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lzmir, 29 (Telefoma) - Maarif Vekili Anke.ra.d9.n 
buraya. geldi. Yarm köy enM:fıtüsilnde tetkikat yaıpa· 

caktir. Bu akşam ~ gazi.noeunda şerefine bir ziya. 

fet verilmiştir. 

koc:a~de bizi kmtaraft)ar, kahraman ordumtdan Trakyada ki manewalarmdan birinde !U • eli kt bir dıvar halinde ı-·....L.-V atanın ütiklilini, bütiinlüiiinü, her zaman müdafaaya bam pn h Ot"dumuzun Mehmetç11Uen ~ • en ~ -

Karanlık 
• 
içinde 
Biricik 
Işık 

Yazarr: Ahmet Emin YALMAN 

Karanlık bir dünya ortasında 
oiricik ışık... Türkiyenin bugün 
ırzettiği. manzara budur. 

30 Ağustos %aferimizin yıldö
nümünii dünyanın bugünkü hali 
karşısında kutlularken bu güzel 
şık gözlerimizi nurlandmyor. 
(endi kendimize soruyoruz: 
Dumlupınar u.ferile meıpleketin 
:>ugünkü kuvvetli. güvenli hali 
arasında nasıl bir münasebet 
var/ Yirmi bir sene evvel bütün 
dünyanın bakasından ümidini kes 
tiği bir memleket nasıl oluyor da 
bugün bütün insanlığa akıl yolu
nu, kurtuluş ve barış yolunu gös
terebilecek bir mevkide bulunu· 
Yor/ 

Hakikat şuradadır: Dumlupı· 
nar yalnız bizim milli zaferimiz 
değildir. İnsanlık hesabına kaza• 
nılmış en büyük zaferdir. Tarihin 
mühim bir dönüm yeridir. 

Hepimizin hatırımızdadır: 
1918 galiplerinin gözlerine per
de çekilmişti. Dört sene bütün 
İnsanlığın beraberce çektiği fela
ketlerden sonra hakiki bir barış, 
hak ve adalet kuracak yerde 
Versay, Sen Jermen, Triyanon, 
Nöyyi gibi adlar taşıyan muahe
delerle yeni felaket tohumları 
ekiyorlardı. Ei,er biz de herkes 
gibi, galiplerin satırına Soynu· 
muzu uzatsaydık ve Sevr mua
hedesini tanısaydık uzun. müddet 
dünya yumruk ha\kının hüküm 
ııürdüğü bir yer olacak, göz gÖ· 
tü görmiyecekti. 

Biz bu gidişe karşı tek başı
nuza isyan ettik. Bütün bir si
lahlı aleme silahları\ alınmış, ya
:alı halimizle karşı koyduk. İki 
ıene içinde Dumlupınar gibi bir 
harika yarattık. 

Bu sayede ilk olarak tam gö
nül hoşluiu ile bir barış imzalan
dı. Taahhüde girmek, söz tut
nak gibi ölü kıymetler yeniden 
:liri idi. 

Atatürkün C§Siz rehberliği bi
zi ve insanlığı bütün bu netice· 
lere kavuşturmakla kalmadı. 
Kendi nefsimize karşı da en bü· 
yük bir zafer kazanmamıza yol 
açtı. 

İnsanlık için en büyük f ela.ket 
membaı ola!! çılgınc~ toprak hır
sını Türk milleti tarihte belki de 
birinci defa olarak kati bir tas· 
fiyeye uğrattı. Biz (Milli Misak) 
diye milli yurdumuzun hududu
nu her vakit için İptidadan çiz
dik ve eski imparatorluk arazisi 
üzerindeki bütün iddia ve emel
lerimizi içimizden gele gele üs-

• tümüzden attık. 
Milli Misak hududu en Ümitsiz 

bir dakikada çizilmişti. Fakat 
kuvetli günlerimizde eski toprak
ları kazanmak fırsatları biribirini 
takip ederken de prensiplerimiz
den kıl kadar şaşmadık. Milli 
misak hududu haricinde toprak 
aramak şöyle dursun, bu toprak
ları zorla bize verseler bunları 

(Devaıw Sa. ' Sü. -l). 

TDrk Vatanında 
Bayra.m- Var Otuz A·ğuStos 

Bir Milletin Şehamet Ve 
Kahramanlığının 

Anıldığı Günü Yaşıyoruz ' 
Yazan: Cevdet Kerim İncedayı 

Zafetve T ayyareBayramıBugün 

Burün Türk vatanmda bay· I aydınlıkta, kah karanlıkta kala· 
ram var. Bu baynm; bizim için rak dola§tığı bu tarih seferinin 
ne bir yddöniimü, ne de bir eğ .. ııonmıda Dumlupmara vasll o
lenti ve teselli vesilesidir. Bu lur. Dumlupınar bize evveli fU 
bayram; bir milletin fehamet ve hakikati söyler ve öğretir: 
kahramanlığının anıhnasıdlr. Türk; millet v~ cemiyet haya• 
Hürriyet ve istiklal deyince Türk tında siyasi münasebet ve kom• 
milletinin ne oldujunun hatsr-. binezonlan ancak yarduncı vua• 
lanmuı ve babrlatılmaaı IÜDÜ· ta saydığı, hakiki kıymetin kendi 

Bütün Yurtta Kutlanıyor 
lstanbul ve 
·Ankarada 
Yapılacak 

10rdu terfi listesi~in1 B. Terbiyesi 
Mükellefiyeti 

Kanunu bugün 
dir. biin7e1indeki maddi ve minevi 

Hit- OIM' _.,.... ..... ...... IJB ..... iJe -Wi• 
nan. .... Msim ~ ,... .... 4iii -- ..... kendini bö71e ba· 
tam bir denbuıeclir. TGrk mil- mrladljı vakit daima ıerefli, dai· 
leti o denhanede toplanır, kendi ma hür ve müatakil ve daima 
kendisini teclria eder. Tarihini o- bikim )'aflUIUlhr. 
kar hilkatle Mtbyan muiainden Tüırldia prkta Japon ve Hint 
yo~ çıkar, arzs keıfeclen, bete· denizlerine, timalde Slbiryanm 
riyeti uyandıran cibanP ve me- buz dajlanna, garpte A vrupA 
deniyet alemdars ecdadile yürür, içerlerine ve Afrikanm aonlarm11 
iyi ve kötü çailan dolatar, kib (Devamı Sa. 4; Sü. 6) 

Merasim 
30 Atwıtos Zıf!er bayHmı bugtln 

bütün memlekette bUytlk merasimle 
tes'it edilecektir. Bu münasebetle 
•okaklar, ruml ve huausl daire ve 
müesseseler, me.skenler bayrak ve 
elektriklerle sUslenmiş bulunmakta
dır. Birçok yerlere muhtellt vecize
leri gösteren levhalar konulmuştur. 

Geçit resminin yapılacağı Takıılın 

meydanında bu maksatla tezyinat 
ve tenvirat tertip edilmiş, geçlt ala
yım seyredecek heyetler için, İstan
bul klUbünün önUnde tribünler ha
zırlanmıştır. 

MERASİM PROGRAMI 
Sabah saat 9 dan evvel İstanbul 

komutanı m.ıkammda tebrikleri ka
bul edecek, sonra Universite meyda· 
nında toplanmış olan kıtaat teftiş e
dilecektir. Bu teftişi müteakip ordu
ya hıtaben bir nutuk söylenecektir. 
Daha sonra da şehir niı.mrna ve yUk
sek tahsil gençliği namına birer nu
tuk daha verilecektir. 

Merasime iştirak eden askeri kıta
larla, polis ve itfaiye grupları ve 
mektepler Beyazıttan hal'eketle tram 

J vay yolunu takiben T!lkslme gidecek 
terdir. Oradnki geçit re.sminden son
ra da bayrak cekme merasimi yapı
lacak ve en ltldemsiz hir subay da 
söyliyeceğl bir nutukla 30 Ağustos 
zafer bayrammı anlatacaktır. 

Akdeniz hakimiyetini temin eden İngiliz ağsr kruvazörlerinden 
birinin ön taretl,rinin salvosu 

Oernedeki ltalyan 1 Londra Uzerinde En 
Filosu Bombalandı Uzun Hava Harbi 
Kahire. 29 ( A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri kumandanlığı tebliğ edi-

yor: 
İngiliz hava kuvvetleri, Libya çö-

lünde c:Koufra~ vahaları gurubu U
zerinde keşif uçuşları yapmışlardır. 
Bu kuvvetler oerne limanındaki ge
mileri muvaffakıyetle bombalamı,,_ 
tardır. Bir takım bombale.rm tama
mile isabet etmiş olduğu görUlmUş
tUr. Bir geminin başından kıçma ka
dar yanmakta olduğu müşahede edil
mişt0lr. İngiliz tayyareleri Derne'yi 
terkettikleri zaman ba~ka bir gemi
de de yangın çıkmış bulunuyordu. 
BUtUn tayyarelerimiz hareket Usle
rinc avdet etmişlerdi!'. 

Kızıldenizde 4'M'0<:rın adasnıa kar
şı bir hava seferi yapılnuştır. Bir ta
kını binalara isabetli cndnl.tlar ya

(J.)e\·aan: Sa: 4; Sü. 4) 

Londra, 29 (A.A.) - Bu geceki 
alarm işareti yedi saat on dakika 
sUrmUştUr. Bu Londrada şimdiye ka
dar verilen al!\rm işaretlerinin en 
uzunudur. Londra civarınm mUtead
dit bölgelerine yüksek infilA.kh bom
balar dUşmUştUr. 

İngilterenin şimali şarkisinde bir 
şehirde .bir imdat postası Uzerine ! 
dört bomba dUşmUştUr. Evler hasa- 1 
ra uğramışsa da ağır yaralı yoktur. 1 

Ayni mıntakanın bir sahil ı;ıehrlnde 1 

yUksek infilaklt altı bomba iki kili
seyi tahrip etmiş, birçok evleri ha
sara uğratmış ve birçok dükkanların 
kepenklerini parçalamıştır. Bir kişi 
ölmüş, müteaddit kimseler yaralan

nuş ve aralarında ağır yaralılar da 
kaydedilm!ştir. 

(De\ıum Sa. 4; Sü. Z) 

Gece de Halkevlerlnde bu mUııa.~e
betle merasim yapılacak, temsiller 
"terilecektir. 

(De\'aml Sa: 4, Sü: 8) 

ROTLAR: 

lstanbul Borsası 

iki sene kadar evvel, İstan
bul Esham ve Tahvilat borsa
sını, bazı borsacılara ceza ol
sun diye Ankaraya kaldırmış
tılar .Hükumet merkezinde bir 
borsa zaten lazımdı. , Naklin 
bu b:ıkımdan faydası oldu. La
kin lstanbul gibi milyona ya
kın bir şehrin esham ve tahvi
lat alım satımı şimdi kahveha
nelerde ve han koridorlarında 
yapılıyor. Bundan borsacılar 
değil, müşteriler mutazarrır 0 • 

luyor. İstanbula borsa lazım
dır. Halkın zarar görmemesi, 
tahvilatın, m11li tahvilatm re
vacı bakımından. 

- Ankaraya kalktı t Bir da
ha gelemez 1 diye iddiaya da 
mahal yok. 

Payıtahtımıza lazım olan 
her şeyi yeniden yapıyoruz. 
Çubuk barajını yapmak için 
T erkos gölt;nün suyunu m10 

boşalttık~ 

ikinci kısmı 
Ank~ 29 (A.A.) - Jandarmathar Unsal, Siy&ml Sunkar, Namın Ka 

menauplarına &it tem naı.t 'ltid9t· ,...,.... 2Aj& u__,., 'JIUlıJr Kar..._ 
ctlmhurun tudikine iktiran eylem1'· notlu, t. Btlıem YardmıoflU, Necdet 
tir. Bu terfi listesine nazaran Fevzi K&rlı, H. HayretUn Turunç, A. Şev
Aydın albaylıktan tuğgeneralliğe ket Onen, H. Hayrettin Turunç, A. 
terfi etml.ftir. Şevket Önen, KA.mil Birkan, M. Sıt-

Yarbaylıktan, Albaylığa terfi e- Ja Turgut, Necip Korkma; Nuri KU-
denler şunlardır: naip, M. Cemil Erden, Kenan Erkut, 

t. Nall özgUven, Ziya Kırbakan. CeWettin Aral, Remzi Tunger, Emin 
Blnbaşılı.ktan Yarbaylığa Terfi AkgUn, O. Fevzi Oskay, İ. Hakkı işit, 

Edenler Salih Tengiz, Talı\t Arman, Necip 
S&llh Tunçer, Kadri Geledun, Ni- Aykun, İ. Hakkı Ünver, Osman öz

ya.zi Öcal, Tahsin ünlUer, A. Rıza tUrk, Cemil Doymor, Atıf Demirkan, 
GUrsoy, Y. Kenan Sökmen, Necmed- A. Rıza Ergili, Memduh Oksay, A. 
din Savq, A. Kemal Oğuztllzün, Kad Hamdi Taşar, ŞUkrü Tuneay, H. Sa
ri Erel, A. TeVfik Uygur, M. Kema- im Tllmer, Asaf Yarçm, M. İrfan Se
lettin Tuzkaya, Şadi Korkut, Mithat çer, Mustafa Tiryaki, Y. Ziya Umul, 
Altmbulak, H. Hikmet Yıldıran, ı.r. EyUp Sabri Baran, Razi Aras, Ab· 
İzzet Bural, Nazmi Songar. dülkadir Sezgen, Remzi Süberk, l-I. 
ön yüzbaşılıktan Blnbaşılığa Terfi Turgut Akbaş, Nazif Tunçay, Mus-

Edenler tafa Sezgen, Ahmet Yetgin, M. Ta-
Necmeddin Yalçmkaya, Hilmi Gü- IA.t Ergiln, M. Ali Aksoy, M. Sadık 

rel, A. Şevki Atay, DUn Glir, H. Tah- özaydın, İ. Hakkı Taylan, Abdtilizlz 
sin Güvenç, Remzi Tapkır, Salih Er- Yenel, Muammer Karabulut, Rauf 
r.e, Zeki Savaşer, Enver Bayar, Şefik ünce. Nazmi Atlığ, Aziz Erker, Fah
Kıyası, Sapkat Tuçay, SalAlıaddln A- ri Ataba.ş, Uıtfll Akın, Ziya GUve-
ker, İbrahim Sungur, Nadir 'özer. ner, Nuri SUmer, Haydar Çelik. Celal 
Nazmi Gönensu, A, Hamdi Ünal, Maz (Devamı Sa. 4; Sü. 2) 

Tatbike girdi 
1 

Beden terbfyeBl mükellefiyeti ka-
nunu meriyete geçecek ve latanbUl 
vilAyeti dabillndeki onaltı kasada 
gençlik teşekkWleri meraaimle agıl&
caktır. 

Belediye hudutları dahilindeki k&· 
zalarda 18-20 yqlarmdald ,mükellef• 
ler, belediye hududu haricindeki ka· 
zalarda da l:S-20 ya.f)arındald mWtel· 
ıener faaliyete davet edileceklerdir. 
Bu yaşlarda bulunup mektebe de
vam eden talebeler Maarif ~b· 
na dahil bulunduk.lan için, hfildUnete 
ait mUessese v~ fabrikalarda çalıf&n
lar, ait olduktan vek!\letin beden 
terbiyesi teşkilatına menBup olduk· 
lan cihetle, ceza evlerindekiler de 
Adliye VekJiletlnin bu sahadald fa
aliyeti ile alA.kalandırıldıklan 1çhı 
yeni te\lkilı\tm dıfIIlda bulunmakt'a
dırlar. İstanbul vilAyetlnln belediye 
hudutları dahilinde k&rumun mWcelle
fiyet çerçevesi içinde 5998 ki'1 tMcil 
edilmiştir. İstanbul gibi nllfUBU 806 
bine yaklaıııan bir şehirde mllkellef 

(Devamı Sa: ' Stl. 1) 

TOrk- ingiliz Ticareti yiyana Konferansı 
· ıcti malara Basladı 

Eşya Nakli İngiliz Filosunun ' 
Himayesi Alhnda Yapılacak Romanya Noktai 

-Nazarında Israr 
Lord Glem'in Beyanatı Edecekmiş 

bün Ankaradan şehrimize gel- r-1..,.....,..........,,...,..,,, 
miş olan İngiltere imparatorluğu 
Balkanlar ve cenubu şarki mem
leketleri ticaret teşekkülü reisi 
Lord Glem Conner bu sabah Ya
lovaya gidecek, oradan da tek
rar evvela Ankaraya, sonra da _İz. 

Bükreş, (AA.) Reuter: 

mire geçecektir. 
Lord, dün gazetemize verdiği 

beyanatında, Türkiye ile İngilte
re arasındaki ticari münasebetle
rin inkişafı için uğraştığını ve bil
hassa, Türkiyenin harp dolayısi
le ithalat bakımından maruz kal
dığı müşkülatı bertaraf etmek 
gayesile çalıştığını söylemiş ve 
sözlerine şu tekilde devam etmİ.§· 
tir: 

«- Büyük Britanya İmpara-
torluğu Tiirkiyeye her türlü em• 
tiayı temin edebilir. Burada ku· 
rulan İngıliz ticaret korporasyo· 
nunun maksadı da, bu emtianın 
Türk imalatçıları tarafından mü· 

(DevamJ Sa. •; 8ü. Z) 

Bükreşteki kanaat, Von Ribben• 
trop, Kont Ciano, Manoılesco, 
Kont Csaky arasında Viyan.ada 
bugün yapılac4k görüşmelerin 
çabuk· neticeler verece~i merke· 
zindedir. 

Bükreşte ifade olunan Alman 
noktai nazarına göre, mihver, 
katiyen hakem vazifesi görmek 

l. niyetinde olmamakla beraber. 
. Rumen ve Macarlann anlaşma%• 

'""'''-·;;.<-"''""'''"'" lıklarını yeni bir teahhura mey• 

Lord Glem Coımer 

dan bırakmadan halletmeleri ar• 
zusundadır. 

Bükreıte çıkan Bukareateı 
Tageblatt Alman gazetesi, mül· 
hem gibi gözüken bir makalesın· 
de, Turnu - Severin görüımele• 
rinin muvaffakıyetaitliğe uğra• 
masının mihverin canını sıkmıt 
olduğunu tebaruz ettirdikten son 
ra, diyor ki~ 

cA!!alet, şu noktaı nazar ve
(Devamı Sa. '; MiL S) 

, 
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Vaziyet 
- Siyasi, Askeri 

Yine Viyana 
Konferansı 

Macar • Rumen davasının 
topsuz, tüfeksiz halli için Viya
nada açılan konferansa dair ge
len haberler, ilk temaslarda Ro
manyalıların b idayetteki teklif
lerinden vazgeçmek istemedik
lerini hissettlriyor. Romanyalı
lar «T urnu Severin~ de Tran
silvanyadan verilecek kısmın 
Pazarlığından evvel, nüfus mü
badelesi işinin hallini teklif et
nıişlerdi. Vermiye razı oldukla
rı arazi, Macarların ana vatan 
saydıkları Transilvanya harita· 
ınnda dar bir §erit halinde ka· 
lıyordu. 

Macarların istediklerile Ro· 
rfıanyanın vereceği arasında bü· 
Yük fark T urnu Severin müza• 
kerelerinin kesilmesini mucip 
olmuştur. 

Mihverciler, iki tarafın izzeti 
nefsini koruyarak .işi muslihane 
neticelendirmek maksadile Viya 
layı toplanti yeri intihap etti-
er. Bu suretle ne Romanya 
Macaristanın, ne de Macaristan 
~omanyanın ayağına gitmiş va
zıyete düşmiyerek tekrar buluş· 
nıuş oldular. Mihver matbuatı, 
dünkü ağzını değiştirmemiştir. 
H akemlik iddiasında olmadık· 
larını yazıyorlar .;-e «Kont Cia· 
no ile B.ibbentrop'un çantaların· 
da Macar • Rumen hududunun 
Yeni haritaları yoktur:> diyerek 
arazi meselelerine katiyen mü
dahale niyetinde olmadıklarını 
ctnlatmak istiyorlar. 

Maarnafih, bu gibi teminat. 
böyle konferanslarda, zevahiri 
kurtarmak için daima verilir. 
Fakat işin iç tarafında lazım o
~an müdahaleler ve tesirler bol 

ol Yapılır. 

AMl:RlKADA MECBUBl 

.ı\SKE.RLtx -----
Amerika senatosu mecburi 

Bskerlik lbihaaını kabul etti. 
Unu Cümhurreiıinin bir zaferi, 

~Yni . zamanda Cümhurreisi İn· 
lıhabatına tesir edecek bir ha
d ise olarak kaydedebiliriz. 

INGİLTEJm • İSPANYA 

Ccbelitarık'ın askeri valisi 
General Leddl Alceziras fapan• 
ı-01. ~alisine iadei ziyaret etti. 
ngılız valisine Cebelitarık ter• 

sanesj kumandanı refakat cdi
Yorrnuş. İspanyol karargahında 
lngilizlere verilen ziyafette, İn· 
giliz kralı Majeste Corç'un ve 
General Frankonun 9erefine ka· 
dehlerin kaldırıldığı, ziyafetin 
çok samimi bir hava içinde geç· 
tiği haber veriliyor. 

Bu hadise, Cebelitarık hak· 
kındaki İspanyol emellerinin İn· 
gilizlerle bir harbi "göze alacak 
kadar taşkın olmadığını ıöste• 
rir. 

llA VA HARPLE&! 

Londrada dün sabaha kadar 
devam eden tehlike i§areti yedi 
saat on dakika sürmÜ§tÜr. ln
gilterede şimdiye kadar bu ka· 
da uzun tehlike i§areti verilme
rniştir. Fakat ne atılan bomba· 
ların, ne de tahribat derecesi• 
nin yedi saatlik tehlike işaretile 
rnütenas.ip olmadığı bildirili
Yor. 

Bu vesile ile İngiliz hava kuv
vetlerine iltihak eden cDev 
bombacıla~ lakabile anılan tay
yareleri hatırlatalım. Amerikaya 
bilhassa ısmarlanan dev bom· 
bacıların üç saat mütemadi u· 
çuşlar yapacak kadar benzin al• 
dıkları halde tonlarca bomba 
taışıyacakları öğrenilmiştir. 

Pek muhtemeldir ki, yakında 
Berlin üstünde gözükecek bu 
cins bombardıman tayyareleri 
Berlinlileri yedi saat sığınaklar· 
da kalmıya mahkum etsinler. 

Ş. A. 

BORSA 
29 Atustos 1940 

Açdlf • Kapenq 
Londra. 5,24 
Neyyork 132,20 
Cenevre 29,605 
Atına 0.9975 
Sof ya 1.6225 
Madrid 13,90 
Buda peşte 26,5325 
BUkreş 0,625 
Belgrad 3,175 
Yokohama 31,1375 
Stokholm. 31,005 

Esham ff ':tah~t 
Türk borcu 1 peşin 
Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 3 
Anadolu Demiryolu mü
messil • pe.tin 
Meı-kez Bankası pefiıı 

18.75 
20.09 
20.09 

34.96 
102.75 

ihtilal • 
cı 

P . ? 
arıs .•.. 

TARiHTEN 
YAPRAKLAR 

Yazan: 
Kadircan KAFLI 

Şehri 

Dökerek Yakıyorlardı; Sen 

• 
lhtilô.lciler Petrol 

• 
Nehri Ateşten iki Duvar 
Ortasından Akıyordu • 

Bazı memleketlerde milli ve 
siyasi hareketler vilayetlerden 
merkeze doğru inkifaf eder; ba· 
zılarında ise her ıey devlet mer· 
kezinden çıkar ve beklenir. En 
iyisi, gerek merkezin, gerek vi· 
}ayetlerin, millet mukadderatı 
hakkında ayni derecede hassas 
olmalarıdır. Franaada öteden
beri bütün hareketler, bütün kal
kınmalar Paristen doğmuıtur. 
1870 te bu şehir hemen teslim 
olmadı ve Fransız milleti ancak 
kolu, bacağı yaralanmıı bir a• 
dam gibi daha uzun zaman §e• 
refli mücadeleler yaptı; sulh 
şartları üzerinde tesir etti. Fakat 
bu sefer Paris, tek silah patlat
madan teslim olundu ve işte 
Fransa başsız bir gövde halinde, 
sessiz duruyor. 

Bununla beraber bu halin hep 
böyle devam edeceği iddia edi· 
lemez. Hatta cParis:> in bir gün 
ayaklanması, bütün memleketi 
de harekete getirmesi beklenebi~ 
lir. Nitekim 1870 te uzun ve kah 
ram;nca bir müdafaada bulun• 
muş; ilk Versay mütarekesinin 
üstünden uzun zaman geçmeksi
zin c:Cümhuriyebi kurtarmak İ• 
çin harekete geçmiş, kanlı, ateş
li ve korkunç günler yaşamıştır. 
Bu ihtilal Parisin Şark mahallele
rinde oturan ameleden çıkmış ve 
tarihte kommün diye meşhur ol· 
muştur. 

* Paris halkı Almanların mu• 

ıinde kuT§una dizdiler; aillhlı ve 
kanlı ihtilal o zaman başladı, iki 
ay sürdü. 

Tiyer, bütün hükumet arka· 
daşlarile, kumanda heyeti ve 
kendi tarafında kalan askerle bir· 
likte Pariaten çıktı. 

Merkez komrteaj şehremaneti 
binasına yerleıti. cParia kommü· 
nü umumi meclisi> nin kurulma· 
sına baılandı. «Kızıl bayrak> ka
bul edildi. Milli meclisin Veraay
dan kovulması için harekete ge
ıildi; lakin bir netice çıkmadı ve 
ihtililcilerin «kardef, arkadaş> 
denilen kumandanlarından hü
kumet eline geçenler hemen kur· 
§Una di~ildi; ihtilalciler buna mu· 
kabil Pariate kalrnıı olan piako
poı gibi mühim tahısları tevkif 
ettirerek rehin tuttu, 

Tiyer İıviçreden dönen Şark 
ordusunu ve Almanlara esir iken 
mütareke üzerine serbest bırakı· 
lan 150 bin askeri Almanların 
gözleri önünde teşkilata bağladı 
ve Pariaii bet hafta süren bir mu• 
haaaraya aldı. 

2 1 mayısta ıaat dörde doğru 
deniz askerleri Otöy' den baskın 
verdiler; akşam Sen nehri yakı· 
nındaki kapıdan ıehre girdiler; 
onları büti.!n ordu t~kip etti. 

Lakin timdi Parisin içinde da· 
ha korkunç bir harp baılamııtı; 
çünkü ıehrin her tarafı barikat
larla dolmll§tu; buralara toplar 
konmuştu; hiç sakınmadan, çıl
gınc;a ateı e~iliyor; dövüşülü
yordu. Bir haha sürdü ve bu
na cKanlı hıafta> denildi. 

İhtilalciler, bütün aaraylan, 
müzeleri, polis dairesini, adliye· 
yi, umumi maiazaları, istasyonu, 
bir ~ok evleri petrol dökerek 
yaktılar: Şark mahallninin yük
sek noktalanndan ıehrin merke
zine yangın bombalan yağıyor
du. cSen nehri atqten iki duvar 
ortasında akıyordu.> 

28 mayıata ihtilal bastırıldı. 
Parialilerden 1 7 hin kişi ölmüf, 
36 bin kiti tevkif edilmiıti, Bun
lardan 1 O bini harp divanında 
sürgüne mahk6-m edildi. ihtilal· 
ciler yenilmişlerdi; fakat ihtilal 
muvaffak oldu ve F ranaadı& cüm 
huriyet yerletti. 

Komprimeler 

En Blylk Baz 
Vedat Nedim TÖR 

cBiz gözUmüzü içeriye doğru çe
virmiş bulunuyoruz. Memlekette 
yapılması liı.zungelen takım, ta
knn işleri bu sayede keşfettik. 
Dünyada en büytik haz ve saa· 
det, ye.re. tıcı işler sayesinde elde 
edilir. Biz yepyeni bir yurt ya
ratmayı, rnilleti yeni • temelleı· ü
zerinde ilerletmeyi iş edinmiş bu
lunuyoruz.> 

Cümhurreislmiz İsmet lnönü'nün 
Amerikalı muharrir Bayan Nllla 
Kuk'a verdikleri beyanattan yu
karıya a.ldığımn; sözleri, ayni aa
mimlyet ve imanla t.ekrarlıyabl
lecek ~ devlet reisi sayabillnl
nlz t 

Eğer bütün devletler, hayat saha
larını •mırla.roım dışında değU. 
Türkiye gibi, içinde araaalardı, in
sanlık bu harp faclaama tahlt o
lar muydu f Eğer bt1ttln devlet • 
damları. yaratıcı işin hazzma ve 
aaadetlne ermit olsalardı şeref ve 
f&lllarmı Avrupayı Avrupa yapan 
kıymetlerin ydulııpndan beklerler 
miydi T Avrupa, yaratıcı ı, a.lıJA

kım siyasetine temel yapamadığı 
için peepayele,tı. ı 

Türkiye, o mesut memlekettir ki, 
yaratıcı iş ihtiraemı doyurabile
cek bin bir ı, lmkAnma mallktir. 
Türk milleti, yaratıcı işlıı verdlğl 
haz ve saadetten kana, kana tada
bilmek için geni' bir ı, seferberll
ftne muhtaçtır. 

Türkiye, llfllizlllden değU, işin or
pnlze edilmem(t olmasından 

muzta.rıptir. Btr yanda ele a.lnıa

cak bin bir işimiz varken, diğer 
yanda bütün kahveler ve sokak
lar işsiz dolu· Bu tezadı yen.meli-
yiz. • 

Bu tezadı, Cümhurreiııimlzin bu
yurdukları mil.nada yaratıcı işi. 

bir mllll din hallne sokablldlğimlz 
gttn, yenebilir~ 
it. en bl\yiik ibadettir. 

ı '\ 
Darbımeseller 

Kazan ka.ynarken maymun 
oynarken. 
Kestaneden odun olmaz, belıle-

• meden hanını olmaz. 
Kiminin devesi kiminin duası. 

Kedüıia yüJ'iikıilğü ıwpaglıia 
kadarcbr. 
Karaman koyununu gören içi 
dolu yat 8&D.lr. · 
Kabahat bir al gömlektir, ya 
yeninden ya yakaeından ~ıkar 
Kör satıcının kör alıcısı bu
lunur. 
Kırk yd kıran olmut. eceli 
gelen ölmü~. 
Ku17 yuvada gördüğlloli itler. 
Kalemin yaptığım kılıç yap
ma.,,. 
Leyleğin ömrü laklakla geı:er. 

1 oKuouKLARIMIZ 1 Türk 
Gümrükçüleri 
Dünyanın En Nazik 

• 
Gümrükçüleri imiş ..• 

Türk gümrükçüleri dünya~ın 1 - Hayır ... 
en nazik gÜmrükçüleri imiş. la· Bir tebessüm, b ir selam.. Me· 
viçrede çıkan Jurnal dö Jenev mur ayrılıyor. Gazeteci hayret-
böyle iddia ediyor. ler içinde... Dayanamıyarak ar-

Bu gazetenin bir muharriri bu kadan soruyor: 
ııralerda uzunca bir seyahate çık- _ Bu sıralarda hiç bir hudut· 
mıt. her hudutta gümrük memur- ta insana böyle mua mele etmi
larile i~eta cenkle!miş, ~eyaha· yorlar. Buradaki nazikane mua
t~ çıktıgına, çıkacagına bın ~e~e melenin hikmeti nedir;ı 
P~§~an olmu§, et)'asını dıdık Memur dönüyor, iyi bir fran-
dıdık etm~ler, kağıtlarına birer "ıle "ızah ediyor· 
b . b k 1 • .. . sızca · 
~rer a mı§ ar, adeta ıuphelı İ . gu""mrük memurları 

hır adam l . .. t . - svıçre 
~uame eaı goa ermıı· T" k vatandaşlarına nezaket ve 

ler. ur . l b . d r· k h dud l' b kolaylık gösterıyor armış, lZ e 
ur u una ge ınce aca a .1 uk b le ediyoruz. 

ne muameleye uğnyacağım diye aynı e m a e . .. 
İçi titriyormuı. Türk gümrükçü· İsviçreli gazetecı yazısını 1°Y· 
!erinin aksi adamlar olduğuna le bitiriyor: 
dair her nedense zihninde yerleş- cAh, Türklere iyi muam~le e-
miş bir kanaat varmıı. derek bana nezaket. göst~~ıl~~-

Bir de hududa gelince ne gör- sine sebep olan lsvıçre ~m~k 
sün: Nazik, centiltnen bir gÜm· memuru kim olduğunu bır b~~-
rükçü... sem ... Muhakkak Türkiyeden ~o-

Soruyor: nüşte kendisine bir paket Turk 
-Gümrüklük eşyanız var mı~ sigarası hediye getirirdim.) 

İLK YARDIM 
Nallledea: Kemal D 1 B V l Ş 

Hadise bir tren kazaaile baş
ladı. "' 

Kaza olduğu zaman istasyona 
girmek üzere idik. Bir kaç vagon 
yoldan mı çıkmış, !!_e olmuş, bil
mem .. Her ne ise birdenbire şid
detli bir düdük sesi işittik. Bütün 
tren sarsıldı; yerimden fırlayıp 
kompartimandan dışarıya çık
tım. Şükürler olsun tam vaktin· 
de kalkmıştım: ayni..aaniyede dop 
dolu ağır bir valiz karşımdaki 
fileden yere yuvarlandL 

Beli hafifçe geçtiyse de bü• 
bütün arızasız kurtulamamıştım. 
Çünkü valiz alnıma çarpmıt. al
nımı ve burnumun derisini sıyır
mıştı. Alnımın yaralanmış, bur
numun ucu tümseklenmişti. Her 
iki yerden de bol bol kan akı
yordu. 

Felaketi ucuz atlattığıma se
vinir ve yüzümden akan kanı i
tina ile silerken, çehresinde ener· 
ji ve hakimiyet okunan uzun 
boylu bir zat önüme dikiliverdi. 

Kendisinin hangi komparliınan• 
dan çıkageldiğini farke~emedim, 
yolda da görmemiştim. Yanıma 
gelerek gayet hakimane bir ta· 
vırla: 

- Ne yapıyorsunuz? dedi. E
linizi oradan çekin 1 Durun ben 
bir bakayım t 

Bir çocuk gibi ürkerek yara• 
!arımdan elimi çektim. Doktor
lar kirli ellerle yaralara dokunul· 
maaını Jıiç sevmezler. Haksız da 
deiillerc:lir • .A.Npaimi. bilmem ne 
di:v,e bir fCY var, ona riayet edil
mesini isterler, fakat. hayreti Ne 
fedakar, vicdanlı insanlardır; en 
ufak bir aksilikte kendilerini kar
tınızda bulurıunuz; yardım his
si ruhlarına girmiş, kanlarına iı
lemiştir zannedersiniz. Böyle el 
altında bir doktorun bulunması 
ne büyük bir tali eseridir. Tazal· 
lum ede ede başımı uza.tıp: 

- Buyurun bakın, dedim; al
nımın derisi sıyrıldı zannederim. 
Burada da .. 

- Ala, ala, tela.1 etmeyine 
Durun bakalım. 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK 

Açlık Bahsi 
Bugün en büyük nimet ve 

saadet bir memleketin gıda ve 
birinci derece ihtiyaç maddele
rinde sıkıntı çekmemesidir. 
Bütün diğer endişeler ikinci ve 
üçüncü planda kalırlar. 

Bütün Avrupa harp ateşi ve 
istila afetleri yüzünden açlık 
tehdidi altındadır. 

Oyuncak deiil efendim! Aç
lık. 

- Can boğ~dan gelir, der
ler. 

Giderken de ayni yoldan gİ· 
der. 

Dün Türkiye Şeker fabrika
larının bu ıene hatta ihtiyaçtan 
fazla ıeker istihsal edecekleri· 
ne dair ajansın verdiii haberi 
ne. kadar büyük bir yürek fe· 
rahlıiı ile dinledim, bilseni.zl 

Fransa, dünyanın en bol, en 
vergili ve ucuz memleketlerin• 
den biri idi. Bu ırüzel, fakat 
bahtsız memleketin inal al· 
tında bulunan yerlerinde ne vaı 
ne yok? Pek kestiremiyoruz. 
Çünkü alman haberlerin hep· 
sine propaganda kokusu sin
miş. Lakin iıgal altında olmı· 
yan kısımlarının ne vaziyette 
olduğunu anlamak için bizzat 
Fransızlan dinlemek kafidir. 
Vichy hükiimetinin Antiy ada
larına gönderdiii bir yüksek 
memuru, gazetelere verdiği be-
yanatta : , 

- Bu yıl Fransada maişet 
aıkıntısı çekilecektir. Lakin aç• 
lık sözü mübalagalıdır, demi,. 

Bu sözü, dün elime geçen 
bir F rana&Z gazeteeinin karika· 
türlerile birlettiriyorum, 

Birinci karikatür: 
iki kiti uzaklaflln ıitman bit 

.kadına bakarak görü§Üyol'l~r: 
- Demek bu kadını almak 

istiyorsun 1 Ben seni zayıf ka
dınlardan ho§lanıraın sanıyor· 
dum. 

- Evet ama, bu da bir müd· 
det kendi yajı ile ıeçinir ve 
zayıflar, diyor, 

İkinci karikatür: 
Bir Jcadıncaiz kom§ulanna • 

hıtap ediyor: 
- Yumurtanız varsa size 

güzel bir omlet yaparım. Ya· 
ğını vermek ıartile. 

Üçüncü karikatür: 
Bir sandüviç adam, (sırtın· 

da ilan levhasını gezdiren ada· 
ma aandüviç adam denir) ıöy
le bir ilin gezdiriyor: 

(Sandüviç adam, adamsız 
bir sandüviç arıyor.) 

Dördüncü karikatür: 
İki yolcu biribirile görü§ii· 

yor: 
Ben yer tutmaz bir san· 

düviç keşfettim. İki ekmek ve· 
sikası arasına b ir et vesikası ko· 
yuyorum. Pek hafif oluyor, 

Bu kadarı kafi! 

hasarası sırasında iki aydanberi 
ekmek görmemişlerdi; fıçılarla 
şarap ve alkol içmişlerdi; gerek 
vücutça, gerek ahlakça zayıf düş
miiılerdi. Franeanın Dir ihanete 
kurban gittiğini sanıyorlardı. U
zun bir çalı§ma, hazırlık, disiplin 
ve hesap mahsulü olan «zafer> i 
kazanmak için cesaret ve feda· 
ki.rlığın kafi olduğuna inanmış· 
!ardı. Mütarekeden sonra kuru• 
lan c:Milli Meclin in büyük bir 
kısmı hükümdarlık taraftarların· 
dan ibaret oJunca sabırları tü
kendi; «Cümhuriyeb in elden 
gittiğini gözlerile görmüş gi~i he• 
yecana kapıldılar. Sosyalist ve 
enternasyonaliatler bunu fıJ"aat 
bildiler. Zaten işçiler muhasara 
esnasında askerlik etmiş kimse• 
lerdi ve silahlarını muhafaza edi· 
yorlardı. Sosyalistler bu sayede 
iş ba§ına geçmiye, programlarını 
tatbike karar verdiler. Federa• 
tion republicaine de la garde 
Nationale ismi altında teşkilat 
yapıldı; bir merkez komitesi ae~ 
çildi. 4 Mart 1 8 71 de her §ey 
bitmişti. Almanların sulh için ilk 
şart olarak Şanzelize'yi işgal ede
cekleri öğrenildi; oradaki Fran
sız askerleri Monmartr ve Bel· 
vil' e çekildiler; ihtilalciler silah 
depolarına hücum ettiler; 450 
bin tüfek buldular ve ihtilal or• 
dusu harbe hazırlanmış oldu; 

·y U VALA R 1M1 Z 
Deyip yaraları muayene ile, 

sevinerek: 

- Maşallah, dedi. Alındaki 
yaranın boyu hiç olmazsa dört 
1antimetredir. Burnunuzun deri
si de soyulmuş. Sakın el sürme· 
yin.. Bırakın kan akam 1. Serbest
çe aksın. Durun bakalım, yarayı 
biraz daha açmak kabil değil 
midir, acaba? 

Bütün bir millet te hep bir 
ağızdan: 

- Aç hldıkl diye bağırmaz 
ya 1 Anca it bu kadar aöyliyebi· 
lir. Hele memlekette aansür 
varken. 

İşçilere iş bulunamaması, as
ker gündeliği olan bir buçuk fran 
gın pahalılığa göre pek az olma
sı, şahsi hiddetleri körüklüyordu; 
Millet Meclisi 15 şubatta günde
ligi bir miktar arttırmıştı; fakat 
1 O martta muhasara esı:ıasındll 
müddetsiz uzatılan borçların nor
mal zamanlarda olduğu gibi ö
denmesi hakkında bir karar ver· 
di. İşte o zaman tamam 150 bin 
Parisli hakkında borçlarını öde
me kudretleri olmadığı için dava 
açıldı. 

1 8 martta hükumet reisi Ti
yer' in emrile iki allly asker Mon
martr' daki 234 topu almak üze
~e gönderildi; fakat kafi miktar
da at olmadığı için iş uzadı; bu 
sırada erkek, kadın ve çocuklar
dan ibaret bir halk kütlesi aaker
leriıt aralarına katıldı; onlara iç
ki veriyorlar, bütün milletin kar
deş olduğunu söyfüyorlardı. Sa
at onda ihtilalciler iki generali e
le geçirdiler; bir duvarın köşe-

Yeni Bono Sahtekarhgı 
Müddeiumumilik yeni bir bo· 

no sahtekarlığı tahkikatına el 
koy-muştur. Sahtekarların sayısı 
yirmiyi geçmektedir. Evvelce tev 
kif edilen ve Ağırceza mahkeme· 
sine verilen yirmi suçludan bir 
kısmının bu sahtekarlıkla alaka
Jan ol4uiu aolaııhnaktadır. 

Sade, Fakat 
Ço·k Rahat 
Yazı Odası 
Fırııat dü,tükçe bu ııütunlar· 

da okuyueuıanmıza. muhtelif ev
lerin dıJ ve iç plAnlanm, e'"lert en 
gttzel ve en rahat tarzda süallyen •' 
mobUya nümunelerinl vereceğiz. 

Evlerin dış manzaralan, içleri- t 
nln kullaııışlı ve rahat oluşu, mo
bllyalann tarzı ve e\·fn içine yer
leşttrllme şekil her millette lyl 
zevk, medeniyet ve refah ölçttstt- ~ 
dür. Ne ucuza mal olmu' evler, ne 
basit mobilyalar vardır ki: yapılıt 
ve yerleştlrlllıt tarzları ltlbarUe sa
hiplerinin yttkaek zevkı ııellmlerln• 
işaret ederler. 

Bizde icap ettlttnden fu.la para 
ııarfedlldlğl halde içi ve dıtı güzel 
ve kullanılflı bir binaya sahip olu
namadığı, rahat ve lzaml istifade 
edilir mobilya elde edllemedlğl, ya
hut da bu mobUyanm evin içinde 
l~i biı' şekilde yerleştlrllemedlğl 

ekseriyetle vAldcUr. 
Birçok memleketlerde, bllhaı;ıJ& 

Amerlkada sırt bu ı,ıere basredll-

.... 

m!J mecmualar; yüksek bir mima
ra, iyi bir dekoratöTe mtiraeaat e
demfyen orta tabaka halka ve hat
ta daha yüksek srmflaTa iyi ve 
faydalı bir rebbeT olınaktadırlar. 

Bugün olruyucularımı7.a bir oda 
plAnlle bu odanın bir kısmını gös
teren bir resim , ·eriyoruz. Bunlar 
sade, fakat çok kullanr~h \·e ra
hat bir çalı,ma veya okuma oda
sına alttlrleT. 

Resimlerde görüldüğti li7.crc-, oda 
dlLD içeriye girilince karıtıda dolap
la duvar arasında yarı gömme bir 
sedir göze (,'.arpmaktadır. RPdirln 
altında gazete , .e mCf'mua kollek
ıılyonlarmı yerleştlrnıek için iki 
çekmece, üstünde de dU\'&ra t~blt 
edllmi~ iki kitap rafı vardır. Sedi
rin yanında ,.e pencerenin öniindekl 
ll&blt etajerin bir tarafı en yenl 

Bu aözlere ıaımadım değil. .. 
Ortada ma§allah diyecek ne var
dı? Kanı durdurmayıp bol bol 
akıtmakta ne hikmet olabilirdi? 
Hele yarayı büyütmek niçin? 
Mutlaka bu zat gayet modern bir 
doktor.. Tedavi tarzı da büsbü
tün yeni .. diye düşünerek: 

- Öyle amma, oldukça ca
nım yanıyor, dedim. 

- Onun ehemmiyeti yok, de
di. İstasyona girinciye kadar da
yanmıya gayret edin, sizi, der
hal, tanıdığıı:n bir cerraha götü
rürüm. Bu kağıdı imzalayın. 

İmzalamak mı? Demek ki a• 
meliyat tehlikeli görünüyor. Spe• 
siyalistler bulunacak... Benden 
de imza istiyorlar.. Besbelli ope
ratör mesuliyeti almak istemiyor, 
diye dütünüp titremiye ba,ladun. 
Doktor omuzuma dokunar!lk 

mecmualara raf, dlfer tarafı da müşfik bir eda ile: 
radyoya masa tetkll etmekt.edlr. - Korkmayın canun, dedi. 
Sedirin ba.,ucunda dunrda yatak- Peşinden ödiyecek değilsiniz. Ve 
lr ngonlarda ve vapur kamara.la- kaletname pulunu da J>en alm_rn. 1 
rında oldujtu gibi siperli bir elek- Doktordan da raporu veresıye 
trlk IAmbası görünmektedir. Me- uydururuz. Siz merak etmeyin .•• 
selı\ aktam yemeğinden aonra se- Hayretle: 
dire ralıat(,'a uzanarak arkadan ge- _ Doktorun raporu mu de-
len ışıkla göz yorulmadan, ya yu- diniz} Diye sordum. Siz varken 
karıdaJd raflardan (,'eklleo herhan- baıka doktora ne lüzum var} 
gl bir kitabı, yahut yandaki göz- Herif omw:lannı silkerek ga-
Jerden alınan bir mecmuayı oku- yet sade ve tabii bir tarzda: 
mak bir zevktir. - Benim doktorluğumu nere-

btenlldiğl zaman Amertken den çıkardınız~ dedi ve gülüm
koltıığa yerleşip radyoyu kan,tır- sedi. Ben avukatım. Şükürler ol
mak, dolabın önündeki tahta kol- sun ki, size ilk hukuk yardımını 
tutu yazı mMa.sının önüne çekip etmek, ilk nasihatleri vermek i
blr mektup yazmak, yahut da do- çin taliiniz beni yanınızda bulun· 
lahı IM;'ıp lttfer oıta.ıarmı gözden durdu. İdareden iki yüz lira taz· 
gN,"innck hu odada raba~ yapıla- ! minat almazsak bana adam de-
<·ak işlerdir. meyin l 

Bütün bL:nlan v~ Avrupanın 
hemen her tarafında yiyecek 
ve giyecek maddelerinin büyük 
tahdidat& tabi olduiunu gör· 
dükten sonra bu gibi tahdidat· 
tan ve endişelerdc=n uzak kal· 
mıı olan mer.ıleketimizdeki ha
hayatı büyük bir saadet uyma· 
mak gaflet olur. 

Amma l ır kır.ı""ı maddelerde 
T>ahalılık vc.rmıı. Avnipa açlık· 
tan kırılır. Dünya hercümerç o
lurken bizim piyuanın sulh ha
yatı yaşamasına imkan var mı· 
dır il 

Harbin birinci senesini bu ka
darcık bir deiiıiklikle atlatmq 
olmak bin kere hıtmdedilecek 
bir nimettir. 

Bu zamanda: 

- Ac.ıba yarın ekmek bula· 
bilecek miyiz jl Endiıeaine düı
memek: 

- Şekeri çok kullanmayın 
ihtanna uğramamak ne devlet· 
tir, bilir misiniz? 
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Fransada Krallık 
Cereyanı Artıyor 

Ordu terfi listesinini 

Action Française 
"Kral Öldü 

Yaşasın Kral ,, 
Diye Yazıyor 

• 
ikinci Kısmı 

Clermont - Ferrand, 29 (A. 
A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Fransız :klaliyet taraftarları, pe
deri Duc de Cuise'in vefatı üze
rine Fransa tahtına namzet bulu
nan Comte de Paris etrafında 
toplanmayı müttefikirn 'kararlaş
tırmışlardır. Comte de Paris, he
nüz namzetliğini resmen koy
mamı§ olmakla beraber bu te
zahürattan sarfınazar edeceği 
muhtemel görünmektedir. 

lspatırü§t ettiğindenberi Com
?e de Paris, babası Duc de Cuise 
ile mutabık olarak, Maurras'ın 
Action F rançaise gazetesinin ha
reketine muvazi olmak üzere, 
yeni bir tC§kilit vücude getirmİf, 
cPorrier Royal> namı ile bir bal
talık risale neşretmiş, içtimai yar 
dımlar komitesi teıkil etmİ§ ve 
bilfiil idareyi eline almı§ bulunu
yordu. 

(Bafı birincide) 

Tuncer, M. Refik Tekinalp, Rifat A
yaydın, H. Hulki Atak, Fuat Ulaç, 
İhsan Oğuz, A. Şevket Katırcıoğlu, 
Muammer Baray, Sııdrettln özkan, 

· İhsan Şirin, Abdurnhman Menekli, 
Turgut Gençelli, I<"azıl özege, Bür
haneddin Sezelgin, Cclfll Siralp, Zeki 
Tekmen, Refik Ereoy. A. Rıza Tek
men, Ali İrfan Atalay, Kenan Ulu
kut, Zeki Un. Fahrettin Kıyak, HUs
nü GUven, Şerafettin Unal. 

:Vsttefmenllkten Ytr.r:ba,,rlı~a Terli 
Edenler 

Saim Süngü, Bahattin Balaban, M. 
Zeki Eltez, Ytısuf Süer, o. Nuri De
mir, 1lhami Aksoy, Cemal Alkan. 
O. Naci Yonalp, Muzaffer Alpay, A. 
Hamdi Alkan, Muhtar Mete, Ali öz
de.mir, Tarık Binat, Li)tfi Alpar, 
Mehmet Nuri Çivi, Sadi TulayııUn, 

Celllettin Ergunt, Halit AkarsU, A. 
Safa Doral{), Ragıp özarınan, Meh
met önler, A. Feridun Atalay, Halit 
Güngtln, Tacettjn Alper, Muzaffer 
Koru, Mehmet Güner, Mustafa Oğuz, 

İbrahim Erden, Salp Kızıltepe, M. 
FethJ Yilreldf, Ahmet Gözay, Rasih 
GUnhan, C. Sadık ÖzUak, H. Basri 
Orhun, Mehmet ErarsJan, Mehmet 
Altay, Nlhat Salman, M . .Muharrem 
Erkan, Turhan Bele, Muhiddin Erol, 
F. Şadi Altıngiray. 

Tetmentlktcn Vstteğmenliğe Terfi 
Edenlerin Listesi 

A. Bürhancttln Bener, Ali öner, 
A. Rıza Taraman, Mahmut Kıztltuğ, 
Celllettln Köksnl , Dursun Çagato.y, 
tsmall Güney, F aruk Oksay, Mustafa 
Artan, Ömer Gczgln, Hasnn Vuruş, 
Hüseyin Saracoğlu, Necati Knrnbu
lut, A. Hilmi GUnenç, Rasim Civan
bay, H . Avni BWbUl, Kemal Atış. 

Sami Özalp, Mchm~t Ataman, .M. 
Reşit Kızıltan, Cnhit Coşkun, Halit 
Karakullukçu, F erit Oğuz, Hakkı 

Yılmaz, Nadir Say, M . Ali Acuner, 
M. Reşat Adalı. 

Dördüncü Sınıf Aekcrı Hflklmllkten 
S Sınıfa Terfi Edenler 

M. Hulüsi Alpan. M. Hilmi Şıpka. 
S iincü Sınıf Muamele ~lem•ırluğwı

dan 2 nci ~ınıla Terfi F"'lcn: 
M . Adnan Erginsoy. 

4 Ütl('Ü Smıf Hesap Memurlniundan 
S üncü Sınıfa Terfi Edenler: 

KAznn özener, E. Hakkı Bayık, 
Mümtaz Denktaş, Ahmet Henliay, 
Ali Dinçer, Sabri ~kurt. 

6 ncı Sınıf He.."Sp Memurluğundan 
5 lncl Sınıfa Terfi Edenler: 

Necmettin örer, SWc)?llnn Altın
kaya. 
'1 net Sınıf Hesap ıemurluğıından 

6 ncı Sımfıı Tr.rft Edenler: 
Hanın Erkantt; KL\.mil l{andemir, 

İsmail Ercan, Selim Kılıç. 

Biri doğrudan doğruya taht 
namzedi, diğeri ihtiyar kraliyet 
lideri tarafından idare olunan i
ki kraliyet taraftarı teıkilatın ay· 
ni zamanda mevcut bulunması, 
iki grup arasında evvela gizli ka
lan ve bilahare aleniyete dökülen 
bazı müı1küllt vlicude ptirmiftir 

Londra Uzerinde En· Viyana Konferansı 
Uzun Hava Harbi lctimalara Başladı Action F rançaise ıazeleS'inin 

ıefi Maurru, dün kraliyetin met: 
ruiyeti prensipine olan eadakatt 
tekrar ilan etmiftir. Due de Gu
ise'in ıahııiyeti hakkında uzun 
metihlerde bulunduktan sonra 
yazısını f(>yle hulasa etmiıtir: 

d<.ral öldü. yquın krab 

Komedi Framez ve ()pel'& 
Temsillerine Telas 8.flachlar 

Paris, 29 (A.A.) D. N. B. : 
Parisin en .büyük ve en mühim 

ıki tiyatrosu, komedi Fransez ve 
Opera, yeniden temsillerine bat
lamışlardır. T emıil mevsimine, 
Komedi Fransez Bizet'nin cKar· 
men> operası ve Opera Berlioz' -
un cFaust'un azabı> operası ile 
girmiştir. Temsillerde Alman as
kerleri ve Fransız ıivı1 hallın bu
lunmuştur. 

lngllizler 800 Fransız Tayyare· 

sinin Almanlara V erildijini 

İddia Ediyorlar 

Vichy, 29 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

İngiliz propagandası, Al~an: 
yaya teslim edilmek üzere Şımalı 
Fransız Afrikasındao 800 tayya· 
resinin lııtres' e getirilmiş olduğu
nu bildirmektedir. Bu malumat, 
mezkur propagandanın mutat 
olan yalanlanna inzimam eden 
yeni bir yalandır. 

Beden Terbiyesi 
, (Bafı birincide} 

nisbetinln bu derece dllşük olrılJLsı, 

taıuıil çağında bulunan gençlerin ge
niş ölçüde mekteplerde bulunmasın
dan ileri gelmektedir. 

lstanbul kazalanndakl mUkellet
lerin miktarıyle, gençlik klüpleri ha
line kalbedilen spor teşekkilllerinln 

isimleri "1Jllardır: 
Fatih Kazası: 1003 mUkellef. Vefa, 

Topkapı, Da.vutp8.!18 ve Feneryılmaz 
klilplerl gençlik teşekkWüne aynl
m14lardır. 

EmlnönU Kazası: 1068 mükellef. 
SWeymanlye, lstanbulspor, Alemdar 
klüpleri gençlik teşekkUlllne ayrıl

mışlardır. 

Kadıköy Kazuı: 230..mUkellet. Fe
ncrbahçe ve HilA.l klUplerine ayrıl

mışlardır. 

Adalar Kaz&!§ı: 117 milkellef. Ada.
spor klUbU ayrlnuştır. 

Eyüp Kaı.ası: 485 mükellef. Eyüp 
klUbU ayrılmıştır. 

Sanlcr Kazası: 303 mükellef. Sa
nyerdı:ı yeni bir klUp açılmıştır. 
Beşikta, Kazaf!ı: 287 mükellef. Be

şllctaş ve Arnavutk6y klUpleri ayrıl
mışlardır. 

t!sküdar Ka:ı:aın: 277 mUkellef. A· 
nadolu klUbU aynlmıştır. 

Belotıu Ka:ıa.."ı: 1324 mükellef. 
Galatasaray, Beyoğluspor, Şişli ve 
Tak im gençler klilbü ayrılmışlar-

(8991 blrlnc*le) 

YARALI ve ÖLENLER VAR 
LondN, 29 CA..A.) - Hava ve aııa

Yatan emniyet nezarelleri tebli# e
diyor: 

Evvelki gece BQyWc Brltanya üze
rine ..,,an hava taarruzlan saat 
20 de bqlamış ve fecirden biraz ev
veline kadar 86rmil.ftür. Tayyarele
rin btlytit bir kısmı, İngiltere ile 
cGelleo memleketi. cenubunda bir· 
çok mıntak&lan Uzerlnde münferit 
veya gruplar halinde hareklı.t icra et
mi9lerdir. Münferit tayyareler fasıla
lı olarak, Londra üzerinde uçmuş
lardır. cRando> üzerine bombalar a
tılmıştır. Bazı evler, dUkklnlar ve 
bfr kUiee de dahil olmak Uzere btr 
taktın mebanl hasara uğram"tır. 

Yansınlar çıkm1'1& da çabuk llÖll· 

dUrillmllftOr. Bazı ldmselerin öldüğü 
ve yaralandıA"ı haber verilmektedir: 

Cenubu garblde bir şehirde bir ta
kım meskenlerin ve elnal mUessesele 
rin ha8ara uğrama.ııı ytlztlnden au
sumuk başgöatermı,tir. ölü ve :ya
ralı vardır. 

~imali garbi ve ı,imali ~arkl !Jehir
lcrinden bazıları üzerine bombalara
tılmı,, bir takım mebant hasara ut
ramı,tır. Ölenler ve yıı.ralananar 

vardır. Ölenlerin miktarı fazla değil
dir. 

CHURCHILL HAREKATI 
• BIZZA T TAKİP ETil 

Londra, 29 (A.A.) - Dlln cenubu 
f&?'kl sahlli mıntakasmı ziyareti es
nasında Churchlll, Douvres Uzerinde 
muannldane hava muharebelerine şa
hit olmıı.ttur. Bir saatten az bir mUd
det zarfında Ba•vekllln gözQ önünde 
yedi tayyare düf{lrUlmUştUr. Başve
kil bir Meııserschmldt tayyaresinin 
ankazını muayene etmiştir. Bu tay
yare alevler içinde bir tarlaya dü
'erek parçalanmış ve pUotu da az 
sonra par8'iltle az uzağına inmi' bu
lunuyordu. GündUzUn sahilde akınla
ra hedef olmu, bulunan diğer bir şe
hirde, B. Churchlll sığınakları ziya
ret etmiş ve bir pasif korunma me
murunu şaka ve iltifatla karşılamış
tır. 

Turk-ingiliz ticareti 
(Başı blrindde) 

bayaasını kolaylaıtırmak ve ln
gilterede çok aranan Türk mah
ıulatı mukabilinde Türk ihracat
çılarına mallarının bedellerini te
diye hususunu temindir. 

Ticaret emtiasını taşıyacak o
lan gemilerin selametini temin 
maksadile de ticaret gemilerimiz 
mubarip filolarımızın nezareti 
altında seyredeceklerdir.> 

Lord, Türkiyede bulunuşun
dan pek ziyade memnuniyet duy 
maktadır. Türkiyeyi (fevkalade) 

dır. bulunduğunu söyliyen Lord: 
Bakırklly Ktı:ı.a8ı: '565 mükellef. 

Ba.kırkoy idman yurdu ayrılmıştır. - Bundan 1 O sene evvel de 
Beykoı: Kaza111: Beykoz ve Ana.do- Türkiyedcn geçmiştim. Fakat bu 

luhi arı idman ~rdu klüpleri ayrıl- gün memleketinizi tamamen baş
mıştır. ka bir vaziyette buldum. Bclli-

Bugün her kazanın en mUsa!t ısa- başlı şehirlerinizi gezdim, çok 
hasında mükellefler toplanacaklar, beğendim. 
bayrak merasimi yapılacak ve kay- Türklerden gördüğüm misafir
mnknmlar birer nutuk verecekler- pcrverlikten dolayı çok mütehas-
dır. sisim> demiştir. 

G nçlik klilpleri haftıı.da dört sa- ı Lord, bu defa lzmire vardık-
ıı.t mecburi olarak idman yapacak- tan sonra, iki memleket arasın

lar ve muallimleri beden terbiyesi daki ticnretin artık tamamen fii-
1\ocalan arasından olmak üzere klüp liyata inkılap etmiş olacağını i-
ler ıseçeceklerdir. lavc etmiftir 

' (Baıp blrinclde) 

ya ou noktai nazar değildir. A· 
dalet, nizam demektir. Avr.ıpa 
organizasyonu zihniyetini henüz 
anlamıyanlar şunu bilmelidirler 
ki, mihver devletleri, planlarını 
tatbik mevkime koymak için va
sıtalara maliktir. 

Avrupa tarkındaki milletler, 
pek yakında asırlarca sürecek 
nihai sulhe kavuşacaklardır.> 

Rumen hattı hareketi değişme
miştir. Rumenler, müzakerelerin 
ahali mübadelesi prensibi cauı 
üzerinden yapılması bahsinde ay 
ni fikri muhafaza eylemektedir. 
Hükumetin naşiri efkarı olan Ro
mania gazet,esinde çıkan mülhem 
bir makale, ahali mübadelesi 
prensipini, yalnız cdoirudan doi 
ruya ve derhal neticeler verecek 
müsbet bir keyfiyet> olarak de
ğil, fakat ayni zamanda mihver 
devletleri tarafından Romanya
ya tevcih ~ilen bir keyfiyet o
larak tavsif etmektedir. 

BARUT FIÇISI SULHE 
KAVUŞUYORMUŞ 

Berlin, 29 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Bugün, İtalya, Almanya, Ma
c.ristan ve Romanya Hariciye 
Nazırları arasında Viyanada ya
pılan görüımeler Alman gazete
leri tarafından tefsir edilmekte
dir. 

Boersen Zeitung, ezcümle bu 
gün garbi Avrupa devletlerinin 
nüfuzlarının cenubu §arki Avru
pada tasfiyeye uğratılmasından 
sonra bugün bu mıntakayı ye
niden teşkilatlandırmak için elde 
esaslar mevcut olduğunu yaz
maktadır. Bu mıntakalar ahali
sinin ve bu mıntakalara komıu 
olan büyük memleketlerin men· 
faali, cAvrupanın barut fıçısı> 
denilen bu mıntakanın bundan 
sonra sulh ve salaha nail olma
sındadır. 

Bu mıntakayı her türlü harici 
ve dahili kundakçılık teşebbüs
lerine garanti etmek lazımdır.> 

CİANO - RfEBENTROP 

GÖRÜŞTULER 
Viyana, 29 (AA.) - Bu sa

bah Alman Hariciye Nazırı, İ
talyan Hariciye Nazırı Kont Cia
no'yu ziyaret ederek kendisile 
bir müddet görüıımüştür. 

Macar Hariciye Nazırı Kont 
Csaky'nin riyaseti altında bulu
nan Macar heyeti, Macar Başve
kili Tel eki ile birlikte Viya naya 
vi111l olmuştur. 

Kont Csaky, Emperial otelin
de Kont Ciano ile Von Ribben
trop' a mülaki olmuıtur. 

Rumen heyeti, saat l 3 te gel
mit olup riyasetinde Rumen Ha
riciye Nazırı Manoilesco bulun
maktadır. 

Romanya Milli Bankası 
Müdürü de Viyanaya Geçmiı 
Bükreş, 29 (A.A.) - Ro

manya Milli Bankası müdürü 
Constantinescu, bugün Viyanaya 
hareket edecektir. Constanlines
cu, Viyanada Almanya Ekono
mi Nazırı Doktor F unk ile bulu
şacaktır. 

Sahibi ve N~riyat MüdilrU: Ahmet 
F~ YALMAN - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

Karanlık 

İçinde 
Biricik Işık 

(Başı blrlııclde) 

kabul edecek Türk yoktu. Ya
bancı dil konuşanlar arasında, 
yeniden jandarmalık etmiye ve 
ana yurdu eski usullerde ihmal 
etmiye geçirdiğimiz acı tecrübe· 
lerden ve yeni milli siyasetten 
aldığımız müsbet neticelerden 
sonra, hiçbir vatandaşın gönlü 
razı olamazdı. 

Daha ilerisine gittik. Balkan 
harbinin, Umumi harbin ve İs
tıkliıl harbinin düşmanlarına el 
uzattık. Her birile dost olduk. 
Dünyanın en karışık yeri sayılan 
Balkanları sulhün, kardeşliğin ve 
iyi komşuluğun tamamile hakim 
olduğu berrak bir saha haline 
koymak yolunu biz açtık. 

Dumlupınardanberi hiç §aş.o 
madan takip ettiğimiz prensip 
yolu sayesinde maddi ve manevi 
bakımdan kuvvetlendik. Hariçte 
şeref ve itibar kazandık. Bugün 
bütün dünya biliyor ki, söz tut• 
mak piyasasında hala revacı olan 
biricik söz. Türkün verdiği 
eözdür. B u g Ü n bizde vic
danından emin olanlara mah
su· kalb rahatı, İç muvazenesi 
ve güven vardır. Atatürkle bera
ber milli siyasetimizi başından
beri büyük. bir isabetle idare e
den İsmet İnönünün rehberliği 
altında ahenkli, kuvvetli bir bir
lik teşkil ediyoruz. 

Çıldırmış bir dünyanın orta
sında aklına sahip kalan, süku
nunu muhafaza eden, dıprının a
sayişaizliği karşısında elbette 
tedbir alan, fakat vekannı, cid
diyetini bir saniye bile unutrnı
yan yegane millet biz olduğumu
zu iddia edebiliriz. ,. 

30 Ağustos bizim ıçiıı bir harp 
hatıraııı değildir. Harp, bizim i
çin milli haklarımıza ve tcreffi 
bir ısulhe kavutmanm bir vaaıta
sından ibaretti. Bu itibarla Dum
lupınar bizim . içjn hakiki sulhün 
başlaogJÇ noktasıdır. Bu şerefli 
sulh gününde duyduğumuz sev
gi, -ahenk ve hanı duygulannı 
bütün ineanlık hesabına da dile
mekten kendimizi alamayız. 

Hiç şüphe yok ki, bize yarın 
bir rol dii§ccektir. Aklının lflğıru, 
insanlık sevgisinin sıcaklığını. çıl
dırmış bir dünya ıçın yeniden 
görünür, duyulur bir hale koy
mak rolü ..• 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerikada Mecburi 
Askerlik Usulu 

Vaşington, 29 (A.A.) - Yir
mi ile otuz bir YB.f aruında bu
lunan bütün Amerika vatanda§
ları ile ayni yaşta olan bütün A
merika tabiiyetine girmek arzu
sunu izhar etmiş kimseleri, aulh 
halinde askeri hizmete mecbur 
kılan ve Birlefik Amerika tarihin
de ilk defa olarak kaydolunan 
bir kanun layihası, 31 reye kar
tı 38 rey ile senato tarafından 
kabul edilmittir. MezkOr layiha, 
gelecek haftanın başlangıcında 
mümessiller meclisince müzakere 
edilecektir. 

FABRiKALARIN KONTROLU 

Senato, 16 reye karşı 69 rey 
ile, milli müdafaa balpmından 
lüzum görüldüğü takdirde fabri
kaların kontrolünü kabul eden 
bir layiha da tasdik etmiştir. Hü
kumet hesabına yapılan gemi ve 
tayyare inşaatındaki temettülerin 
tahdidi hakkındaki mevcut olan 
kararın silah ve mühimmat ima
latının temettülerine de teşmili 
için ayrıca bir kararname de ka
bul edilmiktir. 
- Dün öğleden sonraki celse es
nasında senato, mecburi askerli~ 
hizmetinin reddi veya tehirine 
mütedair bütün layihaları reddet 
miştir. Ezcümle, kongrenin bir 
krizin mevcut olduğuna dair ve
receği karardan evvel mecburi 
askerliğin tehir edilmesi hakkın
daki bir layiha 2 7 reye karşı 
5 1 rey ile reddedilmiftir. Yine 
mecburi askerliğin 1 kanunusani
ye kadar tehir edilmesini teklif 
eden diğer bir layiha 35 reye 
kar§ı 50 rey ile reddolunmu§t.ur. 

Oernedeki İtalyan 
Filosu Bombalandı 

(Haşı birincide) 

pılmış olduğu görtilmUştUr. 
Blenheim tayy:ırclerinC:on mürek

kep bir grup, Harrar'a htıcum, bir 
taktm otomoblllerin bulunmakta ol
~uğu soha.yı ve kışlaları bombarrlı
mıın· etmiştir. 

Muhtelif bır hUyllk motorize kol 
cDessie>de hUcuma maruz kalmış

tır. Bır kol ile bir takım binalara 
bomb,,alar atılmış, ve ilıabctlcr vaki 
olmuştur. İki YRl\gtn çıkmıştır. 

Türk Vatanında · ıstanbul Ankarada sPoR: 

Bayram Var . Yapılacak Merasim Deniz Sporlar~ 
(Befı bfrblclde) Ankara, 29 ~eı;::>_ ve Moda Klübu 

vardığı de.irlerin nmıu tarih 
ed• 30 Ağustoa Bqkumandanlık mu On sene eYVelbıe kadar bizde dır 

bunda göstenn~ w • harebcsinin 18 inci yıldönümü, nll:cilik, sporumuzun b....,,da yg r 
Türkl. ,., ... _ ~eliket devirlen,' iki ._.,... 

ua1e ... Ankarada büyük merasimle tesit lırken bir müddet sonra yok deni' 
buçuk asır evvel ikinci Viyana edilecektir. Merasime ıaat on bu- cek hale ge,lmlş ve birçok klüplerl" 
mağlubiyetinden sonra aktedilen çukta İpodromda bqlanacak, miz de bu ııpor fllbeslnin kapılarıııl 
Karlofça muahede.ile hatlar• O evveli Türk Hava Kurumu na- kapamıştı. 
tarihtenberi zaman zaman men· mına Mümtaz Faik Fenik, ordu Bundan beş altı sene evvel bu tr 
faatlerine uygun geldikçe do&t adına da bir genç subay ile gar- mlz spor şubesini canlandırmak gr 
görünenler bulmua bile tam iki nizon komutanı birer nutuk ve- yesile ve binlerce lira sarfile Mod' 
asl&"dan fazla bir müddet bir hu· rcceklerdir. deniz klUbU teşkil edildi. Yelken spO' 
ıumet cihanının savletine muka· Bunu müteakıp büyük geçit runu esaslı surette memlekete sokll' 
vemet ede ede Mondros müta· resmi yapılacak, geçit resminden bu teşekkW oldu. 
rekesi günlerine geldik. Nihayet sonra da Marctal Fevzi Çakmak, Avnıpadan, Amerikadan mtıtead' 
saltanat idaresi teslim oldu ve e- Genel Kurmay binasında askeri dit şarpiler ve 38-40 millik son sil' 
sareti kabul etti. (1918) de yı· ümera ve hükumet erkanının teb tem motörler getirildi. 
kıldık, dağılıyorduk. Tarihe sığ· riklerini kabul edecektir. Moda deniz klübU, !ier sene mıntr 
mıyan ana bir millet eM? ve yok DOYUK SPOR BAYRAMI zaman, deniz sporunda bir Mdi" 
oluy.f.du. Uyandık, benliğin.ize, Türk Hava Kurumu, Zafer bay teşkil eden muazzam deniz bayraJll' 
tarihimize döndük. Sanki yeni· ramı münasebetile büyük bir ları tertip ediyordu. 
den keıfetmif gibi milli varlığı- spor bayramı hazırlamıttır. Bu Geçen sene de bu sporda ilk eC' 
mızda mevcut olan bir sırra sa· bayramda İstanbuldan gelen bok nebi temruıı yapıldı. Rumenlerin ır 
nldık: Birlik, kendine güvenmek sörler ve Kocaeliden gelen gü- tırakile tertip olunan mUsabakalat 
ve sadece kendine dayanmak.. reşçiler, Ankaranın sporcularile bilyük bir zevkle takip edildi. 

O sa.yede öbek öbek Gazi.an· karşılapcaklardrr. Gece de f e- Bu sene deniz klUbilnde hlçtıiJ 
tepte, İnönlerinde, Sakarya yol· ner alayı yapılacaktır. faaliyet göremedik. Deniz mevstııl' 
lannda toplandık, nihayet Dum· Dl.JMLUPINARDAKİ geçti, hareket yapılmadı. Moda k"' 
lupmara yığıldık. 30 Ağustos MERASiM yundakl canlılık söndü gitti. 
Baıkumandan meydan mubare· Dumlupınarda yapılacak me- Deniz sporlarile yakından aıaı<a· 
besi zaferini kazandık. O gün ikı rasime Ankaradan iştirak edecek dar bir arkadaş matbaıynıza kadJI 
buçuk asra yakın gittikçe artan heyetler ve yüksek tahsil gençli- gelerek bize dertlerini dökttı. 
bir felaket devrini durdurduk. ğini temsil eden talebeler, bugün cKlüpte> toplantılar eskisi gıııl 
Bütün bir husmnet cihamru yen• öğle üzeri trenle Afyona hare- devam ediyor. Fakat spor bakiınJll 
dik, Türklüğün kara bahtını de- ket etmişlerdir. dan hiçbir faaliyet yokmuş, binler 
ğqtirdik, hürriyet ve istildile, te· ce lira sarfile getirilen şa.rpller tıO 
ref ve itibara, ~:ret bugüne sene denlze bile indirllmemif, rrıcr 
kavU§lulc. 'f A T A X törler kayıkhanenin bir ki59eslne • 

Çok iyi biliyoruz. Bize o s11T1 • tılmış, çürUmlye mahk1Unmuş.> Türkiye Huıo 
hatU'lalan, bizi o ...,.. kavuttU· A B O N E : GQrUlüyor ki, denizciliği memJel<'" 
ran tek adam, Atatürk id.t Dün- te yaymak gayesile teşekkW ede!' 

için için 

ya çölciiaceye kadar yf!lt yüzü- Senelik kltlp buglln bu gayeden uzaklqrnlf 
nün ileri ve iman bir milleti ola- Altı aylık tır. YegAne deniz klübOmUztın ıcurıı· 

. 1400 Kr . 2700 Kr. . . 750 Kr. 1410 Kr. . 
rak durac:ajma inandıjıauz Türk Oç aylık culanndan, ölüme doğru stırWdentJI 
lüiii daima tazeliyec:ek ve kuv- Bir aylık bu tqekkWün kurtanımasıru tıelC• 

: 400 Kr. 800 Kr. 
: 150 Kr. -

vetJenclirecek olan se)ecek ne- :~~~~~~~~~~~~~li~yo~ruz~.~illiİiillllliİİİİİİİİliiiliiiİlllİİllliiiilj~ siller de bunu böyle bilecektir. -- - - -- - - --- -
Hak ve teref, hürriyet ve i.tildal, 

tarih 'Ve toprak için • te:ri fe- ET ı· BANK ' TAN da etmiye hazır olmak. itte va· 
tan müdafaasında muvaffak ol
manm asıl kaynağı ve dayancı 
ba maya kuvvettir. 

Bir millet maddi her ,eyini 
kaybedebilir. Nitekim bu facia 1 
İstildil Harbinin bapnda bizim 
bqımıza geldi. T arib bu gibi hal
leri bir çok milletler için inkıraz 
kaydetmektedir. Halbuki o feli
ket bizim için ef&İz bir hürriyetin 
ve zaferin bati.angıcı olmuftur 
Burum sebebi, millette ve onu i- l 
dare eden halk çoc:uldannda kah : 
nunanlık ve vatamevertik ahli· ı 
kınm mahfuz kabpndadır. itte 
Otuz Ajustos Bafk•anandan mey ' 
dan muharebeli zaferinin ba)'I'&· 
mı bize bani.an ilhanı eder. 

Büro Şefi Alınacak 
Ehliyetine göre barem kadrosü olan 170 liraya kadar maa, verile-

cek muhasebesi kuvvetli ve İngilizce bilen bir bUro şefi aranıyor. 

Etibank U. Md. Ankara adresine tahriren mUracaatları. '4945/ 7771> _ 

Traş bıçaklarmm satışı o/o 50 ye duşmuştur~ 
Çtl'NJ[()': 

P O K E R Traş Bıcakiarı 
' ile evvelce 10 defa tra.t olunabilirken son tekemmWü sayesinde şimdi 

rahat rahat 20 defa tra., olmak kabil oluyor. 

Bqkumandanlık meydan mu· 
barebesi; Türklüğün, birikmİf bir 
intikamın en aon minuile, bize 
müteveccih bari.a emel ve hıya· 
netleri bir kasarsa aavleti içinde 
kutp l'eçİrerek bir defa daha ta
rih sahnesine çıkardıiı muu•m 
bir aeri ve dünyaya verdiği ye
ni bir dersidir. O gün Dumlupı· 
narda döviifen bir ordu delil· 
di, Türk milletinin fUuru idi. 
Dumlupınar bize tunları da ilham 
eder: O gün memedeki çocuğu
nu bağrına basarak erzak ve cep• 
hane dolu kağnısmı Dwnlupmar 
yollannda yedeyerek yürüten 
Türk kaduundan itibaren aziz 
kanımıza kadar her milli varlık 
tam minalı bir kurtuluı için 
Dumlupınar zaferinin istihaalinc 
akıyordu. Şimdi meçhul Mkerin 
yattığı o zafer kaynağından ard-

öanı·a, ------O ____ .. 
Herkes bilhas·sa. çocuklar tarafından alm~ası gay~t 

lcolay mÜe$sİr bir müstahzardar. 

Barsak· Solucanlarına 
•arwı ı•Jet tesirridir. Baraak tolucanlırının bü,üklerde •e K~üklerdc 
sebeb olıcajı &ehlikeler fÖt Ön Üne alınaralc aolucH . butalıldarında bunu 

_ - kullanmılın faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru~ur. 
....... v ... , ,,. ........ - ~.( ..... . - .... • .. , -- tı • ..... ,.ı .. ı 

Muhasip Aranıyor 
Takriben 200 lira ücretle muhasebeye bihakkın vlkıt ve tercihan 

ıız ve arasız laf&ll feyİ• ve saadet muhabere yapabilecek kadar İngilizceye aşina bir memura mUhim 

ınnaklan gerisin geri vatana ya- maU bir müessesede çıı.lışmak Uzere ihtiyaç vardır. Tal!plerin tercU-
yıhnakt.a ve dünyanın bütün ce- methal ve fotoğraflarile birlikte Ankara Posta kutusu No. M e mU-

,, 
I · 

l ı 

1 

binliğine rağmen Türk inkılibı- 1 .acaatıan. «4946/7772• 

nm kemaline, Türk medeniyeti- ' '..•••••••••••••••••••••••• nin inki§afına ve Türk devletı-
nin kuvvetine bir kaynak olmak· 
tadır. lstiklil mücadelesinde bir 
avuç Gaziantepli, tehri, tübeda 
cesedile barikatlıyanık koca 
Fransız ordusunu fAflrltı ve de
virdi. Ne oldu? O gün harap o
lan Gaziantep bugün bir mamu· 
redir, nüfusu daha çok, hayat1ı. da 
ha müreffehtir. Biz aünü l'e ıne 
bütün vatanı böyle koruyacak 
bir milletiz. Türk inkılabı Türk 
gençliğini böyle yetiftirdi. 

Milletler, Guianteptcn den 
alabilirler. Zafer bayramımız he· 
pimize kutlu olsun. 

C. K. İncedayı 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bcd •11 c70182> lira «82> kuruştan ibaret bulunan ve bedeUnin 

<45182> lira c82> kuruşu 940 mali yılı bptçesinden ve mütebaki c25000> 
lirası 941 mali yılı bütçesinden ödenecek olan Ankara -K. Hamam yer 
lunun 83 + 700 - 86 + 000 inci kilometrelerinde yapılacak 400 M. llk 
parke kaldırım d900> metre tulünde şoae ve c8> adet ahşap tabllyeli 
menfez infa&tl 16/9/940 per'embe güpü ııaat 15.30 da vilA.yet daimi en· .. 
cümenlnde ihalesi yapılmak üzere ka'palı zarf USUlile ekıliltmeye konul-
muştur. 

Muvakkat tem.inatı d759> lira d4> kuruştur. 
lateJdUerin teklit mektuplarını muvakkat teminat mektup veya mak

buzları ticaret odası vesikuı ve bu i9e girebilmek için ihale ta.rlhlnden 
en az c8> gün evvel vilAyete UıtJda ile müracaat ederek alacaklan fenni 
ehliyet vesikalarma hAmllen yukarda sözü geçen gün ve saat 14.30 a 
kadar encümen reislitfne tevdi etmeleri. Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her glln nafıa mUdUrlllğünde görebilecekleri <5096> C1962> 

Teleloa ı 11147 

•u 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ l •nu 
AJIA • ILB • ORTA • Llll. Tallaacı dillere ltDlla11a itina edilir. 

Tedris ve t.erbiyeelndeJd cldcllyet devlet lmtlbanlan ne~erlle eablttlr. 
ı _ Talebe kaydına b81J)anmı11tır. Eakt talebe 1 EyUUe kadar kayıtlarım yenllemelldlr. Bu tarllıten HD· 

ra yerleri yeni müracaatlara verUecektlr. Kayıt için Velilerin bizzat gelmeleri &"erektir. 

1 
2 - FAkt ve yeni talebe kayıtlan her SÖD soat e-18 e kadar Halli r------·· 

T A T 1 L 1 Rıfat Pli.ta Konatnıcıa yapılır. a'llml'ZLI' 
~--•••••11J•m N19Utafi • Bwneu ve Çınar Claddelerinde 

YUCA ILKO (İ!'ltaabal) YI iLKi (U~ü) LISEL~BI 
Kayıtlara ba,ıanmtJtır. isteyenlere maf...U tarifname gön<,erlllr. (Uf&k'takl t)Ll[O 

U1111i11JD Oria lmmı 7oktv.) 
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