kalmayıp. Pey
tli Brice gideceğini de söylediği
ni bildiriJııordu. 

Ayrıca, Esmonın bu havaliyc 
balrk tutmak vesilesiyle birk~ 
defa geldiğini, binaenaleyh bura. 
!arın tamamen yaalmcıın sayıla. 
mıyaca.ğını !beyan etmişti. 

Sorgu hakimi kendi~en sor· 
du: 

- Balık tutmak için Esmorla 
nereye gitmiştiniz? 

- Buralardan geçerek !bir ki
lometre ata.dar ötede bir yere ... 
&;ı Voterdeyl'in sözlerini do 

not ettim. Milt.cakrben sorgu ha. 
kiminin karşısına, maktnıfün ye.. 

- Amcaızın bu civarda. ne ~ş 
yaptığmNair bir fikriniz var 
mı? 

Kız, şaşkın şaşkın cevar> ver_ 
di: 

- Maalesef ..• Ne iş yapabile. 
ceğini katiyen kestıremiyorum. 

Mis Esmor, hakimin önünden 
ayrıldığı zaman, dışarda bir gü· 
rültü oldu. Ahali biribiren geçti. 
Kapıyı açarak dışarı c:ıktım. Bir 
salon otomobili ka1aba1ığr yara· 
rak ilerliyordu. 

Nihayet tam kapının önünde 
durdu. rr:çerisindcn orta yaşlı, te. 
rniz giyinmiş ibir adamla, gayet 
7.engin ıkıyaf etli lbir kadın çıktı. 
Erkek kadının otomobilden <:ık. 
rnawın yardım ettikten ibaşka, 
yol gösteriyordu. 

Fevkalade lhürmet ediyordu. 

KISIM VI 
Başkomiser, kendilerini karşı· 

Jadı. Bir dakika kadar ayak üstü 
göriı.5tiile:r. Kadm da, e:rk('k de. 
başkomisere kartvizitlerini ver
mişlerdi. 

Bu başkomiscr, onlara, sorgu 
hakiminin ma..~ma kadar dela 
let etti Herkeste 'bir merak, bi; 
fısıldaşİna ... Acaba bunlar kim.. 
di? 

Ben, her ıikisine de dikkatle 
bakıyordum. Derken Çaney ku· 
lağıma: 

- Erkeği tanıyorum, dedi, 1 
me_şhur bir hukukçudur. lsmi de 
Paltrop ... Fakat kadını tannnı
yorum. He:r halde ecnebi olacak. 

(Devamı uar} 

gelen hizmeti görmiye 
yorlar. Dün, bir kalahıbk 
de otururken, bunlardan 
yanımdaki adamı romtaiz 
dükleri i ç i n. o !\' a t a 
daşm da Jdiçücük y.m.imum 
yük gaye uğrunda 
listesine sokmak maksadile 
.kasına bir tane takmak · 
diler. 

Fakat o adam nıe dedi, bilı 
musunuz? 

- Benim var! 
- Hn:ni efendim, görcmiy 

ruz? 
Bunun üzerine adam, 

bir zevkle gülümsiyerek. 
kasının arkasını kaldırıp o 
ya gizlice iğnelediği ro7.cti g 
te~i "e aklınca çocuğu m 
ettı. 

Bunu beğcmvor musunuz?. 
Buna benzer misalleri, her 
?.et dağrtıhşmda r-ördüğü 
oluyor. Rozet talona'k aVIJ> 
şey midir ki, onu şerefle. · 
harla göğsünün üstünde her 
se gösterer k taşımaktan k 
myorlar. 

Bilakis, halk'muzın bir kı 
arasında. filhakika c:ok pehal 
ya mal olan en yüksek 
madalyaları kazanammlltl• 
varsa, hacim itibariyle 
fakat mana baknnmdan 
geniR :bir ntilli iftihar m.cw .. _,.., 
gelebilecek roı.etlerle 
kendilerini teselliye çalışma 
dırlar. 

Milli roret, milıt vicdan 
hatlıj; getirir. 

HiKMET MONI 
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Reisicumhurumuz 
Nazillide 

ı /Ja..) tarc.ın 1 ım.-l<ıeı 

Millı ·= .... ıı., uu:rac..a Ka1-
kıarı .. Kı saaC: zarıhtda 

üku111ct dniresıni "e 
• • • # 

nu mu~?a1~.p u.ueı- mu 
se:: e!eri g.::.zın.ş!eı· ve 
zaıaroZ4n gel~r. heyet 

eri kabul eylcmi:lei."dİ:r. 
Reisicürnhur İnönü, 

aziHi:,:e ,g-İtmek iizeı·e 
at l 1 de ~ehrimizd, n 
yrılnn~lar ve b:ıllpımı
n sevgi tczahürntile 
ğurb.nm şiardır. 

Hitle~ .. 
Musoiini 

mü,akatına 
dair 

Alman gazete
erinin neşriyatı 

Berlin, 30 (A.A.J Hıller • Muso. 
mWakıı.tı bu sabahk! Bcrlln mat -
tı mUtalealarınm baş'ıcn mevzuu. 

u teşkil ctmcktedlr. Gazeteler bu 
U11katm, c.'Jl;crt \'e s.yııs! mcselclc. 

mUz::ıkcrc cdilmesmı n•Um!tUn kıl
ını ve bundan başka :k! devlet re. 
ln harbi zafere kadar devam ettir. 
k hususundaki )ııtl iradelerini ı.. 

e ettiğini yazıyorlar. 

Gazetcıcr A \'rupada lEB1B edilecek 
an yeni nızamm, milıtı.kıı.t esnasında 
rUşWcn ba~dıc3 meselelerden blrinl 
kil etUJ'lni teb:ırilz ettirmektedir. 

Doyı;c Alr,emc.:ync Çaytung, HlUcr. 
usolm. mlllf'ıkntUe Çörc;ll • Ruzveıt 
uşmalan arasında bir mukayese 

p rak dıyor ki: 

Ç6,.çll ''e Ruzveıtln Atlantlkten s6y ı 
il<'t ı porp."ı;anoıı. sözlcıi Avrupa.. 

tasına katl:ı.r ,·nro.manııştır. 
Zuö!Cuhrblııt.t gazetesi, şöy1e yuı.. 1 

r· 1 
A \ rupanın l1 bUyUk d<.'vlcti Alman 

\e ttaı~a Avrupa kn.asınm tan • 

Dcnlzll, 80 (A.A.) - BugUn §eh· 

ıimiz.1 §Creflendıren l'C'!.sicümbunı • 
muz ve Mull Şefımiz İsmet tnönU, 
Denizli lisesine uğTay1rıık lise mil· 
dUrtluU ve bUtUn öğre~cnleri hu· 
zurunıı çrğırmı:ı ve iin senedir ye· 
L şt!rcliklcrl tal~belcrin yüksek tıır 

kıymet göstermelerin.len dolayı kc.n 
1i'erln~ takdır v trşcl;:kUrlerlnl b!l 
u • tr'lıftlr. 

Aydın. :tO (A.~\.) - ReislcUmhu· 
.Milli Şef İsmet tnönO, bugUn snat 
18 d hususi trenlerne Aydına gel 
m ~ r \"e bUyUk hararetle karşılan 

'llt Jnrdır. 

ne• cumhurumuz lıurncin 

fatı ZJynrct cylemlşlerclır. 
mUcssc 

Mareşai'ın 
tesekkürü 

Aıılmra, 30 (A.A.) - ~nelkur 
m:ıy Bnşka.nı .. ııı.rcşal Fevzi Çak· 
m:ık, Z:ıfer bayramı milnasebctllo 
ordu ve Fa1ııslar ruımma bildirilmL'i 
olan i; i teınPnnile>re knrşı tCfiek· 
klirler'nin iblfıı;:'tna Anndolu Ajan
sını tm·s·t bu; urmuı;lnrdır. 

---<>--

TüRi<iYENiN 
BiTARAFLIGI 
Her iki 

taraf ada 
lVe istifade 
temın ediyor 

irandaki Al
manlara dair 
Ankarada teşeb
büscemi bulunuldu 

lşıni deruhte etml§h:.Td!r. lkl dev ı~ııdra) 80 (A.A.) - Tnymia 
t reisinin mW~kntı Avrupanın knl. j gazetesinin Alman hududu dahi · 

m sı ıçln bır programın hazırlan • lindeki muhabiri: "Türkiyeu'n hn· 
ı.a olduğunu göstcl"Iôlelttedır. lihazırda.ki bitarnflığı son derece 

kıymetli bir avantajdır" demekte. 
B r in r I..okalr.nzclger şöyl~ yazı. dlr .Gösterilen sebep Berllnin, 

görliıui;e na.zar'ln, Turkiycyj milt 
Bu hnrpt"n Avnıp& tesanUdil do • lefiklerc karsı Almnnyn ile b;rlel'· 

..... ~ •• -c ı,tır. Almanya ve 1te.Jyıı millet • • i 1 d k' ·· · · · 
bl 1., .• , ~ feri elde meı.;t knn ıusu.sun a ı umıdını 

dl'lsUaı<.;;le r .......... .i'.H 1 k ı~ lm d . B • ı· 
h b dl -o ınr Alman ter ctm"7 o ası n. u mu L • ı ... 

'i için mu IU'e c e l r' ' lcr için bir kaza .. <::..ır. Zlra bu su. 
ve Italyn salıp geJm.Pl; için ltlüı ı . . 

recede kuvveuıd.r ve ik1 do\·lct r<.» ı etle tcskllat Jcvr..!ıınde kan yo· 
n mUı· !katı bu zııCc:- uzerlnde in ile nusya) n ~ aplıkları nukl'yo; 1 :ı l · t t 1 ·1• 1 o·~ atı surette mUcss!r o!nco.ktır. ı sıycnc. e mc tte~ır er. ıger 

Ronııı, :ıo (A . .ı\.l - ~1'.rssagcro ga.. 
Hll.Rllltest, HJtıer _ MusoUnı mUIAkıı.tı tın.k 

da şöyle yazıyor: 

Ruzvell ve Çörçilln pır ı.ınn karşı 

tıer \'e Mu.<ıollnl biltU~ u11Uctıcre 

taraftan Tüı kiyf> Alınan yaya kar· 
f;J müttefıklcrlc birleı-mek icıt('mc. 

diğinden dolayı Almanyan.r karn 
denizin cenub sahll•ndo baskın ııclt 
linde h:ıva ı.1.c11::r.~. mdan koı kusu 
yoktur. Bu en"f't'e h.-ı ikı Uı.rnftn 

E 
bir 11ulh \'.-? mns-nir bır lşbir- Türkiyr>nin bit.u·· .. r •• ~nda.n isti ·a · 

min -c.decck o1an bir program de> etmekti' binnffs Türk.ye isi.' 
mışlardrr. Bu proc;ranun csruıı ı hiç olmazsa zaman kazanırakt..• • 

dur: C:ır. 

Harp ıı b blcır •• Y ıni dünya servet ı Diplomatların Ankara) a gi<Es 
rlnln tevzUnac giiSterilfD adal .. tstz • gellılleri bu sabat • .ı.ı Londrn mat.-

ve zcngırn 1~~ f~kl.~ mnıfllelJler :;:ın 1 Luntında mütcadd t tefsirlere vol 
~ ıp!l n :ır ... ı .;cr .... r e · t · 

;ıçmı ır. 

- -- Tııynus ~.ızl tc sı Ar.;; .. l>dan al. Moskova 'a. aığı şu haberi ne. ı·etrnckıeaır = 

top1anacak 
konferansa 

ngzi.iz heyelz 
hazırlandı 

IJrımlt'a. JfJ ( .A.A. - Brıtanya 
vazım nazırı Lord Beaverbrook 
oskovada topl~uı•ıc•alt olan İn. 
)iz - \medkan • So-..l'et konfe. 
nsınrla Brıtnn~·a hcv tıne ri. 
t-t edccektır. 

Dailv 1\Ia'I g.ı.ze•cs·, .. ;\''1 i mu. 
arrırınin bildirdi~ine rör~. h~r 

,Zanncdildı ~ı:ı,., Sd<', mUıv .. r el· 
riLri Sarnco~lıı t·ırofmdan kabul 
edildiklcıi sıı acln !· anaa iknmc·t 
c>den Alrmı-ılnrla ltalrnnbrtn talı· 

llyC'si içın kolay!ık'nr gbs~rmesi· 

ni Tuık hUitlıınntmdP• ricıı e>tmiq. 
lerdır. 

Eski Avustralya başvekili 

il 

nzı 
We9i 1:2binefle rt~;ı~n 

ıt'A, dafaa. na ""5rı 
o"'arai: iıia dı 

Sldııc.), &O (.\ ,\.) - Eakl B..ı, H:kil 

Men7J, mtidntn..ı nezırı ciaraK yeni 
Avustralyn kabinrını..:" rulunnıoltln. 

Bütün Finlandiya 
bayram yapıyor 
Fin kıtaları 
Vipuriye 

girdi 
llelslılkl, 80 (A.A.) - Fin ba§ku • 

mandanlığmın tebWğ: 

Kıtaın.rımız, 30 ağustos sabahı vı. 
puriyc ginnl5lerdlr. Fin bayrağı, V!. 
puri kalesi üzerinde dalgalanmakta • 
dır. 

HıSlshıkl SO (A.A.J - Vlpurinln kur 
tarılışı haberi, bugiln ıın.!t 13 te z.~in 

radyoları Ue nc§redilml§ ve bu haber 
bUUln FinlAndlyada ve bCha.ıısn Hcl • 
ıılnktde hudutsuz bir sel inç uyandır • 
mıştrr. Evler. derhal donatılmıştır. 

111TLE1t, FL"° KU~f.\ND.ı.\i\"L.ARJ· 
.Nl TALTİF 1-rr'l'i 

Ucrliıı, 30 (A.A.) - Viipurinin 
I<ln orduları tarafından kurtanl • 
mast mUıınsebetil 3. Hitlcr, Finlnn· 
dlyıı Rei<:icumhunı Ritiye ve Fin 
orduları ba.cıkumandnnı Mareşal 
Mannerhaymn hararetli tebrik 
telgrafı çekmiş, ayrıca Mareşal 
Mannorhaymn dc.mirhaç niımnınm 
şövalye haçını vermiştir. 

• Finlandiya 
sulh 

istiyormuş 
-0--

Viborg alındıktan 
,sonra saltı 

yapılacakmış 
J.orıılra, SO (A.A.) - BlitUn gazete. 

!er Finltı.ndlynnm sulh L>Lcdlğ1ne dnlr 
dolıışan fiayiala:-da.D b.'ll'set;nektedlr. 

Taymls diyor ki: 
Flnltı.ndlyıı.da. Viborg ıı.ıınmca harbın 

biteceği zannedUmclttedir. Io'inUındl • 
yanın arzusu eski hu:lut.!armm iadesi 
ve sulhtur. Finler hemen hemen yalnız 
harp etmı, olduklanndıı.n ve Alman 
yardrmınm \'aadedi1CDıe~ yanında 

gülüne; olduğundan 5ikft.yı.:• etmektedir. 
Finld.ndlyn\ılar iki vey'l n~ haftaya 
kadar sulh nktedlleccğiııı Umit cdi • 

yorlar. 

Eskı Polonya 
Başvaf<ıllerınd~ n 

Kazimir Bartel 
kurşuna dizildi 

J...onılra. 30 (.\.A.J - Eski Polonya 
başvek!llerlnden Kazım.· Bnrtel Lu. 

\-Uvda Almcınlnr tara.fmrlr.n kurşuna 

dl7.llmlştır. J3aı tel meşhur bir O.Um \'e 
Avrupanın en tnnmmıJl rlynzlyeclJc. 
rlnden biriydi. 936 • D27 • 930 tnrlh
lerlndc olmnk tızerc Uç <lcfa başvekll. 
Jet makamında bulunmı:.ştur. 

işgal altındaki 
Fransada 

Yab.n!lilerln radyo 
kutlanmaları 
meneüll~I 

Pnrls, 80 (A.A.) - 1.,gaı ku\·vcur. 
rl kumandanlığının emriyle yahuclile • 
r!n Fransnnm tş;;;al ~clnkl toprak. 
ııı.rında mdyo tuctlcr! kullnnmalan 
mencdllmlştır. Ynhudılcr, rndyo el • 
hazl!lrını bir m:ıl<buz muı·~blllnde mn. 
halli polis makamlarına. ~evdi edecek 
ıcrülr. Bu t~dblrin nlmınıuıına s~beb 

yahudllerin son zamruılıırcın rndyoın • 
nnı suiistimal ederek clt'"eriyn lıarl<:. 

ten aldıklnrı ynıılış hııbcrlcrl yayına. 

landır. 

Esirgeme kurumu Kü -
cükpazar kolu 7 4 çocu
• ğu sünnet ettirdi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kü. 
rül~p"lzar s"mt kolu her sene oldu· 
ğu gihi hu sene dl' vct m vo öksüı 
çocuklaı1 flıinnct ettirdi. 

Bu !nal t~ckkül goçen sc:ne f.4 
:;ıı.vnıyu sünnet ctlirmişt.i; bu se· 
n<' f zla ralısmııhrmm scmreı:i o· 
!arak c:ıma.mr. çol'np. terlik ve ye. 
mckıcri de temin €'dilmek şartilc 
:ı;f'ki'ın 74 de <'rkarılnm:lır. 

göst.:?rdif!İ nlo~af. Britnnya 
rlarından diğLT l.xı~knlarının 

Moskovnda bulunmas nı znru· 
kılmaktadır. 

Mo<Jrova konferar .. '3ında muza. 
resi lii.zımg-elccck mcselelrı 'n 

rlaştırılma~ı ıc;in Londra. 
oskova ve Va~ington arasında 

.... ~ıorüşmelerc ba.cılanılmış bulunu. 

Çiftrsnraylnrda icrı:ı. edilen bu 
rem yet çocuk velileri ve h~lk ta 
rafmdan takdir ve me-ınm.ıniyetle 

ev-.·l'ıc", it ::ırfı lmbtnes~nd" uhdl'slne knrsılnnmm, hnttfı. çocu't evlileri • 
bulunan mu.d:ı.ha nazıl'lıf.;·nı muhafo. nln yemek ve istirahatleri do ku· 
u <'tiğl gibi Faddcn de rn:ıııv., na -1 rum tarnfmclan mükemmel bir su. 
zırlıJ-ını ifa tmcğ d"\'.tn ed:? '<tir. I' 't ntte t mlıı edilmi5tir. 

dır Ka))fn .. dc yamıuı yc"':'utc d_ğJ • 
lltlılı Mcnzl"l!n \erine F=·ddcnln bn 

\ ekft. et g tlrll~ış ol.Jlasıdır. Mc~~ 

r. Ancalı: harp malzemesi gö:l 
· mesin~n ba."?lıca mc"ıCle; i tcş· 
ettitf tebarüz ettirilmekte. 

dlr 

Ma.mnfih Fad1rn <.ı'l' ... nU:".!ek. ny Ki.ıC'iıkpazar Çocuk Esirgeme 
bütçe mllzakere cdıllrJ.:cn, kabinede Kurumu Kolunu tebrik eder, daha. 
değişiklikler olabileceğini söylem~tlr. önemli başarılar bekleriz. 

i ·RAN 
(Bas taroh 1 ıncide) 

Yeni kabinenin, !ranın hakiki 
menfaatlerini daha '.ivi müdrik 
bulunduğu görUlmcktedir. Al. 
manların tehlikeli bir. surette h 

30 Agaıtos 
piyangosunda kazananıar 

rana nüfuz etmeleri üzerine me· l\Iılli piyangonun 30 Ağustos bin bilet. . tırald' ~ 
selenin bu Rekilde sürat le halle. 1941 çekilişi dün lzmir enternas. 2 Lira Ka:xmatı '/\ !H'\·ıeı> 
dilmiş olması miltlcfiklcrin orta yonel fuarında saat l{) da yapıl-. Son bir rakamı 4 ıle · ~ 
şarktaki mevkiini kuvvetlendir. mi~ ve çelcilişi kalabalık bir halk bin bilet. . biteli 
mekten ve İranın konı§ı.ıl:ırı ile kütlesi takip etmiştir. Son bir rakamı 8 Jle 11111ıfst' 
vaziyetini müstakar kılmaktan Bu çekili§tc kazanan numara· bin bilet ikramiye kaı3 ,ot\ 
hfili k:Jımıyacaktır. lan aşağıva yazıyoruz;: dır. trı•'-eıv 

lng;.liz resmi makamları İrdn- Bu sckildc büyük i1<1"3, • 
da muhasamatın durduğu hak- ~O.OOO Lir" Kn::'lnon Numara kaz~nan yerler şunııırd1r· 
kında henil7: hiç bir beyanatta 4909 A kBr:ı 
bulunmamışlardır. 10.000 Lira Kazatıa>ı Nı!nıara/ar 40.000 Lira l n

1
ir 

Londra, 30 (A.A.) - Tuhran radyo- 257314 - 353932 10 000 zn b~ 
T rl d Örf\ ld 1n 5.000 Lim Kazanan Numaralar 10· 000 tstat:'.c:;ıtll su, o.bran ııeh n c ı :ıren ve 

5
.
000 

Gu'·JllU I 
k .. dU b rl U in lla 13391 277237 281363 342777 bll ~I son ~ mec U y«: n un ('. r;'ooo '• J:.t;8,!l 

dllmıu ld lh• blld" '·t dl 2,000 Ura Kazanan Numaralar ., ~ 
'9 o Uo ... nU ınnt.n e r. 5 o' 00 B•\l''ll 

ı · rl Son dört rakamı 6052 ile biten • ·' 11 
l.onclra, 80 (ı\.A,) - toyte n 40 b" 5· .OOO ••.. ?ı{nls,t.~rıer 

öğrendiğine göre, lrandaki vazi • :;Jet. " 
1 2 ı::ııor bln lira kazan:\fi

3
· yotln tesviyesi için müşterek n- J 000 I • K "' 1 ~ • .Ara azaııan "wııaı·a ar 6 Parça Ankafbtl 

giliz • Rus ı;srtları, bu hafta so· Son dört rakamı 2297 ile biten 6 !stan 
nunda lrnn hükümetine t~di edi. 40 bilet. 

3 
•• AdaJ'lll 

lecektir. Şartların İran hilkfımeti- 500 Lira l{azmınıı N11mamlar 2 Bursa :r 
ne tevdi edilmeden evvel l..ondra· Son dört rakamı 8705 ile bi. 

2 
·• ~kişcb· 

da neşri, gayri muatcmel ise de ten 40 bilet. 
2 

•• Saıllsur1 ..;r 
bunların tranın dahili i,Ierinc im· Son dört rakamı 1188 ile bi. '" feV 
kiln nisbetinde nz müdahaleyi ta. ten 40 bilet. Birer parça KemaJpa~ı ' (}ri"I, 
zaınmun eden temi:ıatı ihtiva c - zno 1 . ..- ... 1 la d - G" .. ro,,,ıJcır • Ara ünzcrnrm ı> umara r ag, umuşanc, ......., ..c:tıS· t,L 
dcceği ve bununla beraber bil.) ilk Son üc rakamı 379 ile lf.te11 Gelibolu, Erzurum. Ta'~ ~1,. Britanya ile Sovyetler Birliğini, ·100 bilet. mir, 7..on<Tuldak. Tra!JzO b,1t. 
vnziyeUn icap ettirdiği ı-C'kildc vi· 10 Lira [(azanan Numrıralar ya. Mut. Antak\•.'.J.. Bo~1'-
kayc edecek mahiyette bulunduk Son iki rakamı 64 ile -biten 4 rns, Urfa, Zile. Afron. 
lnrı zannediliyor. ·~ 

Co\'entry, :o .(L\.:\.) - Eden, IAı t blı·g"" ,., Laval vahiınleŞ~.,ı 
bugün bur::ıds söy.cdiği blr nutuk. maı ~ e (llaş laruıı ı ~~ -~ 
la, İran hUküme~.inlo yakında ln- ı ı.-.---· fnm neşredlicn sıhhi rııpO ıınttııY, 
giliz ve Sovyet hükfuneUerinın r.crllnı 30 CA.A.) _ Alman or. ::9.6 ya ylllcscld!ğl bl!C•rl ıııt~ 
tahmil edecekleri şartlnrı ö;';ı ene· dula.n b~kum:ındaııhğrnm t(>b!iğl: Yeniden ynpılan rontı;cıı<JC~~ı ,;w 
ceğini söylrmişt!r. Bu ı;artlnr, pek Alman donanmn.sı \'c bava kU\.. ni.)~t \'erici bir ncUcc aıı:.d ~ 
fevkaldde değiiuir. Ye ancak mu· \'Ctleri, Finlandiya körfcz;ndc, mektedir. .rıır 
vnkkat malıiyctı.edir. Sovyet deniz kuvvetlerine ve nak Deat'nın 3ıhhl vaz!yrtı dd ..J 

Tahran, SO (A.A.) - İngiliz • Ilye filolanna ço!t nğıl' knyıpiar tir. ,,ır~ 
İran oetrol şirketi, diin İran or· \•erdirmiştir. Amiral Darlan, Lav1lll tıır •~Al 
dusunun ateş kes emrini alma· göndererek. kuro:ı.nı oıt!ue'l ıııl"~ 
sından sonra, Hus l.>omba.t·dıınun r.cvaldan k~mnk ve ba.'}k:ı li - takbih ctmı.ş ve kcndısırı• !!~·et teP" 
tayyareleriflin binlerce litre ben.. mnıılnra iltica etmek i~in yaptığı blldlrnılş Ye sert bir ı.nde; aft. 
zini mahvettiklerini haber ver_ te~cbbüsler esnaamda. Sovyct fi. ı;lsindo oulunmuııtur ...sal~ 
mekt~dir. !osuna mensup iki torpido muhribi Lnvatln hl!susi c!oktor ı: ıı~ıuı 

Şirket mümessilleri. Knzvinın 9 mnyın tarayıcı gemisi ve 3 kanı· da bulıınmıyon toprakıardll 11
1 

1'-'1"" 
bombardımanı bü\iik ~· .- ~ala <·1- kol gemisi, Alınan doııanm:ısmm ıe \'crsaya \"armış ve ıterb . 
duıYunu. zira Rusiarrn r.e.ki! \'e· koyduğu maynlarla batırılnıı.,tıı. 1 ~ ,., yanına gitmişl!r. ı..ıı'·3 
saiti ihtiyaçlarım temin i~in o. E d b k 'l t 'd h , .crsa.,·, :ıo (,\ ,,\.) -. tI•lill 
rada hazır mahruk bulacak ol_ un an a.q a, .. orpı 0 mu t r rı" w 
duklarını SÖ\'lemektedirler. ribi ve bir ma~n tarayıcı gC'misi. kin bir gece ~cçlnnif: ~ · J 

mnynlarla c:dcü hasara uğratılmıı:ı- zs\•·f bir sal.ilh mil" 1· 
Kabil, SO ( A.A.> -:- 'l'nhran tır. Şidclotli lıücambı· neticesinde ti;. ,.,\· 1\~ 

radyosu bu sabah aşagıdaki ha. . _,1\.. ·••"' . snvnş tayyaı el eri, bir ~o,·yl"t kru. Dcat'nııı da umunıı ıu , et>-· . ..: 
beri neşretmifjtir: \'0.ZÖrtlııli Ve ilti torpido muhrfhin! MC'kte ise de zivarct kahtı o~'')'" 

Bundun böyle. Tahranın idare. batırrnı.; ve 3 torpHo muhribi il~ memnudur Adlt tah!dk<ıt c:.J:lt 
sini harbiye nazırı eline alacak· b.'r mua\·ı·n kru,·a,-o··..ı·ı bombal .. "ı·l.". tı kt d.' S lk t pııul • < 
tir. I7 umand"'. orduva verilm~~- - n C' rne · e !r. u ·ns cı . "C-&!' 

"\. " ' .,. h'"' • t ı t haklı:ıııda henüz lıi,.JJırA,. tir Nizama muhnlefet edenler, ...,ora ugra 01 
A ır. " 

. :ı-ilmcmiı;tlr. 
askeri bir mahkeme tal'afından Re,·alchn Mkcr ve harp .mnl:zc· 
muhakeme edilip iclam C('r.asına nıcsı n :ı.kli iç:.n düı;manın lınrckctc İ 1 · /J 
çarpıla bilecektir. .~k~!1rı~1r. lü. gı'çi!'diğ! ııakliyc filoları, harp ge· t S OV yet te t~ l 1~ 
zwn hi:;sederlerse. sıvı ı ~amet. mileri refakatinde Alman mayn U 
gfı.hlarında ara.!jtırm:ı yapnb!lc· b:ırnj'~rmın ort.u>ına dü.501ti;;tür. del fil 
ccklerclir Sivil ahali bu l<ı mii· ŞimdıH l:Gdar ecman 48.200 toni- (na~ ftı.nf• ı '"'~ı.ıdl 
m"naat e.tmiv~ektir. J3iitÜn (. lfı.to lı:ıcminde 21 nakl''-'C gem:ııi ·· .. h d en gı• .... ~ " ~unu ccn e cvamır. •• ., ran matbuatı, askeri saıı .. üre t.'.i.. ma~n!ııra çnrpaınk b:ıtmu; ve S • ..ı ... 

çarm~ınıı:Jard·r. . . .,-,:ılLI"" 
bidir. Bütün toplantılar y:ıcıak e· n:ıkt:,·c gemisi ciddi hn.sıı.rn uğra. Alımın sahih \'e knl ı ~~ sf:._ 
dilmistır. Silah taşımak müs:ıa· • muıtrı-. . u n ·~' 
desi anc'lk a kerlere •·er:l'lli"lir. ~hvh tanaıclt'\rİ, rks riı-i nr.k ta "t're. '.:l aı{t·~tos n .. \•erı tf' 

to:::1 'rnd1r hava te.~ek1' 1.'c,·.:ı Y ~ 
ASKERl TEBI.JG liye i!CMİ3i olmak iizrrc CC"man hava mııharcbe.lcı inu.: \ diİı;Pl,· 

Siml<ı, SU ( A .• A.) - Askeı i j ı.ocıı teıı;i!iı.to hn:::ıninde 22 ticn· de olma!i: lir.ere ~syıtı ~..ı=r. ".., 
t'('t va,,.ıı u b:tınnı-ı ve 30 •·:?puru . . · ıcrv· 1"" 

teblifr: tn,\·,\·arc"'ı tahr•p etnıı .. 
1 
t~ 

·· ıfa o tlrrece hm:::ıra ug·rntmr ~11' kı b ••tl 
Irandaki İngiliz cephclcıfoden m müd.clı>t zıır<' rr1 -ı . •,. "' bu vap~:lıudnıı bü\iik bfr kınnu d ~ı· 

"'elen ra:porlar, mukavcm<'tin her r.:ı ~aırıatımız 2'>2. .ı~·.,,.-·· . ..c "' kayb,.d lm1ş tı !<'ıkl:I -01ıınahllir. . . ,.. :..tJ'' 
yerde kesildiğini ve k!lnlnnmız Cenuı.ı cı..>phcs:r.<•~ :ıtıırı··w 
tnrafmdan il".'1'nl ed:len nı:ntaka. Jıı .. ilt<'l'C llC'ıkl::ı.ıırıtla ha\'U lan·- ''3km1·u ll'rla IOP<'l' Jcıt• ".el 

Cl ~- ., ,, ı tl' j(tl' 'f 
!arda vaziyetin sürnt1c norıra! ''eti ri, frnlıı·h conubun-:h bir s:ır. diiı~:ma:ı·n chcmmivc 1 • ·rıı··tv 
haline avdet ctmckt<' olcltH{unu nıc ·;r....,lrine t:uıı bir is:ıbct l•ıı:· · riıı" 1'11\'ii"· 73' i~• ,.c,.cl ur.··ll ~.; 
gösteriyor. Halk. a!:kerlrrimize detmL-: \'C Feıo, nlr.hn a~ıklaım· Mosk.avu. 30 < \. \ ,) - D ct9.; il 
mcvva ve sebze ~atmakta tch:ı. .ı. büyük bir tlc~rct gemis:.tıi hn- ~·et tcbll#ln .,öre. ccphrı.ıo 0ııııı'° , 
lük. ~österiyor. Çok biiylik bir . :ırn ıı~rutmwlıı·. ırarbl nıınuıitaqında • n; r ... cı ;J 11 
do,tluk havası hüküm siinm·'•· an:ıon ~~!11·ın <-'h·nrmdıı. ·.;.1;~ # 
te<lir. Dün gocc. Trnemoutiı'un ııar. nı 11 plyac.ı ~iımcn' munı..-

Ta.hranda vaziyetin rol· sr.kin krııd:... b:r ~ilcpe hU)'iik çapta bom uğramıştır. ~urtıı ıııv, 
olduğu ve f ngfüz!erin ra:mtı tc· b:ılnr it:n.bet etr.ı''}tir. Alm nııır. bir k.ıc ,rtırı ııı;,SI• ııl 
min edildii!:i c;()vlcnmektediı Swaıı tnyy .... relerinıiz. 1nızi'.t<'rc h:ıl'\'bcl r C'<"l ~ır.d.ı lfi b rı 

1

ot0~~ 
Şimal bölgesinde İngiliz kn. sıhilll"ıindc nsk,,ri tesisatı bom • topçu b::ıt vn!lı, 2:.! tank s~ pıotı 

d 28 A- · ~l d \"C ~'l\lılnı .·nllttarda rll iı ,,.. man anı gustost:.ı ô_g c en hııl.amtı]la" ve 1nı.rillz tayyare mC'y· ... 11 
sonra Kcrmanc:ah'dak: İran ku. d:>ıı'ı:ıınm h';<;oJnıın itU.l'um C'tmL'I m"t knybctmı~tır. pı:;ı ~cet 
ınandnniyle görü~nüş \"C traıı lcrdlr. l.\ıoı.Jmı·u. 30 '\,.,\.) - .1r 
ı. ti · · 1 • d w t · ~o\·yet tcbli~I: J1 '·-~ :ımvve .• ~rımn ver.~nne !lf;{l ı.1· .Mnnq 1).ı.lıiliı•dc. Britanyn hava btıt• >"' 
mnsı ıçın m<.'mnunıre-t verıcı btr 

1 

kuvvetler· 1i tavvar kaylıetm'ş • 2:J cğusto..ıta kıtnıar n 
1 ctı"!e' 

anln~ı;ıav~. varıl;:ı~t..ır. • . tir. Bunı!ronn ·1 ~ ı{ ha.va mulıa. h.., bo,rnnca nnudane 'l1l1 ~ıır ~ 
Kı ... al~u.n ?.: a\.PJ'Tllanşaha k::ı. rob(>lcıinde. 2 ııi hcıva defi t.opla mı~tır. ııts (.19' 

dar ge~~.,lerclır. Bu~da b~lu. nmı.z ve diğer 2 si de mayn top· Eidc bulunnrı kn~I ms 
1'.~reıe _,~ 

n:ın 1ngılız tt'beası sa.g ve salım_ ltıyıcı gc:milerimlzle donanma top· 21.'Z7 a~us~oıı nrasınd3 t
9 J 11,,11ı ,, 

d:r. çumuz tarnfmdan clü!'lürülmüıstUr. h:ıvn muhar"belerincle \e:.& rııııl' #ı 
Cenupta kıtnlarımız All\'a5 • danlarında 500 den fnı:ı "

1 ııı-0 •, 
D.. B l 1 k · ı ' •'111 .-.ıı. Kaftikcl mmtakasma .ta maınen un gece, r tıuıya ı:ı.va uv . yarcsı tnhrip etm şt r. ,. ·tıa'"" 

h Al • .ı· ntlerı lllıln \'O Mo.!n mmtaknlnr: zarfında 2ô2 ta.vvnreml icll) a ~ım<ıır. " 
l{ın•vetlcıimizi nakleden do· Ur.erine az tesirli hücumlarda hu tur. .. ı,el· 

nruuna eüzütaınlarımız Karun lunnıu~lur. H:ıvn defi toplarımız d b' . ııaıl .. 
nehrinin yukarı kısmım takip e. dfü•mnnm Uç bombardıman t.ayya· B e e n ter ıyesı . di 1 
dcrek 28 ağustosta Ab\·aza gel_ r<•sini düşüruıii•;Fllr. leflerin in geçı \')ıtl ~ 
nıif!lerse de bu kuvvetler. muha· --- ·---- - Beden temiyeı;i tstnrı·UP• "ı' 
sn.matın tatilinden dolayı şimd: ı•ta 1 ya gesine b~~ı l3;eyk<;>Zı ~lofil<_ıJ1ı' 
geri çekilmektcrlir. matya g-ıbı bırlcşık . re. tıll ~ 

İngiliz hava lmvvetleri. dünkü gençlik kHipl.:-rivlc nnh.11er ~ ;!\ 
tcbhgde zikredilen Bchirlcrden inşaat malzemesi ye faaliyette bulunan d}~rfet~ 
b:ı.~ka, Transfranicn denıiryolu noksanlığından lik kliiplcri \~<.'killer jlc ';;(, 
ile İran hududu ara!:mdaki mm· 35 er blnlllı ZU'blı- kabul ve bir kararı:a.JllCc!bİ~ 
tnknya da beyannameler atmı!l. mi gazetede neı:;redılcn , ]ıllll er 
lnrdır. larıa yapılmaııaı le tam mevcutlu bir ıı:rnl< 

Bütün harekat esnn.c:mda şarki dünkU resmi geçide 1 ~· 
Iranda, lran . Hindistan ht1dudu geri IHralıft mişlcrdir. ı,cdeıı t ~ 
boyunca vaziyetin normal halini . Sa.at tanı 8.30 da . laJl ~ 
muhafaza etmiş olduğu anlaşıl· :Sef"yorlt, 30 <A.A.) - Buradaki yesinin bölge merkeZl 0 j~ 
ın ""'tir bahriye mahfillerinden alman ma.10 • Günes klUbUnG,.. ·;nünde :ırıii& · 
~fo~d'den bHdirildiğine göre, m~ta göre ttalya, inp.a.~ malzemuı edan mükellefler ~ı.ge ~2 

bu rnıntakadaki İran memuria.rı 1 no.<sanlığı yllzUnde.n 85 bin tonluk Feridun 1.'e mükellcfıyetr 
İngiliz tebeasma karşı eamimt <1mpra) ve '(Roma) :m!ıJUarmm in• müdürii Hayrettin ta 
davranmaktadır. patmr tatne mecbur kalJDllUr. teftiş edilmişlerdir. 
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6 - VAIDT 31 ACUSTOS tstı 

At münasebeti le 
• z 

Türkiye yüzme b"ri 
Bursa, 80 (Valat) - Beden tcrb~ 

si umum mUdllrll)fU tarıı!mdan ter- ı 
tip edllen Bursa yllzmo blıinelllkJcrin 
bugUıı saat on bc&ıte Bursadn bu mU· 
sabakalar için tadıl edilerek n1Zamt 
yllzme ha.TUZU halin gettrilen Havuzlu 
par.kta bQ§lamJllDlır. 

Jdli.s:ıb:ıknlara ba§lnnmadaıı evvel 
muhtelit bölgelerden gelen ııso )'l mu 
tecavtz sporeunuıı ı,ttrakne baVUZdan 
bUyUk merasim yapılm:ştır. Mllsaba • 
kalar Bursa valls1 Re.tık Korotun bir 
httabcsllc açtlmlf utik:Al marvmı mU· 
ten.kip yanşıara geçllmlgUr. 

MU.sab:ıkaln.r Ankara, İçel, Kocn.cll, 
lzm.ir, İstanbul bölge takımlan ile 
Akdeniz, :Marmara, Göller mıntakası, 

Orta Anadolu, Şarki Kar:ı.derıı.z, Gnrb! 
Karadeniz gruptapnın blrincHeri ara· 
Blllda yapılm~tır. 

MUsabakalarm tckn\k n<:UcelcrJ şun 
Jardır: 

J 00 ııerbe8t: 
ı - lbrnh!m (İstanbul) 1-5- 4, 
2 - Nejat {Ankara), 
8 - .Adnan (İzmir) . 

200 kurba~-alıuna: 
ı - Yusuf (lstnnbul) ~-6, 
2 - Muharrem (Seyhan) , 
8 - MU.83 <Marmara) . 
.100 serbMt: 
1 - Mahmut (Marmnr:ı ı 5- 21- 1, 
2 - Turhan (Ankara), 
8 - Nuri (Koca.eli), 
Tnımp!en atlanın: 

"Tasviri Efkar 
şildi,, deniz 

yarışları 

ı - Fahri (İstanbul) P -82, 
2 - Seyfi (Kocaeli). 
8 - lbrahlm t:Marmanı) , 
4d00 bnynılt: 
1 - lstmıbul takmu ıı-&-9, 

Ankarn, 30 (A.A.) - Her yıl 
olduğu gibi bugiln buıııda 30 A· 
ğust.:os Zafer bisfklet yarışı yapıl 
1Il13tır. 

2 ~ Marmn.rıı. taktmı. Ankara, F...skişehir, İstanbul, 
8 - Ş rld Knradc.nlz takımı. 1 Bursa. fzmir ve Hntay bölgelerin. 

sutopu maçında İstanbul h!ıklm bir den 25 bisikletçinin iştirak ettiği 
oyundan sonra seyhruı tskınıını 2-6 bu mUsabakn baştan nihayete ka· 
mıığl!lp ctml§tlr. dar 'bUyUk bir heyecanla devnm 

etmiştir. Bugünkil yarışın diğer 
:MUsatxı.kalı:ırm Ilk gilnllnde alınan bir hususiyeti de 1 eylillde başlıya· 

puvan yckfuıu. ~ cak olan Ankara · İzmir yarışma 
. . . '' ft nna· I iştirak edecek olnn bu müsnbıkla. 

BJnnct. İstanbul 68, lldncl. ....... rın birihirlerJni dnha ynkında.n tn· 
ra lrf'UPU 41, UçUneU : Ankara 27• ~lir nunak imkfmmı bulmuş olmnsıdır. 
dllncU: lzm:r Kocaeli 16, beşinci: Şar 

v 
Yarışç~ fi< 

ki Karadcnlz 14. altıncı Akdeniz 8, ye 
dinel: lçeı ve Orta Anar!olu birer pu 
van e.lmıglardır. 

At yam ları münasebet le co. 
kt>yl C'rle yaptığım konuşma!· ı a bu 
gUn son veriyorum. On hııfta zar
fında memleketimizde yeti en bu 
yük cokeyler ve Avrupadan şu ve. 
ya bu vesilelerle memlek etimize 
gelmiş ecnebi binicilerle konuıı· 
tum. BugUn cokeyler hakkındaki 
son yazımı memleke timize resmen 
mlitehnssıs olartık gelml.cı . fakat 

76 kilometre me;;afcde yapılan b'nicillk zevkinin cazl.besine daya· 
ve iki saat 28 da'kika ve 30 saniye· ruımıynrak yine eski mesleğine 
de nlhavete erı:m bu varısm teknik dönmlis olnn Yulaya tahsis edC<'O. 

Ankaradak· 
güreşler 

netlcest şudur: ğlm. 

ı - Salih Avgın Eskişehir 2 Bu yazımla <:Okeyler ropörtajJa· 
saat 28 dakika 30 saniye, mn sona erecek .. hiç şüphesiz bu 

2 _ Kemal Arat EskişP-.hir ilci birkaı: yazı içinde tekmil cokeyler 
bisiklet boyu. den bahsedemedim. Bilhassa. mem 

3 _ Halit on08 İstanbul teker lcketlmizde yetiaen cokeylcrin en 
<iek farkı. kıymeUilerinden -0lan Arn.p Davut 

Anlmnı, 80 ( .A.) - Bugiln 19 Mccit, Rıdvan, Abdullah, Zekeri. 
MayIS stad~omundn, gilreş :f'cde - 4 - Sabahattin Saylık Eski§e. ya, ?ılust.afa ve Reşat gibi ookey-
rasyonunun tertip ettiği proğram hir. !erden bahse tmek fırsatım bula • 
mucibince 30 Ağustos Zafer Bay· 5 - Ali Pckça.ğlnr Bursa. madım. Bugiln koşu yerlerimizde 
ramı Ankara • 1stnnbul gUreı:ı ta. Şchrimtzde misafir bulunan bi· iş gören ve çok kıymetll bir cokey 
kımlan arasında. yapılan serbest siklctçUcr yarınki pazan istirahat- olan Horvat ile de konuşamadım. 
ve groko-ronıen mUsnbn.kn.lan çolt le geçirdikten sonra, ı eylül pa Bunlarla da gelecek mevsimde ko. 
heyecanlı olmuştur. z.nrtesi sabahı saat 8,30 da Anka. nuşmnlnr ya.pacağmu karUcrimize 
MUsabakalnrı kalabalık bir so· ra • !zmir bisiklet yarışma başla- vnadederlm. 

yirci kütlesi takip etmek leydi. mak Uzcrc Ulus meydanından· ha· Buı;Un onuncu ynzmu Yulaya 
11k gilreş 56 kiloda serbestti: reket cdece3ı:lerc1fr. Yansın ilk U:ı.hsis ediyorum. Çünkü cokeyler 
Ahmet Çakır Ostnnbul), 1small kISmI Ankara. • Sivrihlsardır. hakkında yazılar yazarken Yulayı 

Sezgin (Ankara) ya ittüakla galip ihmal etmek bUyilk bir hata olur. 
61 J{floclıı.: Hnaıuı Palu (İstanbul) , Esasen bugün atcıla.r tarafından 
Cemal Öztürk (Ankara.) yn 4. d. Bebekte ihmal ~dilmiş olan Yulnyr b\z de 
45 sıınlyede ttınln. galip. kenarda. brraknuyalım. 

üG kiloda: Faik Büken ilstanbul) bir Yula bugün kırk yıı.şmdadır. M.· 
Salim nal (Ankara) ya. 3. d. 45 s. Muhteşem müsa- len Maca.rdır. Atçılık merakı ço· 

de tuşla galip, mere verilecek eukluk yaqlarmdnn başlar. o ka. 
72 kiloda: CelAl Atik (Ankara) dar ki, bu merak makine milben· 

Celal Tosun (İstanbul) 3 d. 04 s. o. H . Partisi Emini.ınU nnbiyesinlıı disi olmak yolunda tahsile devam 
TwMri Efkir gazetesi tarıı.fm. de tuşla galip. 7 eylUI "41 cumnrtesi gecesi Bebek eden Yulayı bir andn mektep sı • 

dan tertip edilen "Tasvlıi Efkar Aziz Kiper (A.nkarn), Rızık De. Belediye bahçesinde mciıtcgem bir rnlanndan alıp yan.~ yerlerine at. 
Şildi" merhalcli ikilrGk mUsahaka· mir (İstanbul) ıı. ittifakla galip mUsamere tertip ettiği b8ber alm· mıştır. Maccro.sını kendi nğzmdan 
larr, dün Bilyllkdere ile Bebek a· gelmf3tir. mıF. dfnliyeliın : 
rnsındn çok intiza.mh bir şekilde 87 kiloda: .Adnan Yurdaer <ls· - Makine mUhcııdisi obnak içln 
yapılmıştır. Tasviri Efldl.r Şildi tanbul), Vahit Ccyi5aka.r (Anka· Bahçe ve BnUndcld sular 0 ak§am Macanstanda yUksek milhendia 
merhaleli müsıı.bakalannfuı• ekli, ru) ya itiifakln galip gelıni:ştir. mehtabın H Uncu g~ccıerine m h· mektebine gidiyordum. Bit' gün 
memleketimizde defa t&t'bik c· :A~a: M'çhn:ıet Çoban (l.stan· sus fftflUlS!le la§km bir nur ve dy lblr arkadaşı:nüa. gezerken: .. Hay
dilnüş olmasından yarışlar, büyük liul), ŞUkrü Balkan (Anknrn) ya tufanı içinde kalacak, 'Bôğo.zın bu dl Yula, dedi .. gel yarış yerine ka: 
bir seyirci tarofından takip edil 4. d. 21 a. de tuşla galip gelmiştir. cplz köşesi çok uzun santıer ~k dar gidelim .. " Yarış yerine gitme. 
miştir. Gr .Romen güreşlerin 56 ki• ve mUslkt nağmeleri, g nç ve mesut ğl hlç istemiyordum.. Ağn.bcyiın 

Bayrak yarışı şcltlinde olı:ın bu loGundn: kahkahn ve çe§lt çeşit görülmemi§ antrenördU. Ailem benim de ya.nş· 
yarı§a, evvelfı BUyilkdere ile Ta· Kenan Olcay '(İstanbul), Niyazl liynkaUl sahnelerle t.nm bir cennet çı olmaklı!;'Dllı hiç istemiyordu. 
rabyn arasında tek çifteler b:;ı.şla- Birinci (Ankara) ya ittifakla ga.- olacaktır. Ben .de yarış yerine bir kere gi.· 
ınxş, Tarnbyıı.da.n Bcykoza kadar lip gelmiştir, dersem bir daha çıkrunıyncnğun 

6 kil .. ~- H ın ö (+-tanb 1) Tertip heyctl bu fırcatt.nn istifade iki ç!ftclcr )-arşı devam etmiş ve 1 .......... : n zer :uı u ciJye kol"ku'-·ordum, lbu sebeple ıı.r. 
1. ö T k (A k ) 14 ederek, o ak•ama kadar bir evlen· " nflıayet Beykoz ile Bobek arasın· A ı mer omnı n ara ya " kndammm tekliimi evvela reddet· 

ekl da.k'kad la ]j lm'' t• rnc mt'murunun 6nUnden geçtlklcr! daki mesafede dört t er yarış. ı a tu~ gn P gc ı.5 ır. ttm. Fakat eonnı. önüne geÇemedi· 
nuşlar ve mtlsabalca nl:haycUen· 66 Kiloda: Bekir Yolcu (lstan· halde şu veya bu sebep! henüz dU· ğim bir cazibenin tesirile yarış ye. 

• b 1) Ahın t I ıI (Ankara) ya hük' ğUnlEırlnl ynpamıı111I3 gen!) çiftler· i· mıştir. u • e ş rine sürüklendim. lşte o gidiş bir 
Neticede: Galatasaray ekipi nıcn galip ~bniştir. çtn bu güzel cennette birer yer ayır dnhn yarış yerinden çıkamı:ı.dım, o 

54,45 dakika. ile birinci, Güneş ta· 72 kiloda: Mehmet Ali Bekler mnyı dU~nmu:ıtUr. tarihten sonra. hemen hemen bU • 
kımı ikinci, Galatasaray (B) takr (İstrurbul) , Ali Özdemir (Ankara) Geno çiftler lstcrlera:ı duvaklnrile tlln Avrupayı dolaştun, yüzlerce 
mı m~baka harici ilçUncU ve Fe. Ali Özdemir ittifakla galip gelmiş. bu c§siz yeri sUsleyeblllr!er. 1Btcrıer ata bindim >;o nt yetişUrdim. Bu 
neı'ba.bçe talamı dördüncU olmuş· tir. sc herkes glbl BCrbcst :fakat mllm· gUn de atlardan bir türlü ikurtula: 
lardır 79 Kiloda: Narin Dinç (İstan· kUn olduğu kıı.dnr açık renk gl.yebl· mryorum. 

Bu· ya ..... J.arda Ga.lata.sa.my 15 bul) Besim Din~er (Ankara) yn 4. ba - ls•--·bula ne :zamnn Deldiniz? _.., lirler. Yerler az knlml§tır. Bu P- ı.uu ~ 
puan, GUneş, 9 puan, Fenctbahçe d. 45 saniyede tuşla galip gelmtır tak! mUracııatıar nahlyenln Ankara - 1924 senesinde Macaristan. 
4 puan olmışlıırdir. tir. caddeslnlic 67 numaradnkl merkcztne dan Karacabey hamsı için bir mu· 

Milsabakalardan sonra, Tasviri 1 Neticede yapılnn 12 mlistıbakn· ve kabll olduğu kadar sUratıo yapıl tehassm getirilmişti • .Iııte o m.Ute· 
E!Jdir Şildi, Gnla.tnsa.nı.y tUmıma nın O unu İstanbul v-0 üçünU An. hassıs ibcnim.. Fakat lbu :resmı. vn. 
verllnllştlr. kara.kazanm:::ıe~t.Ir::_· ____________ __:•:._ma_..lı_dır __ • _______________________________ ~--------------

latnnbulun bir ucunde. bir erkek, ay 
Jarca arandıktan soıırn nihayet zcvltl· 
ne göre blr kız bulmuetu~ yahut bul 
duğuııu aa.nıyordu. 

Bu gene erkeğin adı Suattı. 

lst.ıuıbulun 6bUr ucunda blr genç 
kız da, aylarca arandıktan sonra, nl· 
bayct ihtiyacına gl!re bir erkek bul.. 
muatu. Yahut bulduğunu sanryordu. 

Bu genç kızın adı da Lc~andı. 

Suıı.t, buldug-tı kızdan, rtcsı sabıı.h 
lçlıı, saat dokuzu on be~ geçe Sirke· 
elden kalkan trenle plA.jıı gitmek Uzc 
re randevu aldı. 

Leman da, konuştuğu erkekle aynı 
gUn, aynı saatte, Sirkc>ciden kalkan 
trenle plt\jıı. gitmek tlzeNı randevu nl 

mıat:ı. 
Suadm parası ~ldu. 
Lcm~nm parası yoktu. Fabrikada 

çalı~uyordu. Kazandığını annesine ve· 
nr; cebinde bir şey lw.laıaz, hele böy 
le uzun sUrecek eğlenceler için en ılyl 
mevkilerde, en rıı.hat ycTlcrde zevki· 
ı:ıe göro masraf edebilmek lmklıım 
dan btısbtıtUn uzak olduğundan bunu 
temin için ba§kasınm ~unr. bakardı . 

Sile benı.ber idare edecek pal'88I ol· 
duğu için sUkillıetlo scvglUsini bek· 
llyordu. 

Lcmanm çantasında bir kUçilk ruj, 
bir yuvarlak pudra kutugu, bir mendlJ, 
ctmbtZ vo ne dense daima btılundur
duğu bir kUçUk jilet bıçıığı, utak bir 
eiııc esanstan ba§ka on sekiz kuruıı 

tıfaklık bulunuyordu. Ve teırı.ıııa sevgi 

llslnl bekliyordu. 
Suat saate bakıyor: Dokuzu be§ 

geçiyor. 
Leman s:ıatc b:ıkıyor: Dokuzu bc:ı .. 
Suat dışarı çıkmıg yolu g6zlUyordu. 
J.,ıcrrınn da farkında. olmadan aynı 

endl§cylo dışan çıkmış, yolu gBzlllyor 
du. 

Suadm bulduğu kızdan henüz eser 
yok. 
Lcmıınm buıduğU erkek de hcnUz 

görUnmUyor. 

Saat, her Udst lçin d sıkıcı bir 
slirot peyda etti. Dokuzu yedi geçi 
yor ... Dokuzu yedi .buçuk geçiyor. bcr 
tldsinln do a vgllllcrlndcn eser yok. 

/ stanbulda iki kişi 
hem do trene yeUşmcğo 1ırao.t bula· 

blleeek mı ncabn! T .... 
tf 

Saat doku:ıru on bir geçiyor, Her tk1 
sinin do ecvgUlslnden caeT yok. 

Suat, bek!ediğt kızın b~r ba§ka ka· 
pıcıan girmesi thUmallDı dUııUncrek 
tekrar içeri geldi. 

Leman, neden olduğunu pek kesti· 
remedlği bir hisle, aynı Jıar<ıkctto bu· 
Junnrak. camcld\nm içcrsine daha 
önce glrmJg ve klfenin yukmmdn do
ıaıııyor. 

Suat, beklediği kızın son daklkadn 
gelmesi ihUmallnl hesap ederek lld 
"gidip gelme,, bllot hlrdcn aldı. 

Elinde tutuyor ve sıktlo.rok kızı bek• 
llyor. 

Leman, beldedlği erkegtn, hlU6. gel 
mediği ve o gelmeyince kendlst d 
glCIQmlycceği için elleri bot ve Uztılo· 

rek erkeği bekliyor. 
Saat dokuzu on Uç geçiyor. 
Suat kızdan Omldl kesti 
Saat dokuzu on ııc bus;uk geçiyor. 
Lcmnn erkekten Umldl kcsU ... Çan 

bile duyma"ksızm laırdeııçe yapılan 

bu teklifi :reddetmeden te§Qkkllr ede
rek bileti aldı. 

Fakat bu mradıı Lemanm beklediği 
erkek görUndU. 

Saat dokuzu on dört gcçtyor. 
Lemanm beklediği crkc>,.k koprak 

gelip Lemanm ellerine aanldığı za· 
mn.n, Suat tekrar yaklaBarak: 

- Bilet aı:ıcaksnnız almayınız eten 
dlnı, dedL Blrlnl bekliyordum gclmedl. 
Elimde lk1 bilet kaldı, blrlnl, bayanı· 
nıza verdim. lstcnıenlz ötekini de.M 

Lcmıının crlı:cği te§ckltUr edc.rck bl· 
leti Buadın aldı vo ko,nrnk trene 
bindiler. 

Tren kalktığı zamıı.ıı .ı..cnuı.n hırslı 

hırslı: 

- Neden geciktin, dedi. S."\no. ı.nat 
gidecektim. Fakat param olmadığını 
b!lmlyor musun. Bereket versin au 
druncağ:ıza. .. 
Erkek: 

.. tehassıs 
en 
A 

ne er anlatıyor 
zifc but.Un maddi avantajlarma nıg 
men beni tatmin etmedi ve yeni 
den büvllk bir merak ve hevesle 
bnğlı olduğum yarış yerine sUrük· 
lendim. Knriı.cn.bey harasında mı . 
cak bir buçuk sene vazife görebil· 
dım. Yeniden yarışçılık hayatına 
atıldıktan sonm Fikret AUmın 
yanma girdim ve Sülilnil çalıştır -
dım. Ondan sonra Sayat ve -sad:ı 
isimli a tlarla. tam 107 birinclllk 
kazandmı. ' 

- Bugüne kadar hangi atlan 
çalıştırdınız? 

Yulaya bu suali laf olsun diye 
oormuştum. Çünkü biliyordum ki, 
onun yetiştİ..rmi§ ve koşturmuş ot. 
duğu aUnrın ihepslni bu satırlara 
sığdırmağa. imkAn yOktu. Yula. da 
bu sualime şöyle cevap verdi: 

- Öyle bir şey sordunuz Jci, he· 
sa.bmı tutmak için bir katibe ihtt' 
yaç vardır. 

- Peki., bugüne kadar kaç ili. 
rincllik kazandınız 1 

Yula şöyle b!r hesap LY ptı: 
- Ne diyeyim, dedi. Bunun da 

hesabı tutulmaz Od, ama öy'le ian• 
nediyonım ki, Türldyede beş yüz 
kadar birincilik aldım. 

- Bugün koşan atlar arnsmda 
en ziyade göz alanlar hıuıglleridir ! 

Benim umumt olarak sorduğum 
bu suale Yula hiı; 9Clrlnmeden şu 
cevabı verdi: 

- BUyO.k İııgilizlerde Romans, 
Karanfil, Dan.eli. tkil1 İngiliz tay
larda iki ilç sınıf var. Altı ay, bir 
sene sonra bu sımflar aynlacnk.. 
O zaman görllrsU.nUz. 'Oç ynşmdaki 
Araplarda Fehmi Vural.m Tarzanı, 
ynmnkımlard.ıı Prensiıı atlan ko. 
lay ikolay geçilmez. Bilyük Arap· 
Jarda da. Bora. Bozkurt, Sava ve 
Glmdi iyil~ olah Tomurcuk tle 
istirahate çekilmiş olan Mihrican 
eıı kuvvetlbl biç §llphesiz Sa.vadrr 

Memleketimizdeki ecneb! ve yer 
ll fukeylerln içhı.de hiç Uphesiz 
en tecrllbellleıinden biri olan Yu· 
laya sordum: 

- Bazı cıokey1er, hattA at aı.· 
hipleri yarışı satıyorlarmış, bu na. 
111 oluyor? 

Haldkailm enteJıeea.n bir ıuaJdi 
bu.. Fakat Yula cevap Yetmec!i. 
Da.ha doğrusu !bunJa.rm cevabını 
başka bir ya.uya ~ 
rica etti, Nit.cldm ikincl ola.rR 
eorduğmn: 

- Bazı a.tlarm nüfus tezkereJe· 
ri sahte oluyormuş, yani meaeıa: 
yanmkan diye koşturualn. bir a.tm 
halisknn İngiliz olduğu mJ.aeılıyor
muş, ibu Ve buna ait haller ııasd 
oluyor? 

Sualimi de ,cevapsa brraktı. Bun 
lan Ankara yarışle.rı mumda b. 
nuşuru.z, o r.nman yuanım, de&. 
Yulanın söylemek isteyip de elSy 

Iemediği muhakkak birgo'k ıeıyler 
vardı. Söylememesinin iki aebd>i 
vardı, hem utanıyor, hem de etn· 
f mı Dar:ııuılrta.n çekiniyordu. 

Tilrltçeyi çok gl1r.e1 konugan Yır 
lanm insanı hayretlere dilşt1rU 
bir terbiyesi ve efendiliği wr. lıı. 
san kendisile kon~Tkem. ~ &ı· 
yuyor. Biraz fazla. bir §ey aöyterlm 
de atçılan kıranın diye ~ekiniyor, 
fakat her işte doğruyu ~led.lği 
için de duramıyor. 

Yula. bugün fazlnsile Dıma1 edil· 
m~ bir kıymettir. Muhakkak. Jti 
bilgisi ya.rrş yerlcrlııdc n&llarmı 
yllriltenlerln çoğundan fa.zladn-. 
Fakat iher ne sebeple ise yanşçı . 
lnrm çoğu bu !kıymetli elemanı: bir 
kenara bırn.kmlştır. 1,.~ bu l!cbep· 
le Yula b:ızı mUhlm suallerlmc 
doi;;'Tll cevap vermedi ve kendJsini 
ihmnl edenlere k8.r8I büyük bir c· 
fendilılt göstererek: 

- Benim bu şekilde konuşmam 
doğru olnuı.z.. bak Blındi de dedi. 
kodu yapıyor derler. 

Dedi .. Yula buyUn doktor Sefe· 
rofun Romlsarjı i\e Asmı Çırpanın 
Cenylz ismindeki tayını çahştlr 
maktadır. Benim lbtr değil, birkaç 
atmı olsa. hiç tcrcddilt etmeden 
Yula.ya teslim ederim ve gözUm 
bir nn blle arkada kn.lmnz. 

~IUZ.Ui'.1<'1'~ AOAR 

--------ı ... 
Suat, ki.şenin önUndc toplanan ka 

ıabalığ göz ucııc bakarak dOşünU 
yor: 

- Ya bu kalab lık nrtar de. bllet 
almağn vakit bulamaJa.r tren kalkar 
aa. .. Her hllldo ~mdlckm nlmo.lı.. 

uısilc oynuyor. Cözlcrl endişeli, yUzU 
UzgUn ve bir taraftan tınll dolup bo· 

"Blan kişeye b..<\kıyor. 

Onun bu hali Suadın uıkkııtlııi ccl 
betti ve yııkla§tll'llk: 

- Sus, dedi. Benim do param yok 
tu, Sana özUr dilemcğe geliyordum .. 
BugUnkU masrafı tedarik edlııceye 
kadar akla. karayı seçtim. PlAjıı gir
mek parası bulmllflUill: fnkat tren 
parası çıktııınıyordu. Tren parası çı· 

klşsa, plAjn gtromlycctktlk. HUIA.88 
gidemlyecektık. Bir ba§lto glln daha 
tcdarlkll <Snvronarrık gltmcmtzı 

li'ENNl ttm-~rcı 

NURi ESSiZ 
~ v 
~~ 4-K.ıT 
~~-~et . _ _.. H 

. ~" enız.u rr. er 'cq, Vazınrz, size 
Verecektir 

Suat randevu gl\nU tam saat dokuz 
da Sirkeci tstM}'ODuna geldi. 
~man da, teeadUfen ~ı snıı.tto 

Sirkeci 1.St.Myonunun tatm'kD.nı içlndo 
bUet kl§esi timinde bulunuyordu. 
Suadın ceblnd p!Aja götUrcceğl 

kızdan bo.§ka bit kaÇ Jazı daha. a.lle· 

Leman, beklediği erkeğin MiL\ gel 
meınl§ olm3.8Dla rnğmcn. o da k111cye 
bakıyor ve kendi kendine eonıyor: 

- Ya geç gelecek olursa; bu kııla. 
b:ı.Uğın J!:;bıdcn 1ld bilet ala.bllmcğe, 

- Bllet alacaksanız ~unyınız efen 
dlm, ~dl. MUsnadc ederseniz benim· 
k1n1 vereyim. ÇUnkU birini bekliyor
dum; gelmedi. lkl bilet ellinde kaldı: 
ziyan olmnsın. 

Leman l~eri.ı!indo en ufak bir itiraz 

siye etmeğc geliyordum g\izc11m. 
rcket wrsln ııu adamca~ ••. 

Suat, tek ba§m:ı. evtnc d6ndQ 

lUKME'I l\ItlNiH 

U~t ve Emtılyet 

Mllracnat yeri: Aklıaray Karakol' 
ıca~ısmcls HUSUA5 DUre 
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,_. ___ H_a_ft_a_ll_k_R_a_~_Y_o_P __ ro_g_r_am __ ı __ ~I" ı 1 !=:~::~:den ~&· I' 
ğım nüfus te.zkeresiyle askeri \ 
ihraç tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
~ini alacağımdan eskisinin hü. 1 

kümleri yoktur. - !zmirde oto· ! 
1.ıiis 1ıı1etçisi Vehbi oiilıı Musa. 

Tlrldye Cambmlyetl A 51 
ZiRAAT BANKrt~~ 

Sa.ym dlnlcyicU-::rtolz 
Mayıstanberl tatbik edilen. söz 

ııro6ramlan, 30 ıı#Ustosta sona er!· 
yor. 31 ağustos pazar gününden iti· 
baren ba§lıyacak olan 4 aylık söz 
programlanmızdakl ycnJUklcr şun· 
!ardır: 

Her pazar günU 8"at 20,15 de 
"Meslekler konuııuyor,. adlı saatimiz 
de m.clllck seçme çağ na girmiş otan 
ı;enı;lerlmize ve çocuklarının seçecek· 
'eri meslekle Us-lll buiunan analara, 
babalara muhtelif mcslekleı hakkında 
derli toplu bir fikir verebilmek için, 
her mesleğin tanmmı§ mümessillerin· 
den biri konupcaktır. 

Her pazartesi ı;ünü saat 21,üO da 
"Klmgll ailesi'' nln hayabndan bir 
sahneyi canlandırmağıı çalışacağız. 

Bu saatte, Kimgil allcBinln kat'§l· 
!&§tığı hayat meselelerini, Ki.mgil al· 
lealııin çok kesir otan efradınm bu 

lelere ka111 aldı'klan doğru veya 
11 vazlyeUerl dinllyecekslnlz. 

n1nıgil ailesinin hayab sizi hem dü· 
şt:ııdürecek, hem eğler.direcekUr. 

Her sair günü saat 21,10 da, 
"Yüz sene önce nuıl y&§lyorduk" 
adlı bir kanu§ınamız olacak. Bu aa· 
attım ma.Juıat, Türk cemiyetinin yUz 
sene içinde geçirnll§ otuduğu deği§ik 
likleri canlı \'e renkli bi:' tarzda an· 
laUn.aktır. 

Her on beo günde bir çar§amba 
gi.lnleri aaat 21,30 da "Posta kutusu., 
aa&Uml.tl ihya ediyoruz. Bu surcUc 
dl:nleyicllertmıze doğrud&n doğruya 

hitap etmek, bütün dinleyicileri ıılA· 
kadar eden mektuplara açıkça cevap 
vermek imMnmı bulacağız. 

Ylno her on beş günde bir, çar· 
p.mba gUnleri saat 21,30 da, en bil· 
yt1k mllıt ııervetlmiz ola:ı aa~lığunıza 
bir ~yrek ııaatırk bir konulJ?llll ayı· 

racağır. 

Pe?'§embc günleri 88Al 21,30 daki 
(Şilr ııaati) mizdc Türk edebiyatının 
en ı;üzel örneklerini 'V'ermeğc çal11a· 
cağız. 

Cumartesi sunıeri ııa.ıı.t 19, da bir 
(Kahramanlar saati) miz var. B;,ı sa 
&timiz, mlW kurtulU§ rlestanımızm 

~anlı kahramanlannm büyük hatıra· 
larm~ ve ~siz m<?nkibclerinc hasredll 
~tir. 

RSO program ve ıncmıcket naat 
ayan, 8.33 mllzlk; hafif • program 
(pi.), S.45 ajans haberleri, 9 müzik; 
hafi! mUzik ve marılar (pl,), 9,45 
(lvin saati. 

l!:.30 program ve memleket saat 
ayan, 12.33 müzik: Kan§ık ıarkılar, 
J2.4:1 aja.ruı haberleri, 13 müzik: o· 
yun havalan ve tllrküler , H.30 
müzik: radyo salon orkestrası (Vlo· 
lonist Necip A§km), 18.00 program 
ve memleket şaat ayarı, 18.03 mü· 
zik: Radyo caz ve tango orkestrası 

ıt. Özgür Tiı Ate§ böcel•ıcrl), 18.40 
Müzik: fasıl sazı, 19 80 Memleket 
ssat ayan ve aj:ı.ns haberleri, 19,45 
konu~ma (Türk Hava Kurumu adı· 
na), J9.65 mUzlk; soU.sU.:r (pi.), 20,Ui 
konu~ma < llM!Slekler konU§Uyor), 
20.30 müzik: ktırI§ık ~rkılar, 21,00 
ziraat takvimi ve toprak mahsulleri 
bon;aı;ı, 2\,iO müzik: Saz eserleri, 
türküler ve oyun havaları, 21.35 la· 
tanbul at yarışlann:n nelioclerl, 21.45 
Müt.lk: Dans müzltl <Pl.l , 22.30 Mcm 
lcket nat ayan ve ajanq haberleri, 
22.45 Aj8.ll8 spor servisi, 22.55, 23.00 
yarınki program ve kapanış. 

P.AZ.'\RTE. 1: 1.9.l~B 

7,30 prograı:ı \'C memleket saat a· 
yarı, 7.83 müzik: Hafit p&rçalar (pL) 
T.45 Ajans haberleri, ~.00 Müzik: ha· 
rtf parçalar progrıı.nunın devamı 

(Pl.), 8.80, 8.45 evin saati, 12.30 
program ve mcmlek<}t saat ayan, 
12.83 MUzlk: Peşrev ve saz semai· 
!eri, 12 4., Ajans habcrJerı, 13.00 MU· 
zlk: Karışık etırkılar, 13.30, 14.00 
Müzik: Kanşık program (Pl.), 18.00 
Program ve memleket ııaat uyan, 
18.03 Müzik: Dans müziği (Pl.J, 
18 30 MUzlk: Fasıl saz..ı, l&.SO Memle· 
ket aaAt ayan, ve ajans haberleri, 
19.45 Konuşma (Tiirk bava kurumu 
admaı, 19.55 Müzik: Oda mUsiklll! 
tPl.), 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
MW:lk: Bir belit ttirkUe!.ı öğreniyo· 

:uz; • hattanın türküsü Gürgeni av 
ııar oyun bavası. 21.00 Ziraat tak· 
viml ve toprak mahsulleri borsası, 

:?1.10 MUzlk: Knrl§lk şarkılar, 21.30 
Konuşma (Klmgil ailesi) . 21.45 MU· 
rik: Radyo senfoni orkestrası ı Şet 

Ferit Alnar), 22.80 Memleket saat 
ayan, ıı.jans haberleri, esham ve tah 
vll~t. kambiyo nukut borııası (fiyat), 
22.45 Mllzik: Dans muzlğl (Pi.), 
22.l'i5, 23.00 yarınki pru~ ve ka· 
paııış. 

SAU: 2.9.19-ll 

7.SO program ve m'lmleket ııaat 
ayan, 7,83 Müzik• Hatif program 
(Pi.), 7.45 Ajans iuıber!l)ri, 8.00 Mil· 
zik: Senfonik parçalar IPI.), 8.80. 
8.45 evin -.ati, 12.30 Program ve 
memleket saat ayc.rı, 12.83 ldUzik: 
tllrkc;.e plA.klar, 12.45 Ajans baberle 
rt, JS.M llu.tk : Türkçe pllklar pro· 
;n-ammm devamı, 18.30, 14.00 mUzik: 

karışık program (Pi.), 18.00 Pro· 
gram ve memleket saat ayarı, 18.03 

Müzik: Radyo salon <'rlrestrası (viyo 
lonist Necip Aşkın), 19.00 MUzik: 

Fasıl sazı, 10.30 Memleket saat aya· 
rı ve a.jans haberleri, 19.4:; komı.şına 

(Tilrk Hava kuru•nu adına), 19Jı5 

MUzlk: Turkçc film aar.kıları, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: Salnt· 
Seans, piyano konçertosu (Pl.). 21.00 
Ziraat takvimi ve toprait mahsullerl 

oorsası, 21.10 Konuşma (100 acnc 
önce nasıl yaııyorauk), 21.25 Müuk 
bestektlr si malan serisinden (Pl,), 

21.45 Müzik: Kllıslk Türk müziği pro 
gTamı (!J!ef Mesut Cemil), 22.30 Mem 

leket saat ayarı, aja.ns haberleri: eıı 
ham, tabviUl.t, kambiyo nukut borsa 
sı (fiyat), 22.45- Müzik: Dans müziği 
(Pi.), 22.55, 28.00 yannki program 
ve ~nış. 

Ç~RŞAMBA: S.9,19!1 

7.80 program ve memleket 1188.t 
ayan, 7.38 Müzik; hafı1 parçalar 
(Pi.), 7.45 Ajnn.11 haber~ri, 8.00 MU· 

zik: Hafif parçalar programının de 
vamı (Pl.), 8,30, 8.45 Evin saati, 

12.30 program ve memleket aaııt a· 
yan, 12.83 müzik semaı ve saz ae· 

maileri, 12.45 ajans i:ıabcrlcrt, 13.00 
Müzik: şarkı ve saz tak.simleri, 13.30, 
14.00 mUzik karışık program (Pl.), 

18.00 program ve memleket Bant a· 
yan, 18,03 müzik muhtelif §8rkılar, 

lS.40 • mUzlk radyo nving kuarteri, 
(İ. özgür ve ate§ böcekleri), 19.00 

konuşma (ikfüat saati), 19,15 müzik 
radyo svi.ng kuarteri programmm l· 
kinci kısmı, 19.30 memleket saat a 
yan ve a3ans haberleri, 19.45 müzik 
klAsik türk müzı~ programı: şef 

Mesut Cemıı, 20.15 rıı.dyo gazete1;i, 
20.•5 müzik kan§ık şarkılar, 21 Zi· 
raat takvimi, ve toprak mahsulleri 
borsam, 21.10 temsil, 22 müzik: rad 
yo .salan orkc:ıtra.eı, (vlolonist Necip 

Aşkm), 22.:m memleket ııaat ayarı. 
ajans haberleri, esham, tıı.hvil!t , 
kambiyo nukut borsası (fiyat), 22.45 
mUzlk radyo salon orkc tras1 progrn 
mının devamı, 22.55, 23 yarınki pro· 
gram ve kapanr11. 

cmL~RTESI: 6.9.104• 

7.30 program ve mcnılekeı. sıuı.t 
ayan, 7.33 mUzlk: baflf program 
(pl.), 7.45 ajan& ha.berle.."1, 8.00, 8.45 
müzik senfonik program (pl.), 13.30 
program ve memleket saat ayarı, 
13.33 müzik: tUrkçe plOkıar, 13.45 
ajana haberleri, 14- müzik: tUrkçc 
pl!klar programının 11\lncl klsmı, 
14.30 müzik rlyascUcUmhur bandosu 
(şcl: İhsan KUnçe:r) Hi.15 müzik: 
dans müziği, (p1.) l .30 ka· 
pnnış, 18 program v ' ~et saat 

(37062) 
• • 

!\lardin 222 nci alay 9 uncu 
taburda yaptığım askerlik tez. 
keremi Beşiktaş Kılıçali yaban. 
cı şubeden aldığım askerlik tez.. 
keremi zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü vok 
tur. - Galata, Çeşmenı.eı.]dam 
Mahmttdiııc cadde.~ 16 numara.· 
da llnucli lsmail oQlu lbrahim 
.no a;.;ğıınılu. (37063) "' . . 

9a8 • 939 senesinde Fener 
Rum hsesinden aldığım diplomı:ı· 
yı kaybettim. Yenisini çıkaraca. 
~ımdan eskisinin hükmü yoktur. 
-:- Andon milıt Yani Apostolidis. 

(37060) 
* • • 

Nüfus kiğıdımı, askcrHk tez· 
keremi ve artistlik vesikalarımı. 
zı sayi ettik. Yenilerini alaca· 
~ımrzdan eskilerinin hükmü yok. 
tur - Galata Artistler koh1•e· 
sinde omıba.z A1ı.mct Dıtmlıt ve 
c.~i Hanife Dınnlu. . :,. . 

18.00 program ve memleket saat ayarı, lS.03 müzı, !. rkılar, 

Garp cephesi esliha tam:ratha· 
nesinde yaptığım askerlik tczke· 
remi zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdnn eskisinin hükmü yoktur. 
- Kilçükpazar Atlama caddesi 
46 mmıaralı hanede Zafra11bo
lm13ın Atlnni. Dabağlar köyiitıdcıı 
Resul oğttlların<fan Ahmet oğltı 
Osman :us doğımılu. (37065) 

ayarı, 18.03 Mllz\k 1Jarkılar, 18.25 18.40 müzik: radyo caz tango or 
konuşma. tdııı poııtfüa Mdı.ııcleri), kestrası, (İ. özgUr \'tl Ate§ böcekleri), 
18.45 çocuk BIU\tl, 19.SC :Memleket 19 konu3mıı. (lto.hramanlar saati), 
saat ayan ve ajans hat.erleri, 19.45 19.15 ıııUzlk radyo caz ve tango or-

lıı>strası programmm ik1nci kısmı, 
konuşma (Türk hava kurumu adına), 

ı9 RO memleket saat ayarı ve ajans 
Acele satılık Arsa 19.55 M!lzik: kadm. sesleri (fruı~l) , ha.berleri, 19.45 kor.uşm:ı. (iaşe mUs· 

20.15 radyo gazetesi, 20·45 milzi.k: ; teşarlığı adına), 19.55 müzik faınl Kart&! Maıtepesinde. Kuruçeşme 
Bir halk türküsü öğr<nıvoruz: haf j sazı, 20.15 l'a.dyo gazetesi, 20.45 mü· İ Mevklinde Bağdat caddesinde 2 dald. 
tanın türküsü, Gürgeni av11:ı.r oyun z!k: Karışık şarkılar. 21 ı.ıraat tak· ı ka mesafede 5H metre murabbaı ar· 
havaları, 21.00 ziraat tnlrviml ve top vlml ve toprak mahsulleri borsası, ' aa acele olarak aa•111ktır. Tallpler.n 
rak mahsulleri borsası 21.10 Müzik: 21.10 mil7.ik di.aroyiel iı:teklerl, 21.45 Valot gazetıeslııde Adnar Evcl.mlğe 

Saz eserleri ve saz tııks!mlerl, 21.30 konu§ma (günUn m~selcleri), 22 mü· ' müracaatleri. 
konuşma (sağlık saati), 21.45 müzik zik radyo salon orkestrall'I '(viyolonist -----·--------

rlyaııctlcUmhur bandosu (şef .lh.san Necip Aşkm), 22.sı:ı Memleket saat Beyog'"'lu Halk Sineması 
Küuçcr 1, 22.so memleket sn.ot o.yarı ayan ajans ba'tıcr1cri: fJıham, tahvf 
ajans hııberleri eshaıu, tabvlln.t, kam iM, kambiyo nul:ut 'x>rsası (fiyat), Bugün matine 11 de, gece 8 de: 

22.4ri mUzlk rarly~ salon orkestrası 
biyo nukut borsruıı (fiyat) 22.•5 ı 

2 5 
progrıımı•un ikinci kısmı, 22.55, 23 

mU.zik: dans müziği (pl.), 2 .6 • 
yannk• program v13 kap3nış. 

1 - ZORO Kamçılı Ad&m. 30 Kısım 
! - Konanlar Dü,maıu. 
S - Gece Adamlan CAvantur). 23.00 yannkl program ve kapanış. 

-ı.---· 
7.30 program ve memleket saat 1 '' v k t K•t b • • 
PERŞF..MBE: t.9.19t1 

ayan, 7.33 Müzik: h.ıflt program a 1 U 1 a evının yen 1 
~~·>~.:~"' ;::;.;:"''~';;;;",;~: 1 neşriyatından bazlları 
8.80, 8.45 evin saati, 12.30 program 
ve memleket saat ayarı. 12,33 mu 1 

1 
zik: kcmen~e. tanbur, kanun triosu, 
ı2.41S ajans lınberleri, 18.00 müzik: ı 
hatif garkı ve türküler, 13.30, 14.00 
müzik: ltıın§ık program {pi.), 18.00 

prognuıı vo memleket ııaat ıı.yarı, I 
18.03 müzik radyo caz oıkestraaı {İb 

rahim özgür ve ateş böcekleri), 18.3" ' 
müzlk: fasıl sazı, 19 konuşma (dert ' 

leşme saati), 19.15 mUzlk radyo caz 
orkestrası programının devamı, 19.30 
memleket saat nynn, ve ajans haber 
leri, 19.45 konuşma (tUıK hnvn kuru 
mu adına), lll.155 müzik: dünya şar 1 
ktlan (pl.), 20.15 radyo gu7.etcsi 20.«5 j 
mUzlk : divan ve konu!PJla, 21.00 zi· 

1 
rant takvimi ve toprak mahsulleri 1 
borsası, 21.10 nıüzil:: bilrııber şarkı 

ve, türkUlcr, 21.30 konu~mn (şllr s~ ı 
ti), 21.4~ müzik: radyo senfoni or· ı 
kestrası, ıııeı: F• rid AınarJ, 22.30 
memleket saat ayarı. ajans haberleri, 
esham, tahvlldt, kambiyo, nukut bor 
sruıı lfiyatı. 22.'15 miıl!:ık: ılnns n\ii· 
ziği (Pi.), 22.55, 23 yaı.nki program 
ve kapanış. 

C'U:\f ,\ : :i.9, l!H l 

7.30 program vf' nıenıieltct saat 
ayan, 7.88 müzık ha:lt parcnıar 

ıpl.), 7,45 ajans hnbı'!deri, S mliı;il<: 

senfonik parçalar ipi.), 8.80, 8.45 
evin saati, 12.30 progra•t ve nıemle· 

ket saat nyarı, ı:t.33 nıiıılk: karışık 

oyun havalan, 12.45 nj:ıns haberleri, 
13.00 müzik piyasa eaılulan, 13.30, 
14 müzik: karışık progııım (pi.), 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 
Pazardaıı oaşka. rıer gtlJ> 

OGLEUE.S SOStc.A 

Taksım, Kamer Palas 
l nci kat 

relefon: •DS13 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

•tNtR Te RUH RASTALIKLABI 
Ankara Oaddesl No. 'n 

lluayene natıert: 11\ ten •uı.arerı 

ee~kP kemli oayatmı ~ - HikAyeler - BEKtR 
SJTK.J KUN'J 

$'.!«11 Seviyorum -· noman -..at'BBAN BUBÇAK 
ıo Denıte Gıuctec-J,ik - YElSlL ı\LTUO 
r.ıedlııı .&leb'u!l&ll lM1 • ıt93 - HAKKI l'AEIK US 
lTçtıncü Sultan tllehmedln Sll.ruwt DUtUnü - HlL.'11 UBAN 
Kendi kendine 1000 kelime tJe i3ğretfcl - Franıuzca ldt.ab• 
Kenttı IJendln• 1000 kellme ile Btrcticl - A.lmaııca kitabı 

fü .. "fldi kendiüı? ıuoo kclln.ıe Ut! öfretlcl - ln&'fliZA".e kitabı 
\.ııkeı • Kamus - MLAJLU·Tt."llıi K1P 
Uayıı.1 mı bu - Roman - BASAN RAStM UB 

50 
16 

300 
ao 

uo 
ıso 

250 

Cu1nhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden: 
2. Ağuııto !141 Perşembe gUnU saat 15 te Cumhuriyet Halk Partisi tr;. 

tanbul Vilayet idare l:ıeyeti blnııamda ıihaleSl evvdc tekarıilr ottJrtlerek UAn 
edilmiş okın (Çankırı, kocaell, K&~·&erl) ha.lkevlcıi mciruşat,nm şartnamede 
mukayyet muay)'en gl!nUnde tcsı~.n etmek şartile talibi çıkmo.mıa olduğun. 

iliuı teslim nıUddeı 1niıı l KAnur.uct ''"J 941 tarihine kadar uza.tı'.mak ve aynı 
ı;artıar dahilinde ihaıeıd yapılm:ıtt Uzerc 4.9.9U Pcl'§cmbc ı;ünU ııaat 15 de 
C H. P. tstnnl•ul '-"10yct İda:u hc~tl reisliği binasında yupııması tekar· 
rlir elmli'tlr. AllU<nlılaru: malQm.ı olmak Uzcrc l!An olunur. (7696) 

Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Müdürlü
ğünden: 

Kırklareli • lcıtnnbul .:ı.rası:ıda işleyen 5 No. lu yolcu 
Uzuıılt0pril Alp41h: arasında lş~yen ve bu katarla trUbatı 

No. ıu yolcu katarının tarifesi ı 9,1941 tarihinden itibaren 

katarUe 
ole.n 105 
B§ağıdaki 

şeklld" değıştırllmlşt!r. 

i'"uıla ma!lımat 1-,;ın istasyoJ:ara mUracaat edılmcsı saym halka 
olunur. 

5 No. ıu katar 
Kırldareli :.aıkış: 

A !pullu .1<alkıış: 

1stant.ı.ıl varı~: 

105 No. lu katar 
T7zunltopr!.i 1 alkış: 
AlptJlu vanf: 

~o.oc 

2245 
6.50 

20.55 
22.10 

V AK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 

edip tanzim 
gen iden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar, 

li&n 

TabileT namma dizl?i isleri alır. 
................... ! .......... 

Sahibi: ASIM UB 

Omam nepiyatt idare adem 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaaat 

IJ.6fik :o.mit BeiJtmrt?I 

t<..unuu, tarilıı: 1888. - Sermayesi: ıoo.o00.00o 
Şube ve AjaDS adedi: 265. 1tfi. 

Zirot oı ticmt Tın ruvi bmıka muonıt~ 
h.n blrlkttrenlen ıs.soo Ura ~ 

1,000 llnı .dl ı,000 

• 
• 
• 

50CI • a.ooe .. 
Z50 e L,OOCI e 
ıoo • c.ooe • 

Kee1 ~: ll 
:!n1e yapılır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbı.ıl $ıJ 
KEPEK ,\LltıJLı\IUNA : ıll11 ,,,r ..t' 
Değirmen ve O<')>{'lnnmızd;ıl~t mikset ve k€'pek satı~ ,ıı rfi"'".ıl 

12.30 araır.nda :tınz:.r t.ulundurul.l!l memurlarımız: taratı:;!ttlJ' 
hlt"e Bı:mıasrnda d<'ra ~dlldlğtnden E"lmak l..6tllcnlcrln ıxıe-
murlarıınıza mUrauıaUan. 

"" 
Devlet D~miryolları Umum MiiJiirf' 

U. 1\!ezunlarından l\Jemur Alınacaktır: '°' >~ 
Haydarpaşa, E'irkeci Ankar.l, Ealılteslr, Kayseri. /J~dl 

ya, lzmir, Erzurum l§lc\mo merlt'}Zlerinde 25 Eyliıl 90 
lmtlhsn açııacaktır. 

Girme fiartları . 
1 
il' 

A - T\'rlt olmalt ve Türkiye Cumhuriyeti labtıyctiD 
B - · Lise mezunu olmr.k. ~ti" 
C - Yapılacak mıınyenedc ııJıhaU ıııme:ıdü!cr 

bulunmak. 
D -- NU!us tczkercsı. ~it 
E - Terhl:!ı cdllmlş ve aıık .. rll ( son yoklamasmı ysP "1dıJ" 

askere ct"llı.ne f'n az bir senesi t.uıunc;uğwıa daır mcnsUP 
besinden vcslkası olma}(. 

F - Mektep Dlpl11maıu. 
H - A/:I Mğıd:. ~ 
İ - Polısten tasdikli doğr"JlUK ktığtt. dair 
K - Yetım maa111 varııa. cüzdanı. yoku olmadığll'S ~ 
L - Htılcn bir Tu,.ifede ise rouvafa.katname bl'" > 

gCUıa ilişiği olmadığma dair vcs!ıtslan bulunmak. 
M - Evl! tse e~!er.me eUzdanL • ı.ıt'.~ .J. 
MUruraatıar 18 Eylill Per§crul)e gilnü akaamına ıı:adılt B" rl'(.J 

lada "!rhktc l:Jl"~~ müdUrlU dcrlnoe kabul olunacaltt.ıı"· 
raki mürncacıtıar kabul olunmaz. (6008) 

, ....... 
2 

il'. iŞ BANK.AS~ ~~ 
Küçük Tasaf'f'ul hesapları 1941 ıkr~ 

KEŞİDELER; ' Şubat, 2 Mayıs, l Agustoll. I 
tarihlerinde yapIJır. 

1941 lkramlyelerl 
ı adet 2000 Wık - 2000.-Ltra g • 250 ,, 

ı 7~ • -ı~.- • aa • ıoo • a • 1000 .aooo.- • 80 • 60 • • 

' ~. -2ooo- llt 800 • 
., ~ 

• 


