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Büyük zaferi yaratan Atamıza ve onun candan arkadaşları Reisicüm-
hurumuz Milli Şef ismet İnönü'ye, M,areşal Fevzi Çakmak'a ve kahraman 
Mehmetçiğe bu mutlu günde büyük şükranlarımızı sunuyoruz. 
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Büyük zaferi!' 
asker güzü 
ile tahlil 1 

• 
Yazan : Ihsan Boran 

Fertler g:b! m!lletler de maz!le. 
rinin üzerine eğilirler; ileri &itmek 
ve yükselmek için hayatı berrak 
membalarına doğru taprmak ihti
yacı her millette vardır. Tarıh, dü· 

• nü anmak, bugünü ya.şama.k ve ya· 
rını &örmek için okunur. 

İstUr:lAI harbi ve büyük zafer, bu 
bakımdan biz Türkler için, hatta 
bütün dünya mil it. tJeri iç n tüken· 
mez bir ilha.m ve vecd membaıdır. 
Bunun içindir kı - her sene • 30 
Ağustos ielfnce, bu ezeJi ihtiyacı
mızı d•ha büyük şiddetle duyuyo. 
ruz, zaferi yaratan Atamıza, mesai 
arkadaşları olan Milli Şefimiz İs
met İnönü'ye ve Mareşal Fevzl 
Çakmak'a ve kahraman Mehmet· 
clğe şükranlarımJzı sunmak istiyo. 
ruz. 

Büyük taarruzdan evvel görüş 

lerı derin clmıyeınlar bizim ve Yu
nanlıların vaziyetini gözden eeçir
miş olsalardı, mutlaka bı~ şu tav
siyede bulunurlardı : 

- Sakın taaruza kalkışmayın: 

bir müddet daha kuvvetlenmiye 
bakır.! 

Görünüşe göre hakları vardı. 

Çünkü, insan, si18h ve ma.lzemeı.!e • 
Yunanlılar bızden üstündü. Bizin1 
186 bin mevcudUmüza mukabil 
onların. 195 bin mevcudu, 98 bin 
tü!dlmlze mukabil 10~ bin tüfek
leri, 2000 hafıf ve 800 ağır maki
neli !üfelimlze mukabil 3100 haf,f 
ve 1000 ağır makineli tüfeklerı, 5 
tay;1oremlze mukabtl 12 tayyare. 
leri vardı. Yalnız bizde f&?lalık 

olarak 29 top ve 1200 kılıç görü
nüyordu .. 

Yunanlıların stratejik tistün!ük· 
lerl bU1'clan daha fazla idi. Yunan 
cephesi (Bilecik) den (Uşak) a ka
dar uzanan takriben yarım da.lre 
şeklinde bir kavisti. Bu kav!'.n ıe· 
risinde ve ona muvazi olarak (BI· 
lecık - Eskişehir - Afyon - Uşak) 
demiryolu vırdı. Blz bu yarım da· 
tren~ dışında ve tozlu çölün garp 
kenarında bulunuyorduk. Yunanlı· 
ların bir yandan öbür yana asker 
sevketmesi kolaydı. Bizim ise çöl 
içinde ve bu da.irenin daha dışın. 
daki bir saha üzerinde hareket et· 
memiz icap ediyordu. Yalnız başku· 
mandanlıkların vaziyetleri birbl 
rinden fakrlı idi. Türk ba3kuman 
danhllı cepheden 75 kilometre ıe 
ride (Afyonkarahtsar) ında, Yunaı 
başkumandanlığı ise cepheden 300 
kilometre geride (İzmir) ıı.. bulu. 
nuyordu. 

Yunan ordusunun kuruluş ve 
konuşu fi>yle idi: 

c-: -11 11111,&. .. )S 

Pasifikte büyük bir 
çarpışma oluyor 

Japon donanması, ağır 
kayıplara uğradı 

Auckland, 29 (A.A.) - (Yeni Z.. J hAdiselerın alacağı şekle göre neU-
landa): celenebilecek ve bu netice belki de 

Saat 5.30 da (mahalli saat) veri- bir kaç ıaat içinde bildirilecektir. 
1.n. bn.· haberf- göre, Salo.mon muha· Şimdiki halde V ... ington, Ja.pon do_ 
rebesi.nm üçüncU saDıuı baflamış ve nanmumm ağı:r kayıpıara uğradığı

btıytlk rnilırta...-da Am.erilc.an h&rp f&- nı ve Salomon a.dalaruu geri almak 
n:tıer .. Japon bahriyea.uıe a.fı.t ka- için yaptıtı te:febbu.ste muvaffak o-
yıpla"' verdirıulftir. lamadığını bildirmektedir. 

Bar.ı m...ıırtJlerde tıA.sıJ olan kana.a- Ba.zı milfa.hlUer Japon donanması· 
te göre. P&Klfık muharebesinin fiDl- ı aın tekrar toplan.arak taarruz etme_ 
dlkt l&!Jıız ....,..,..... eı.m.ı.ı.. ıJan 1 (DeYamı: Sa. a. Sil. 7: de) o/o 

I' ........ ~-

-
----. r~w-. r <UUY'- ........_... ~ 

JYurtta yapıla-! 
J cak büyük ı 
1 merasim 1 

Afyonkarah1sar, 29 (Dwnlupı-

r:.arda yaptlacak merasiml takip 
etmek üzere, husus! surette gön.. 
derdiğlmiz ank:ada;şımızdan tele
fc,nla.) - 36 ağustos Zafer bayra
mtnın 20 nci yıldönümü münase
betlle yarın (bugOn). l>\ımlupı

l]ard.a parlak' bir tören yapılacak 

ve bundan yirmi yıl önce, ,.bu mil
letin ebed.)'ete kad14" ;ı>aşamaya 

hakkı oldıı:ığunu, bütün dilnyay• 
kanile ve haıyatile isbat eden k•h
raman Mehmetcijin aziz hatırası 

anılacak.tJr. 

Afyonlı:amhlsar bugün, bir bay
ram gii.nlrty•şa)'C>r· Her taraf ay 
yıldızlı . b19'raklarmırzla süslü. S•
kaklar, )'\B!dun dört bucetından 

gelm iş he,.etler'e doln, heı-kes bu 
büyük güı:a"J.n heyecar:ı içinde ...... 

Merasiıne yarın (bttgün) tam 
saat 11,Ji-da Dumlupınarda, Meç
hul Asker abidesinin önünde ya
pılacak btr resmigeçıtle baılana

cakttr. 
Resmigeç'de-.askerj kıtalar, izcL 

in, mektepliler, ÜrJverslteliler, 
ve nihayet buraNra civar köy ve 
k4lsabalardan gelen binlerce bal k 
iştirak edecek. 

Dün ve bugün Afyonda oturu
lacak ve barınılacak tek yer kal
mamıştı. Herkes yarını sabırsız

lıkla bekliyor. 

•• 
lstanbuld& 

30 ağustos Zafer bayramı yur

dtfn her köşesinde oldulu gibi 

bugün, İstanbulda da parlak te

zahüratla kutl.a.racaktır. 

Merasime, bugün tam saa.t 10 

da Taksimde )ımpılacak bir geç.t 

rcsmile başla.nacaktır. 

Merasime askeri kıtalar, mek 

tepliler, izciler. cemiyet mümes· 

sillerl iştirak. fdeceklerdlr. 

Bundan başka bugün tam saa\ 

12,30 da lstanbullular tarafından 

Milli Şef İsmet İnönüye, bir mln· 

net ve şükran nişanesi olmak üze· 

re hazırlanan •İnönü gezisi• nlr. 
açılma töreni yapılacakhr. 

Öğleden sc.nra Vali ve şehir mü· 

messilleri Kolorduya giderek kah

raman orduya İstar.bulun şükran 

ve tazimler ini bildireceklerdir. 
30 ağustos ayni zamanda Tay

yare bayramı olduğundan Hava 
Kurumu da bugün yapılacak me· 
rasime parlak bir şekilde iştirak 

edecektir. Bu münasebetle eh:-1 '1 

muhtelif yerlerinde Hava Kurumu 
ta.rafından muhtel !! eğler..:eler ter
'lp edilmiştir. 

Başvekilimiz Sıvasta Ruslar, Rjev hava 
D. Demiryolları cer atölyelerini meydanını işgal ettiler 
gezen Saracoğlu gördüğü intizam-

d 
. I .. . b'ld' d' Hitler cenup umumi karargahın-

an memnunıyef erını 1 ır 1 dan Rjev bölgesine hareket etti 
Sıvas, 29 (A.A.) - Şark vila· ı Başvekil!mlzle birlikte seyahat ı evini ziyaret ettikten sonra erkek 

yetlerinde tetkik seyahatine çı- etmekle olan sayın Bayan Saraç- lisesine giderek Atatürk lisesini 
kan sayın Başvekilimiz Şükrü Sa- oğlu da istasyonda mülki ve as- ve Sıva.s kongresinin toplanmış 
raçoğlu, bcraberlerlr.de Orgeneral 1 keri erkAn refikaları tarafından olduğu salonu ziyaret etmişler ve 
Kazım Orbay olduğu halde dün kar,ılanmı~tır. müteakıben aziz Mllll Şef ve Cum
saat 15 de şehrimize gelmişler, is- Başvekillerini görmek üzere is- hur Resimiz İsmet İnönünün oku
tasyonda Vali, Kc.mutan, Belediye tasyonda şetı.rin muhtelif yerle· dukları Askeri Rüştiyeye giderek 
reisi, Parti müfettişi, Parti reisi, rind-en toplanmış olan Sıvaslılar, I\:Illli Şefin n'lcktep hatırasını ya
askeri ve mülki erkıin ve Parti ı sayın Saraçoğlu'yu içten gelen te· şatan ve mimarisi itibarile de gü
m~nsupları tarafından karşılan-: zahürlerle sellmı.lamışlardır. zel bir Türk eseri olan okulda bir 
mışlar ve b:r askeri kıta taratın_ 1r Başvekilimiz, VilAyeti, Komu- müddet kalmışlar ve öğretmenler. 
dan selimla.r.mışlardır. ta.nlıit, Belediyeyi, Parti ve Halk· (Devamı : Sa. :S; St1. l de) -

Londra, 29 (A.A.) - Brit&nova: j taarruza geçilecek saau pek ty; he
Rjev ile Stalingrad arasındaki sa- saplamıştır. Almanlar cebri yürUyU~. 

hada bUyUk muharebeler cereyan et- le kıtala.rını Harko!tan şimali garbt 
mektedir. Rjev bölğe.alnde blr milyo-- bölgesine nakletmektedirler. 
na J'9kın Sovyet askeri çarpışmak_ Harkottaki kuvvetlerin yerine de 
tadır. Alman muvuaıa yollarının baş bu 'lehrin cenubundaki kıtaJarı ge· 
hca kavf&k noktası ve- mcrker.l teh- tirmek !Azım gelecektir. Bu suretle 
likededir . Hitıe.r cenuptakl umumi ka- Stalingrad önündeki hatların& tak. 
ra.rgi.hından Rjev bölgesine hareket viye gönderemez bir hale gelttekler-
etm~r. dir. 

Sovyet c-enerali Zukof, merku.de (Devamı; Sa. S, Sil. 7 de) -



~enevizli kumandanın 
mahareti 

Yczon: 
-n-

aeraer aerdirerek her t.araflnı ka
iın. bir çamur tabaka.a!le sıvattı 
Önündeki toprağı kaz.c:hrdı. Burası 

böylece. biraz sığınacak ve daya
nacak bır hal aldı. 

Jan Jüstir.yani. emrinde bulunan 
butiln muharip ve gayrimuharip 
askerlerle o civarda ikamet eden 
Rumları büyük bır faal.yctlc çalış· 
tırmıs.. hemen Remeıı yüz metre
ye yakın olan bu şerampolu sekiz 
on saat zar!zndoı yaptırmı tı. 

İmparator, Ciı cvfzlı kumanda· 
nın bUyi.ık bir surat ve meharetle 
yapt.Ii,ı bu ıcrampolu, son derece· 
de beğendi. Onun askerlik kıymet 
ve kudreti de inzimam ederek bu
rası, yfne kuvvetU bir müdafaa 
nokt;w;ı te§kll edecektl. HatlA lmpa 
rator, bu ı rampoh.i.n metar:etine 
ne derecede güvendığınj :öster· 
mı; olmak ıçin, kendı kar&r,icihınt 

da or•ı:a nakldt. rd i. 

Herkesln naı:arı dıkkalı. Jan 
Jüsl.iİıya.ni.~llın yaptığl bu ~erampo· 
la çevrilmi§t. Bunun hakkında, ,iC
rek surlarda ve ıerek harp mecii· 
ti azaları arasır.dı. 3.ddetli mü.na· 
ka alar baş gO.termlştı. 

Bir kısmı, ya.p;la.o. bu ıerampo
lün, -.ıı r1ar ka.dar meUn oldu· 
&uooan ahcedıyorl"<ti.ı. Baııları 

azn göründüğü dakikadanberi de
rin bir yeis ve 11evmidlyc kapılmtıt 
olan Bizanslıların kalblııe, büyük 
b:r ümit verdi. 

Nereden çıktığı bir türlü anla· 
ılamıyaıı bu havadl e nazaran, (Ce 
nabı hak, mukadde!!I beldenin talih 
ve mukadderatını dei;iştirlyor) du., 
Çünkü, (Papa) tarafından gönde· 
rıtmiş olan bir L~tın donanması, 
Çanakkaleye vasıl olduğu g.bl, 
~ıacaristan kralı (Jan Honyad) da. 
büyük bir 1\1acar ordusu ile imda
da geliyordu. 

Hayalperest Bizanslıların tah~ 

minlerine göre, Latin donanması 
bir kaç gün zarfında Marmarayı 

geçecek, Bizans sularır.a gelecekti. 
Ve ilk hareket olmak üzere, hatta 
limana girmeden evvel, doğruca 

(Çifte <ütunlar · Dolmabahçe) ö. 
nüne yürüyecek .. orada, demir il· 
zerinde bulunan Türk donanması
na hücum. edecek.. donanmayı bir 
kaç sa.al zarfında k3mılcn imha ve 
yahut esir ettıklen sonra. büyük 
bir şan ve şerefle Biza.ns limanına 
gir€·cckti. 

Jan Honyad'ın ).f"acar ordu~uca 

gelince .. Türklerin, (Voyvoda Yan
ko) dedikleri bu cesur kral ve ku· 
mandan, herM.lde adedi otuz, kırk 
b.nden "fllğı olmıyan müthiş ve 
zırhh suvarilerilc bir gece Arwı:ızın 

i<;e: Türk karargAhının üzerine yükle-
- Şirodıye kadar Türklerin bil- necek .. bütün Türk kuvvetlerini 

ha sa bu noktayı zorlaınalarına kılıçtan ve mızrakta.n geçirdikten 
nazaran. herhalde büydk ve hak;. sonra. mutlaka ve mutlaka CKoc& 
ki hücum noktası bur .. ı olacaktır. Türk) ü esir edecek.. onu kral 
Şu hale <azaran, bu şerampol, Kostantın'e takdim eyl yerek: 
Turk hücumlarına k3fi gelmiye- _ l\otukaddes beldeyi iz'aç eden 
<'ektir. Bu 11erampoiün arkasında bu hıristiyanlık düşmanını. işte sa
ve onun hlmayest altında, adeta na teslim ediyorum. Kırk günden· 
yenı bır sur Jfl4öi t-dilmehdır ••• Va· berl sana çekt;rd;ği ıstırapların in ... 
kıa, böyle bir şcrampolü müdafaa tıkamını al. dıyecekti. 
edEn Jan Jü tınyaaı'nin kılıcına Bizan hlar, bır kac saat zarfında 
gt.ıven.lebüır. Fakat, (Koca Türk) bu hayallere 0 kadar dalmıılardı 
umumt ht.ıcuma kalktığı zaman, ki.. en aklı başında olanları bile. 
h~m bu Cio viz kahramanını. hem bu hay ıı Macar rdu:-unun fTu· 
de onun bulun dem·r gönılekll ar- ra' yr grçtığ:nl.. \'e Yıldırım ıüra· 
kada~lartnı bir hamlede silip upü~ tılc (Edirne) ye tekarrüp cltlgini 
rt<ektır. dıyorlardı. ıddla eyliyorlardı. 

Ve bu sözlerle, bu ı-ar•n1 poiün Bızanslılar, kcndı hayallcrlııde 
('ok büyuk b r k:ıymet ifade etme· canlanan bu yalanlara. yine ken. 
diğini söylerlerke11 , bu mevktın diıeri ınandılar. Ve bunları Türk· 
uğrlyacağı akıbeti de ke retmiş tere ckıyura.rak gt'rek (Fatih) ın 
oluyorlardT. ve gerek Türk ask rler:nin mane· 

Herhalde Cincvııll kumandanın 1 viya tını kırmak için, bu yalanları 
.alışunceleri de bu merkeuie ola- Türk ordugAhında pyi edecek va.. 
cak ki, Türkler n açtığı o yuz meL •ıtalar aramıya başladılar. Bur.un 
;elık büyuk .;rdiğ:, bt>vlcce .sürat· için ele, bu hRvaclislerle, bir kaç 
le kapadtkta· sonr2 faaliyetine ki$1Y~ (Galata) ya yolladıl11.r. 

dc\.·am ettı. ŞerampoJun sağ ve !iOI Bizanslar. Gala.talıların Tılrk or· 
la rafların da birer muve.kkat lstih· · du. u ile gizli ve aşikar bir suretle 
kam d,.ha yaptırdı. Bunları, sıçan temasta bulunduklarını biliyorlar 
yollarlle Sf..·.,...lara ve- aerampole bai- O vasıta ile hayali ordu ve donan· 
!attı ..• Artık burası, t-ak.kı.ten pek manın Türkler arasında da. intlıar 
kolay aştlamryacak bır mtınıa. ha· ederek hır anda Türk ordugahını 
linl aldt. 

dehşetler kaplıy11cai;ına kanaat btl-
İmparator da bu mevkıe on de· 

recede ehemmiyet veriyordu .•• Et. 
'"atında beyaı külAhlı yenıccrılerı'l 

dolaştıı;ı (}'alJ.lıı n k•rargiht!Ul 
b•ktıkça 

- Ah, (Koca Ttı•k) ı .. O, lam 
karşımızda bulunuyor \.'e bu cıok

tayı, b:rın bıle gozunden avırmI· 

yor... Bıze mutiaka buradan hü. 
cum edecekt..i.r. B:zaııs ta!.ıh ve mu· 
kadderatı. •nrat bu noktada hal· 
ledıleı:ektır, dıyordu. 

* 

Jıyorlardı. 

Bu l\Iacar ordu ·u ile L~tin do· 
nanması şayiası. başka bir ümiôin 
kuvvetlcnmeslr:e de sebebiyet ver· 
ml~ti. Bu da. (Sadrazam Hat:J pa ... 
şa) meselesi idi. 

(Fatih) He Halil paşa arasındaki 
vaziyetin gerginliğinden vaktiJe 
bahsetmiştik ve şehzadelik zama
nında, kendisini pederir.c şikAyet 
eıtığ.nden dolayı (Fatih) in, !Od 
razamına hoş bir nazarla bakma
dığını da ilave eylemiştik. 

(Arka&ı vu) 

VATAN 

Şehir 
Haberleri 
illallah bu · 
fırıncılardan 

11 ı Haftadan haftay©ı 
11 

Vurguncuya dair ... 
V ur:uncunun en bariz vas .. 

Dün yapılan araştırma- fı kuvvetli nişancııığıdır. 
Dünyada vurıuncudan başka 

:lo yeniden 1389 eksik hıç kimse bulanık bır ilavada 

k k b 1 d turnayı a:özünden vuramaz. üs-
e me U Un U tüne .Filipin ••.ıl iözike!• sözü· 

Son gtlnlerde yapılan araştır- nü y•zdıgı oku Makedonya Kr•
malar sonunda. :)Chrin birc:ok semt hnın sai ıözüne isabet etU.ren 
!erindeki .fırınların eksik tartıda meşhur nişancı Aster de olsa, 
ve bozuk ekmek çıkardıkla.rı an- bulanık havada turna.y1 ıözün

ıaıılmııı;tır. den vurmak bahsinde vurgun· 
Dün yapılan kontrol neticesinde cuyla aşık atamaz. 

1389 tane eksik ekmek bulunmuş * 
ve bunlar derhal musadere edıl· Vurıuncunun lfl adilm wr. 
miitlr. maktır. Bunun için bazı nıemle· 

Yazan: Sadun 
kısını vurup Jftetmekten 
bir iş kalmaz. 

* Fakat bazı zaman işlerin ters 
gıttigi, mtı:,teri sanılarak herhar.· 
~i blr memura çatıldığı da olur. 
O z:aman vurguncuya, bu kadar 
yıllık lekeslı ticaret hayatında.n 
dem vurmak düşer. 

Bununla yakayı kurtaramaz 
da mahk•meye düşerse işi hiç 
b .r şey bilmezliğe vurur. O da 
olmazsa «vur abalıya!• diyerek 
kabahat; Ya teıglhtarına, ya ma· 
kastarına yükler, işin içinden çı .... 
kar. Bundan başka ekmeklik unla- ketlerde kaatil gibi ceıa görür 

rın ıçine yaba.ncı maddeler karı~- ve idam edltk-. Bizde, adamın * 
tıran blrçDk fırıncı daha yakalan· yaınıı parasını vurduğu düşün· r==t. ikkat Cdıyorum: Vurgun .. 
anıştır. Belediye bu gibi hareket. ceslle cezasr daha M.flf, hele ba- lld' culuk damgasının yüklil 
lere meydan vermem•k için, fld· zı h•Uerde Karıkulak ıuyundan ad•mlara vurulduğuna pek rast· 
deıli tedb.rler almaktadır. Bunda.o daha hafif tutulmuftur. Va.kıl lamıyorum. Yüzblnler üstünde 
böyle eksik ekmek veya kaıaı~:k idam çok atır bir cezadır ama vurıunculuk edenler har vurup 
ekmek çıkaracak fırınlar olurs::. vurguncuyu hiç delilse pranga.· lh&rm~ savuruyorlar, keyifleri-
bunl&r b;r daha hiç bir suretle ya vurmak gerekti. ne devam ediyorlar da tedip sil· 
ekmek çıkartmamak üzere kapa- * lesi beş kuruşluk tıraı bıçagını 

t.ılacaktır- Vurguncunun haksız yere bü- altı kuruıa satanın enaesine vu· 

Gümrük ve inhisarlar yük para vurmak için, b•şvur- ruıuyor. 
ma.dığı tek kapı vicdanınto ka- * 

Vekili şehrimizde pısıdır. Ortaçağ derebeylorl, bir V urgunculutun onüne ıeç-
Gtimrük ve inhısarlar Vekla a. daha yüzünü görmek istemedik· 1Jlek için asıl bUyük vur· 

R.d.if Ka.radenlz dün sabahkJ. eks- leri birini hapsettkleri zaman, e:uncunlın beline vurm•k Ilzım· 
~.rcslo Ankaradan §ebrimize gel- yeri unutulsun diye hücresinin dır: Yılanı öldürmek tçln belinin 
mıştir. Vekil Haydarpaşada İnhi- kapısını duvar gibi ördürürler- O!'ta.sına vurmak gerektiği gibi. 

Galip SAVCI 
farksız. Geceleri herkes - esasen 
adet c.lcluğu üzere - damlarda ya· 
tıyor. Damlar toprak, düz ve bu 
işe müsait. 
Şehre bir çeyrek yirmi dakıka 

mesaft'de Aliplnar köyünde, ge· 
rek kendısinin ve a:erek müite· 
mllA.tıntn damları müstesna ol. 
mak üzere ı~tanbulkilrl bir ev· 
deyiz. Yataklarımız mü:;lemilat
tan alçakça bir binanın damına 

serili. Gece zifri kararlık. An
nem ve benden küçük kardcşinı. 

yatmışlar. Ben de Tahirle birlik· 
te damın kenar1n<la oturuyor, 
bir taraftan çene çalarken bir ta· 
raftan da aşa~ıda kör bir fenerin 
ışığında odunları istifleyen ada
mı seyrediyoruz. 

Tahir, rahmetli babama Bln
gazi eşrafından biri tarafından 

hediye edilip babamın azad kftğı. 
dığır:ı çıkarttığı, Airlkanın Çad 
gölü detaylarından bir zencı. 

Hemen hemen ayni yaştayız. Fa· 
kat güzel, güçlü kuvvetli bir zen
ci. Filmlerde gördüğümüz di~ 

teri bembeyaz, adaleleri kıv· 

rım kıvrım bir zenrı. (Umumi 
Harpte şRrk cepheslndc şehit 
düştüydü. Allah rahmet eyle-sin). 

Biz kor.u~urkcn bir aralık bir 

ıslık öttü. Islıgın ötmo•ilc Tahir 
aşağı eğilerek orada çalişan a· t.:ırıar Umum l\1üdürü, Gürrrükler miş. Vurgızt:cu da onlar gibi, Görenler veya bllen1er rivayet 

Başmüdiırü, Gümrük ve İnhısar.... .-bir gün yanılırım ben de vuru- ederler ki yerinden ikiye biçil· damdan bir odun istedi ve odunu 
lar VekAleUnc mensup kinıseler rum• diye vicdanının kapısını miyen yılanın başı ayrr, kuyruğu almasile zifiri karant.ık içinde 
tarafından kar<ı:ılanmıc:tır. ~leme okluğu kadar kendisine ayrı yaşarmış. Demek kl yılan 

~ " bir noktaya vurması bir oldu. 1 s. Raif Karadeniz İstanbuld& karşı da •haksız kazanç, tujlast sınıfına giren vurgur.cuyu da ya· 
1 f 1 k · 1 d k ı Gürültüden anr.em ve: kardc. birkaç gün kadar kalacak v·~ ka- ve n nsa sızı • sıvasıv e ör ür· şatmama çin belinin ortasinı 

Ü ı .. ı k şlm uyandılar. ~ıcsclcnin bir yı· 
lacağı bu müddet azrfında Güm· m i ur. ayar aına gerektir 
rük ve İnhisarları alakadar eden * * lan baskını olduğu anlaşılınca 

arkamıza bakmadan acele dam. 
işler üzerinde meşgul olacaktır. v urıuncunun mü;,teriyl ~ y ılanın belinin o-rtasını a· dan indik. 

DiCer taranan öırendifimıze re vurmak için kulla.ndığı yarla.mak bahsinde çocuk- 1 1 

to . g • 9n -----

in önü • • 
gezısı 

le ııKil.ııkti mMUt g11ıılbaiRde 

~ Valimiz Takb.lmdiekl lnönU 

gezl!ltf:nl n1erafim.le ve itli' natakla 
açacak. 

Bu ferahlı ~ -IH ettirilen 
bu olayın önentl tkl nO'kt.a..ıa.ndır. 

Birincisi, l~lanbuJun ~lilU Şefe min· 
nf"t ve ba!l'hh~nı ebedileıpttrmek U ... 
zere Şehir "'.\teC'1i!!il ta.nıftn.da.n ve· 
rJJmJ~ tarihi Ud kara-rtlan blrinln 
t&tbtk me\·k.iiWıe konutrou,_ olması· 

dfr. 

lkinl'i önt>mli nokt-a ise l"'tanbo
lun imar t'e güuU,.,tJrflnle bakımm. 
dan hi.ı.yük kll·t.aft<'ıdır. bta.nbullu· 
farın bu noktadan lla, birincisine 
yakın bir sevinç \le iftihar duyıı.

C'aklan "i1tMle81ıd.Jr. 
Şehirler ~ çt>k ba'iı·k, kapalı, peo

~erriert az ve-ya uf9.k: f'!Ylere ben. 
zerJer. Bö)le e\lerde ota.ranların 

ha\ aya, ''1ğa ihtiyaçları vardır. şe. 
hJrlerde ıneyda.na getirilen :retll a,.. 

bıılar, parkfa.r, ıezUer ve lııeaı.er

lerl, teftlrde otura.al.ar tçla Uva7a 
,.e •7"•ğa doğru açı.>nuş birer pen. 
ccredlr. 

DUnyada en gllzel v& en t.em~ ,e
hJrler, gezi1erl, parkları, bahçeleri, 
ye,n sahaları, batta keruJarı bol o· 
lan şehirlerdir. Böyle şehirlerde O· 
turanJar mutlaka d:ıha sıhhatli, da_ 

ha. ne,elidlrler. Çünkü günlUk Jşler 
pf'.Şinde yon.ıanlann, paz.ardan pa
zara kıra giderek defll, her gUn, 
sağlayıcı ha"·aya ve neşelendl.rlci 1• 

'ığa ihtl) at'ı vardır. 
Jnönii gezı~ı. lsN.nbul ltalJn t~n 

a(ılan en gUzeı. en büytılr ,,.e '" fe
rah bir 52~lık l-'.8 nr~e pencereeJdir. 
Böyle bir 'lağbk •e ne'4' ka.ynafıınn 
mllletlnl her zaman saflık •e ne'e 
içinde görmf'kten büyük ZM"kl ol .. 
mıyan bir Şefe lu.fMI ise, btanbul 
için defer biçilmez bir mazhariyet-. 
tir. 

KÖıt KADI 
göre, inhisar l•çllerinin 'ücretlerL Ertes &ün b r de 'ıdip baka· 

' usuller bir bir lesbil edilse mey• luğumun bir h&tırası·vardır. Sı· lım .ki bizim Tahir koca bir yı.. Bir tahsildar tevkif edildi 
ne yapılması kararlaştırılan yüzde dana yeni bir *' binbir geoe• ye rasr aelm:şken anlatayım: lanı tanı ortasından ikiye böl-
ylrmt beş zammın tatbikatına da yetı:cek kadar mevzu çıkar. Otuz yıldan biraz fazla oluyor. müş: İki ar~ın (o vakit metre. Sorgu hikimliğlnce dün. sabah 
yakında geçilecektir. Vurguncunun en dikkat ettiğı Dıyarıbeklrdeydik (şimdiki Di· yoklu) kuyruk kısmı bir taraf· bir tah.,l!darın tevk.f edılmesıne 

Cesedi kuyuya atılan şey, satışını yapacagı adamın işi y•rıbakırı. o zaman, viliyet ta, iki arşın baş kısmı bir taraf. kar•r verılmiştir. 

H 
. açığa. vurmıyacak cinsten olma.· merkezi olmasına rağmen pek ta. Bellnln tam ortasına vurmak Fatih Maliye tahsll şubesi tah. 

Useynı öldürenlerin sıclır. Bunu tehlikesiz temin ede. iptidai bir şehirdi. buna derler i şte.... sildarlarından Şükrü, 250 Hra ·_h· 
muhakemesine devam bilmek içın piyasada volta vur- Müthiş bir kış ııeçirdikten Vurıuncuya da böyle b 'r Ta· tiliıs etmekten Adliyeye verllmış, 

durduğu adamları bile vardır. A. sonra mtithi§ bır yaza da rastla.... hir ıazım ki piyasa taharet nedir 1 bu parayı biUharc. iade etmiş ol· 
olundu damları böyle birisini bulunca, dık. Öyle bir yaz ki evlerin için· görsün!... masın<" raA,mcn ıhtil3st tcsb.t ed1l-

Erzurumda h şehrimize tıcaret _v_u_r_g_u_n_c_u_y_a_o_n_u_n_s_ı_rı_ın_a_k_a_r_Y_._ __ d_e_o_t_u_rm_•_k_f_ır_ı_nd_a_o_tu_r_ın_ak_l•_n _________ s:_._G..:..:,._s:..:A::..:.V_C:..:I:..:_ diği:ıden tevkif edjlmiştır. 
maksadJe c<il•r•k, Beyoı:;luında. Fazla kira almak ist~yen ı ; Almanya ya göııderdiğimiı 
bir hcmşerısınııı Od.,ınd• misafir c: •414 h İ l k · · kaldıııı ıece oldüruıcn ve cesedi bir ev sahibi Milli • !· , y m · ın e atımıza 
kuyuya atılan Hü•eyinln muhake· ..,. ·~ - - --, döndü 
mesine don de iki:ıci aaıreeza. m•h Korunmaya verildi · -
kemesınde devam olunmuştur. 

Şimdiye kadar bu cinayetin kan 
davasından mı, yok:;a HUseylnin 
parasına tamaan mi işlendiği hak
kında bir fikre varılamamıştır. 

Maktul tüccar lstanbula ı:ellnce 
memlcketlisj olan Haydara misafir 
olmuştur. Haydar, :MC"hmet adında 
bir arkadaşile bir apartımanın ka
pıcısıdır. M:safirleri gece uyuyun
ca bu iki kafadar, akıllarına koy
dukları mel'un tasavvuru, tüccarı 
evvela tabanca ile öldürdükten 
sonra c~!'iedini kuyuya atmak su
retile kuvveden fille çıkarmışlar~ 
dır. 

Tüccarın külliyelh miktarda pa· 
rası bulundu~u tahmin edilmekle 
beraber, bu cinayetin daha başka 
sebeplerle i§lenmiş olma:ı;;ı ihtimali, 
fikri kurcal•maktadır. 

Mahkl"me. bu ccls de Bingölün 
Ki~ı kazasına bağlı Herkcp köyü· 
nün n1uhtarı olan maktul Hu~eyı
rrın., köydE'kl arazi hudutları yü· 
zünden katıl Haydar ve arkadaşı 
Mehmetl~ aralarında evvelce bir 
anla,amamaz11k vak'ası geçip geç. 
medijınin tahkiki. ;ç~n Erzurum 
l\'lüddelumumlliğıne tezkere ya· 
zılmasırı.a karar verilml~t:r. 

Şehzadebaşında. Kemalpaşa cad· 
desinde 15 numaralı evin sahibi 

Yahya, kiracısı Galipten 100 lira· 

ya yakın fazla kira parası almak 

tsleml~tlr . 
Eski adhyecılerden olan kiracı 

Galip, vak'ıyı zabıtaya bildirmiş; 

bunun üzerlM, zabıta Kaçakçılık 

bürosu memurları bır cürmü meş. 
hul tertip ederek, evin sahibi Yah· 
yayı !azla palayı alırkcrı yakala· 
mıılardır. Suçlu Milli Korunma 
mahkemesine verilmiştir-
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PAZAR 
AY 8 - GÜN 242 - e .. ır 117 
R.UMi 1358 - AGUSTOS 17 
llİCRİ 1361 - ŞABAN 17 
VAKİT ZEVA.J I EZANI 
GÜNEŞ 6,25 10,38 
ÖGLE 13,1~ 5,28 
iKINDİ 16,57 0,11 
AKŞAM 19,46 12,00 
YATSI 21,24 1,36 
iMSAK 4.38 8,51 
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Ankara, 29 (Vata.>) - Stlmer. 
nanmıyorum • bank Umum Müdlır muavın Ca 

j birin relsliglnde Almanya.ya gl· 
rc::=a- n·elkl akşam Berlln radyM-U-

1 
rlndeo bahsederken bir y~r~o Rusla- d~n ~-lr __ hey~timiz ınemleketimizc 

~ nun daha .ılyade Fransa.ya hı- rın JO Oayyar8lnl dı.,lırdU. Başka donmuştur. 
taı> edea rransııcn. ne,rlyattn' dinle· bir k~imde 34 Rus nı:ağı tahrip etti 1 Aldığımız malün1ata göre, bu 
dlln. SpJker. «Dotru "·e yalan emrin· \'e bu arada blr Alnıan U(-&ilnuı kıı.y- heyet Sümerbank fabrikalarının 
de propaganda• adını verdJğl bir ko- b•nı haber verdi. Bundan sonra l·er- !hllyacı olan yed.ek parça ve bir
nu"'1&da bulundu. Spiker huli5& o- de 1 Rh ta1·yaresi daha imha. elti. r;ok ınalzeııı<'nln yurdumuza gel 
)arak Mıdt kl: «l'&rın Stallnc-radı 8 1. En &onra Rtülara. 101 uçak daha kay- mt'slni temin cdrn birçok muka• 
dıfrmızı fa.nedin. Yalan t-mrlnde 0 • betttnllkteu M>nra. Inrlllz tay·yarele- vt>1e1eri Alman firmalarHe imza_ 
Jan tnruı-ı propapnduı SU..UPgra- rfne g't"('tf. Ahnany&ya yapılan in-: lamıı:ı bulıınmaktadır. 

dın Alman1ıı. .. rın oııne dil,,.,od•n ta- ı ırııı. •kmıarınd• 33 dİİljltlan tayyar .. ı Oau· iye ve Mi ıı·ı Müdafa<. 
mamlle tahrJp M:lldJlinJ bOyliye<>ck- dll~ürdn. Galiba Franl\8 toprakları 

tir ki lılç ".'•Ph .. lt yalandır. Stallu· ı ''"lü•de olacak, 16 t.onare tahrip Veki eri şehrimize 
&'raci önunde Almanlara mütııi1 za. 1 •ttı. 
y!at vordlrlldlflnl bUdlrecektır kJ, 1 Onlim~olq kllğıda not etUğlın hu geliyor 
,Uphef..ir; uıJ"ızdır. Tlmotcnko kuv_ r&kkanl1arı lopladın1: Bir gUnde Ank:ıra. 20 tVııtan) _ Da.hi!iyl 
vetlerlntn muota7.am bir şekUde f kaybod.Uen bir Alnıa.n layyareslne Vekili RecC'p Peker, bu sabah Anka· 
~ekildlftni habf>r vcrtt..e.k:Ur ki, n1ukabll 303 .Rus ,.e lngiJlz tayyare!'lf radan hareket eden trenle, ?ııtıllt ?vIU.. 
,uphesh:: hakikatle a.ll.kaaı yok· tahrip edilmiş. Bire kar.,ı liç yüz Uç! dafıta Vel<Ct Ali Rıza Artunkal da. bu 
tur. Faka.t gaUbln ~·alan söylemtye Fran ızlar propagandanın Alınan- ak~i\mki t"k"pregle lsta.nbula hare· 
ihtıyru:ı yoktur. Bt:ı; ~tallnC"radr al· yada. do#;m, lngllterede yalan emrin- ket etmişlerdir. 
dığnnız zaanan l';taUngradr aldık di· I de oldutuna, Azerbaycanlılar bire ============== 
yeccflz ki hakikat te budur... J kat'ı 30S tayyare tahrip edildlA'lne l * ister inanırlar, i ter inanmazlar, o 

Bir mUddet sonra ayni Bertin IS· be.nl aUikadar etme7.. Ben kendi he· 
tasyonu Azerbayf'.aa türkc;~slle Azer. aabıma ne yalana., ne doğruya, a.çık-

1 

baycanlılara hav&dilkr vordL Onu 1 taaı hJc; bir propagandaJa lnanm1• 

da dinledim. yorum. 
Spiker şark cephNI mu.harf':bele· Tatlısert Bonf:le 

Bugün fehırde gar·p bir hava. 
dls intişar etU ve, Aya;;ofya kilise· 
ı:nin tizerınde o e rarenglz ı.·ya· 

Usıonmıyon köpek: 

~ tr tnpJantrda ha.tıı kbpt·kll"r 

u;;J) hakkında konu,ulurk~n h~ıır 
bulananlardan biri kPndl köpell hak
luttdı ,c>yle bir vaka anlattı: 

--ar.n, )·üzüksüz. sü süz bir çocuk cll 
idi.. Titreyerek tckror öptü. Kolunu da 
öptü. Kolunda sıyrıklar ve bereler var
dı. Gladys yaramaz ve hırçın bir çocuk· 
tu. Tehlikeli ve güç yC'rlerden atlamagı, 
oral•rda düşUp kalkmağı severdi. oı:ıan 
r;oruk g:bi yaramaz ve haşarı idi. Claucle 
o anda karşısında zayıf ve iradesizdi. 
Gladys kad 1 nlığır.ın kuvvetint ve sonsuz 
kudrellnl o anda ilk defa olarak duydu. 
Bu aru hayatında hiç u:ıutamamıstı. 

Kend kendine düıunclü: 
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Claude .egır agır konuşmağa başladı : 

-Çocuksun eV<!t.. fı>kal ne kadar 
tehUkeli v~ şuh bır çocuk. 

Gladys mesut ve bezgtn bir kahkaha 
altı, yanınd1.n uıaklaıtr. 

İçini kemiren şehvet ve arzu azalmıi 
gıbı ıdi . Şimdi utanıyordu. Zevkle karı. 
flk bir uta·nç duyuyordu Gilzel ı:ö• ka
paklarını kapadı. Onu sarmak ıstiyen 

koJlardan kaçtı ve ~ülümseyerek, 

rıne yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, 

bırbirlerinl aUatıyorlardı. Gladys, ko· 
casından ayrıldıktan sonra onun yüzün. 
den ıstrap çekmiş olduğunu hatırlayarak 
ona garaz oldu Istıraptan tıpkı çocuklar 
ı:lbl nefret ederdi. Hayattan yalnız sa&· 
del ve neş'e beklerdi. 

Bir mildd-et sonra zer.ıin malıyeci 
Eysenach1a rastladı. Bu adamın milliye
ti ve nereden ıelcliği pek belli değildi. 
Çok ı<ngln bir Meksika petrol flrketl. 
n>n müdürü idi. Keskin zek!sı ve be~
rlkltll sayes•nde şöhret ve mevki yap.. 
mıştı. 

n kl giln C\'"\·et alınarak bu• do-

0 labında . akhutığın1 bonfUele· 

rJ, bu &abalı ırytln ~.-a,ı-ıyla. yatladım 

,.fi buz dolabından .;lka.rdım. Çal• 
fasulyasını ha.,ıayarak blraı. Yalda 
tevlrdlm, b•yal ekmefJn kabuklarını 
tıkardım. lnC'e dllimle.r yaparak bl
ra:r. tere~alında kı:u.rtbm, biftekleri 
ıskarada pl'jlrerek ekmek dllbnlerlnhı 
üzerine koydum ~'·e birer birer tabağa 
yerte,tln11ktf>n tonra yanma fasulya,. 
yı boşalttım. Çok nefl bir yemek ol
du, 

Demir bir arkada,ını .}·emeto ta.
fırmı,, çok sıkılarak, a.oneclğlm bu 
zamanda misafir çalırmağr çok dU· 
tilnd•im<ıtı de köyde oturan arkad9< 
,ım, ban:ı gelınek lıtedltlnl söyleyin· 
ce, lf'Mf'ğe gelmesini rica ettim, de
di. ('ok t~1 ettJn oğlum, ben de yc
nıete bir AY ila~·e ederim, dedün. Ço. 
cuk sel·in~rek boynum• sarıldı. Ha
ı.ırlarunış olan biftekle çok iyi yo-
nea bir Rus !'alataıııı yaptım. Patates, 
ba.vuç, bir lrii('llk kutu be7.eJ)~eyl ha.ş
hyarak blraı da domatea dofradım. 
Bir taze yunıurta)'ı ('alkalıyarak zey. 
tin Jatınl da. .)1l\1l'j )'A\'at l('Jne ye. 
dlrerek ka':lkhı döve döve m&.)·nueıg 

yaptım. Cir k14ık to• hardat da. ko
yanok ha')hullıtım sebıeierln ~n

ne döktüm. Rlru zeytin \'e luroııı.ı 

turpu diiı &.)•ıkhyarak üzerini aU.le 
dlm. 

- Bir c\in k11rım ve ben kOprği 
evde bırakan&J>: •inl'nıaya ll'lttlk. GflÇ 

vakit e\e drindiitünıii1: ı.aınan kf;~~l 
ka.nape Uı:ertrH'le uyur hıılthıın l"f' he

men yt're lndirPr~k hır '1i°7l"I t~kdir j 
ettim. 

tkl"'"i 'itf('r C\t ~eldiı{inı uman 
kopeg:ı hu aefer yerde otururkf'n bal- 1 
dnm. Fa'.~.,, tw·n oturntak i.,tf"d!Jl"im 
tııırada kana penin sı<·ak oldutunu hJf;j ... 
~t"dhtre köprtin l ine k na~ılo yat
tıtını '' h<-n gt>1in<"e yere indlttnı 
anladım. Ru ~rer bir güı.el dö\.tlUm. 1 
.\rhk u ... tandıJtını ı;lnnfillyordum., 
•"a-kat ~ine bir eUn e\.e gf"(' dOndu-, 
ğun1 \&kit kXpeği yerde kuyrutunu 1 
... atlıvArak ntur-;ııfu )·eri bO~truı1a ı 

çaı.....- ı...ı.ıuaı 1 
KERÇE 

- Saadet tşte bu! 
Elini çekmedi. Cl•ude'un elierı &rasn<. 

da bıraktı· Genç yüzüne kurnaz, fettan 
ve h.tln bır kadın ;>·uzü ma.nası gelmiı;ti. 
Bir crkegin ayaklarına kapa.nnlası ne k3· 
ciar tatlı bir his ıdi Dünyada kadınlığın 
kuvvet ve kudr~tr~ hisseimckten daha 
&üıcl ne olabiJırdi. 

Günlerdonberi Gladys'ın de bekledıcı 

bu cl<!ğil mı ldı• 7..evk, d n.1, beğenilmek 

bütün bunlar kalbini bu anda saran za· 
!er his inin yanında ne kadar ehemm'
yctsız ve sönük Kalıyordu. 

- Aşk! diye düşür.dü. Sevilm'ek ve 
şevmek zevki .. 

Svnra birdenb•re aklı başrna ıelcl. ve 
enişteaioe; 

- Seli h~nüz çocu~um. siı de Tess'in 
kocaşısınız. 

Claudc yüzüne baktı .. Ciilümsedltinl 
gôrdü. Biran bırbırlertrıe baktrtar. Sonra 

Cl&ude sükunet bulmuştu. Sadece el· 
lerı titriyordu. Gladys'ln yanmdın ay• 
rılmak lstcdı. Fakat genç kız ona soku .. 
)arak şordu: 

- Siz bana Aşık mısınız 
Cevap vornıedi. Yalnıı yuzU Pp.;lrı 

oldu. Kısık dudaklı aı;zı keskin bir hat 
halinde yüzünü ikiye bölmüş gibi idi. 

Gladys kendi kondıne dü,ündü: 
- Dellşm iı gibi görünüyor, f~kat yıne 

~·ola 16 leccktır. 

içinde acı, garip Adeta maddileşen bir 
sevinç duydu. Eniştesinin elini t11ttu ve, 

-- Cevap veriniz bana •~eni seviyo· 
rtımu l~ıyln.z. Doğru olmasa bile söyle· 
yinlz. Ben henüz bu kelimeleri duyma. 
dım, kimseden duymadım. Şimdi işit

mek istiyorum. sızın ağzınızdan bunları 
cli11lemek istiyorum. Haydi cevap veri· 
niı. ne olur1 

- Seni aeviyorurn. 

- Hayır, dedi. Nlçın böyle yapıyor
sunuz? Ben ıizl sevmiyorum ki. 

Claude ses çıkarmadı. Gladys cni~te· 
slnln yüzUn.e bakmadan uzaklaştı. 

ili 
Bir müddei sonra bır seyahat esnasın· 

da Gl•dys Kont Tarnovsky'ye rastladı. 
Bu Londradakl b&loda tanıdığı genç Po· 
lonyalı idi. 

Bu tesadüften blraı sonra evlendiler. 
İki sene beraber yaşadılar. T•rnovsky 
çok yakışıklı fakat güzel bir kadın ka· 
dar bu &iızelllilne malrurdu. 

Sözünde durmız1 yalancı, muh&bbetıi, 
vefakAr, ilkin z1.yıf ahlAkll idi. Gla· 
dys'in kocaşlle beraber ııeçen hayatı çok 
zor ,.. üzücü idi. MütemlOiyen birbirle-

Eysena.ch çirkindi Kılın ve btçimsiz 
bır gOvdesi vardı. Alnı dar ve hemen 
hemen siyah saçlarla örtülmüş aibl idi. 
Kalın kaşlarının altında yeşil, keskln 
a:özlerl vardı . Düşn1anların1 da.ima müs ... 
tehzi ve tezyifü bakışlarlle ıüıerdi. Bir 
kadının onun hoşuna aitmesi için çok 
cilzel, uysal ve sessiz olmaıı )lzımd.ı:. 

Gladys'i de kendisine her zaman ita
at etmeie alıştırmıştı. Genç kadını da. 
ima şen ve mes'ul ı:örünmete mecbur 
•tmiıtl. Dünyada güzellicınden ve zcv· 
kinden başka ıayesi olmarnaja alıştır· 
rnıştı. Karısının elbiselerinı kendi seç-er, 
elmaslar alır, o.n.u süsler ve sonra karşı. 
sına ıeçer uzun uzun seyrederdi. Daima 
ona çocuk muamelesi etmekten zevk 
;o.ltrdı. Kollarmın arasına sokuldulu z&· 
mll(L Gladys kocasına: (Arku& var) EV KADINl 
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f ~İÜa~~1 nhisar tabi ispirto ve 
1 bir ihtar 1 ispirtolu içkilerde 
t. Alman!ara yardım J 
C edecek olurlarsa 
Jmüttefikler Bulgoris. J 
Stonı bombalıyacaklarJ 

Ankara. 29 (Radyo Gazet•sil -

edilecek 
A " 
azamı ve 

Maliyctl;;rine ilave 
inhisar r~sminin 
asgari hadleri tesbit edildi 

Büy·ul< zaferi asker fff~disfaü1 
•• 

\Batı l indde) 0/o ı ri meharetlerine has olan bir usta· 
ı. Kolordu (4 tün1en ve 1 müs· tıkla. ve kahramanlıkla başardı. 

takil alay) Afyonkarehlsar ve ce- Başkumandan taarruzun. başlan· y 1 h k J 
nubundaki mevzilerde; gı~ ı;ünUnü, l{onyada General ve !<·e,·z1 Pa~larla o·rl:i<.ıe b:r kaç ) Opt On mU Q eme 

2. Kolo;rdu (3 tümen) Döv<>r Tauı;tı~nd'i 'ziyartt vesilesile ve gün scr.ra ıdare eclecekle:; taarru- J~eficesind:: G:ndinir 
mıntakasında; 27 ·29 temmuz gecesi Fevzi ve İs- zu t<:sbil etti ve 26 Ağust~~ sabahI ( ... ı l 

3. Kolordu (3 tumen) Eskişeh;r met Pa~alarla Akşeh'rde kararlaı;- taarruza başlanm3'\I kararl~ıtırıl· 1 OQ U teraof €ftİ ( 
mır:takasındıı; tırmıştı. Ertesj gün bir futbol ma- dı. Bu suretle baskın t~s:rı la- Yeni Delhi, 29 (A.A.) - Gandlnin 

Ayrıca (Uı;:ak) mıntakasında 1 çı baha.ne edilerek ordu ve kclor. n1amla.nmış, taarruz &{ünü ve saati oğlu \'e Hindistan Taymiı gaz:ete!l· 
piyade ve 1 siivari tümeni, (Bile- du kumandar.ları Akşf"hire çagrıl· de tamamlle &izlenmişti. nin ntesul rnUdUrU Da,·acıu Gandi, 
.-ik )de de 1 piyade tümeni ve di· dı ve v11:1.iyet onlar'!. d:ı izah C'dildi. 26 A~ustos sabahı muharebe Hindistan rnUda!aa!lı kanunu hüküm. Londra radyosu bir nf'Jriyatında Bul- Ankara. 29 (V11.tan)- lnhiır;arlar Ve· ı rninden isti!'ln.a edilen ntiklarların ÜS· • 
~er bazı mıntakalarda 9 pi.vade N'iha~et 15 eğusto a kadar her ~eyi tekmil cephede şiddetle başladı. terine göre g~en 19 ağu!tosta. tevkif gari:stana atılan beyannamelerden kAletinin teklifi \le iki kararname tünde dış memleketlerden getirilen 1 
ıılayı vardı. Bunların hepsi 15 tü· haıırlamak üzere kumandanlar yer· YunanlJlar artık geç kalmışlardı. ediln1iı;se de. gerek kendisini, ;erf'k· bah11ede.rek bir ihtarda bulunmuf ve '\~ekiller l-Ieyetinin tasdikine iktiran tspirlolu ıtriyat ile tababet ve tı:ana... 
mend i lerine döndUl r. Kurtu!Üş ümidi yoktu. 28 Ağustoıı:~ 1 ~e kendisi ile birlikte tevkif olunan şöyle demtııUr: •Müttefik tayyareleri etmiştir yide kullanılan ispirtolu maddeler· ı 

Yunanlıların (Eskişehir, Seyit- Cephede Jk hazırlık yol in~a.sıle rı ... Afyonkarahisar. Eskişehir mev- diğer Uç ld,intn suçlarını irırbata ya· Bulgarlsta.na. bir gün beyanname.. ye- Bu kararnamelere gOre: den yurd içinde yapılan veya dış .. "" . 
t 1 gRZ'. Afyon) ılcris\nde müteaddit başladı. Ku~atma yapılacak cenah. zii yarrJdı. Are.dakl d~mir.volu ka-J rar deli:ler bulunam. adıgı. ıçin mPn'l rine bomba yağdıre.cakla.rdır. B18ga- 1 - Inhsarıar idaresince yurd i· mt>mleketlerden ge iri en mikil alkol. 

IA haUa;·dan ve tclürgü m3nilerilc tak· ta :°"·o! ~·oklu. Bu maksatla <Krıma· zanılmış•ı. Ama asıl mu"him iş 10•• muhakf'me kara.rı ıle mahalll hl.kim ristan Libya hareki.tında Alm&nJRY& çinde satılan inhisar altınd~kl i~pir· Jerden vt n1alt hu .,.salarından ve yol · 
rd viyeii bir mevzileri oldugu gibi lar) sılsllesinln ~·mallr.Ceki Şuhut ru"lm•mi•ti. Yuran tu"menl .. rtnı· lha· 1 tarafındıın tahliye edilml~lerdir. bir Us vazifesi görmektedir, eter bu- to ve ispirtolu içkilerin maliyetleri· cu bcr.1berlnde yu "- satılan ~pir. "-' , ... . 

bilha!:sa biı·ın asıl taarruıuınuzun ova~ında diğer taraitakı Sandıklı ta ııe imha etmek llı:zımdı. Ga .... ·e bir Vi,I. 29 (A .. A.) - Delhıden alınar na. ml.ni olmazsa Bulgarlstanı bom· ne iJA.ve edilecek inhisar re..'imintn aı;;_ tolu içkilerden aşağıda gösterilen .J t 
1 --apılacagı sahada iki geri iTI· V"L.· ~vasına. G"cçmek ve kuşatmayı ! ~- mevzii düşu·rmek değil bı·r imha bir habere gOre. Hindis anda yenider bardmıan edeceJiz, biıden yalruz soy. ga.rl ve A.zamı hadleri şu 'ekilde tes· n1Iktarda. ınhi!'ler resmi alınacaktır; ., , 

1 

daha yapmışlardı. Bundan brı.~ka marnlamak iç'n yol yApmak 13.zını- muharebesi kazanmaktı. Bunun kart~ıkltklar oımufhır. Bombay, Kal 
lemek.> bıt edilml'Jtir: Küulu mutlak litresinde 500. saf t ıı ha.lK ı 
-------------- (Dumlupınar • Ei;rctl _ Döver) is- dt. D ğer taraftan Kamalar ::;llslle· için plyade tümenleri ve süvari küta ve Madras· a po s a a f' 

KUulU mutıa.k 15 derecei hara.rette ı··. pı·rto bı·r litresinden 500, mu"ayyer · d · d" d.. ·· ·ı Ah d , b' ı ·• •çmı• ve o'Jenler olmu .. ur 
k l• . .-, ti tikamchr, en geçen bır or uncu sı e ır agıa.rının 1r C'ır; 6 ı t:n ko~Grdusu Yunanlıları daima ön!!_ • 'i' "t'" • 

Başve İ lIDlZ 99,.5 derecelik bir litrenin asgarl 150, ispirto bir litresinden 100, mikil al· mevz ede sahip bulunuyorlardı. h3kim ve en yük! k nok~·, olan ~:erek vrı yanlıyarak taarruzlara f k b •• ••k 
'Bafı 1 luolde~ - azamı !50, aa:! ıspirto l~ derecei ha- kol bir litresinden 100, her nevi ver· Sakarya muharebesinden s.onra Kocalepc)·e de bir yol yaotıması de\·am ('ftil('r. Yu:-anlıları daima Pas .. i te uyu 

k Şiardır r3rette 96, 94 derKelik litresinden mut ve şaraplar bir litresinden 200. Yunanlılar müdafaaya chemnıi)·cı ır:ap ed:yordu. Bura::P bizim tara· · ı d k ı b' ıe ayrı ayrı onuşm.u .. şımn e 'ğru sr ıştırnıağR. ç~ ı~tı· ır çarpış "'!la 
Başv~kilimiz bundan sonna. bü· ugat1 200. Aumt :JOO muğayyer is. ta.bit ve aunt köpüren şaraplar bir verdiklerinden kış, tlkbahar ve yaz fımızdrın hRr('hfttın mihver: olarak lar. 28 VC' 29 Agustos günleri Tiirk I (Batı 

1 
lnclıde) qo.. 

yük, güzel ve çok faydalı b'tr eser pirto, ~5 derecE"I hararette 9:? ill 96 litres~~e~ !00, :~panya, :sk!·.k~~ mevsimlerinde bu m-evzilcri taze kullanılacaktı. .. orduları hep bu m:ıksadı elde et- me~i için takip edilmekte oJdıJğun·ı 
ola.n Devlet Demlryollarınıo, cer dereceltk bir litresinden asgart ı, L ı bir 1 esın en 

11 
. ~·ıkrıany b", 1ı_t or, tahkJmat 11c lakv!ye etmişlerdi, Yol hıızırlıkıarından sc;nra tu· mc:re, Yunanlıları cenuptan ve söylemektedirler. Bu mUş,a..ititl c.,.. 

ato .. lyelerlnl gezmişler ve i• başın· zamt 100, ~likit alkal bir litresin. den votka Ye em.sa ıç ı e n ı.r ı re· Bizim ordumuzun kuruluş ve oıenJcrın \' kolordular.lll §!mald~r. rıarpten ~arnuığa ga\TCt ett!h·r , .• ll'Jd h b 
1 

d J !" • I d 500 k kt 1 b tt . e · · · . .. ,.ı.. \'&y mu are es n e apon i.0:11~1 
da bilyük bir neşe içinde çalışır asgort 50, Azami !500._ kanyak, hkör, sin en · 0 ey· rom, ı er ve konuşu da ~öyle idi; cenuba dogru hareketlerı ~aşlad:. I nlu\"affak d:-ı oldular. Cenupta ] . cı !)()zg-tı .ıtt ug·rRdr~ı zaman d:ı bu ta 
buldukları mühendis ve işçilere 

1 

votka ve Pmsali ic;kılerln bir litre· bu~la~ benzer her nevi rcnebi içk~ Tekmil cephe iki orduya bölün- Bu ordunun .sıklet merkeıınln A- ordu ve süvari kolcrdusu düşmanı biyenin tatbik edilmiş olduğunu ha· 
hıtap ederek büyük ı:terlıo bOyle .!ınden tı.egaı1_ 60, Azami ,;500, vennu· l~rın _bır litresinden 500, biranın bır ;nüştiı. (Afyon) dan geçen Akar· karçay §ln1al ~den bu çayır .. cenu· ~cphrdc·n, cenahtar: \'e gerisinden tırlatmakladırlar. Amerikan hava ve 
büyük kuvvet ve neşe jle baıtarıla- tun bir litreınnden a.ıı;garl 20, azami ııtreaınden 50, fosfatlı veya fo~fat- çay şimalinde 2. ci ordu, cenubun· ~~na nak:~ctı;n1es· dcm('kıi. Bunun Çayköy civarrııa !!:lkt:tırırken 2. el 1 denli kU\"\'etleri ile kar~ıla.ştıktarı • -.. 
btleceğt'ti söY.emlşlor, gC..dükLeri '200, fftl'l\panya, viski, c-inin bir litre· •ız malt hullsası beher derecesinden da ı. el ordu bulunuyordu- .ç ın ev,·ela 4. kolc.rdu 17 Ağı.utos· I nrdu kuvvetleri de taarruza grçti. ra Japon filat1u dördüncü defa olarH.'" 
gayret ve intizamdan do}aqt mem· ııinden .as_g~rt 100, Azamı 1000. bıra. 10, ispirto sınıfına dahil bulunmıyan 2. el ordu birlikleri ~unlardı: da 2. ordu ö: den alınarak ı. Artık Yunan ordusu hem e('phe-' kaçms.k 7.0runda kalmışdır. 
nunluklarını bildlrmişlerd.tr. nın 1 lıtresınden a1'gaı1 5, Azami !50, tentür ve her nevı esans ve ıtriya. 3. kolGrdu (Eski~ehlr) karşı. ordu:,.·a na.kled~ldL ~u kolCırdu, den V(' hem d<' cen(lhlarından kuv~ B11hriye Nezareti yenl bir Jap.:n 

Buradan ayrılan Ba~Tekilimiz, 2 ispirto ve i~pirtolu içkiler in· tın beher derecesinden 4. kuruş. alı· s:nda Afyon - Akşehır demıryolunun he- vetH taaruzlııra knr~ı koyacak va· nakliye kuvvetinin Gua.dal Ka.n·tl· 
Selçuk eserlerinden Şifaqye mcd· hlaarı ka.nunu mucibince inhiaar res· nacaktır. 2. Kolordu (Aziziye) mıctaka ... men cenubllndan başlıyarak Koca ziyelte değildi. bölgesinden kaçmak zorunda k!ld. 

resesile Gök medreseyi ve müte- sında trpc ileri~ioe k~dar devam edrn 2 f'.\!(t!df' Yu·an cephe kun1an. 
1 
ğı:u brdirmektedir. 

•kıben de Öjretmen ve Sanat o· ·ısta n bu 1 Pa rıı· Re~· s ı· 6. Kolordu (Bulvad'n) 6varında. ınenide lli,ncn vaz,frsi aldı. Bu· d•ı•ı Tr•kopi• 'hala ed len ku\'Vet-ı Bir Jaı)(Jn muhribi batırıldı kullarını ve Hah Doku~a Evini 4. Kolordu (Bulvadin) riv8 r 1nda. nu:ı solunct.·ı t . kolcrrlu ve geris.n.,lordc psir dü,tıi. Türk ordusu bü- Londra. 29 (Radyo_ 23 ,.15) 
gezdikten sonra askeri kışla ile Mürettep süvari h.inleni Döver de ihtiyat olnr<lk 2. }:o;ordu :vcrle~· yük bir meydan muharcbes: ka. n_ir Amerikan tebliğinde bildlritdiğiıu 
hasta.neyi görmüşlerdir. kar~ısında. tı. 21 22 aı;ıı:-:to~· !'.:CCC'.s'nd .. n it ba- zandı. gore Amerıkan hava ku\•vetlcri b.t 

Askerl kışlayı ziyaretti. esnasın· 1 Ordu birlikleri de şunlardı: ren CC'phcrif'ki tUmenlcr düşmana İ-;tc c, bü~·ük zaff"r:n b('ninı nc\çiz 1 Japon muhribini ba.tırmı~ar, muh· 
da muhtelif birlikler tarafından •ı • d ld 1 Kc.lordu (Çay) civarında; 6· cı bira~ cillh..ı .rstklaşarrı:.~ gc•tleı_·ındcki kal.~ılmle C'O kısa olarak :zahı bu· temel olarak. bir ikincisi de batırıL 
se!Am1"'1an Başvekile k~ravana vazı esın en ayrı 1 ve 8 Ci tümenler cephode. arazıde yenı gelen tıınıenlerın l<P- dur. Atatürk b•~•rd•i• bu btiyük mı~ ve di!\'er bir muhrip te ha•ara uı:-
nümuncsi sunulmuş ve çok lezzet- 5. el süvari kolordusu Cilg'-n) lanmalarınt tem ı el tile,.. llu csr:n~ cc:C'r· şii:·Jp rınlatmıştır. r3 tıımı~tır. 
li buldukları asker yenıclinl yiye· civarında ve cephe kumandanlığı d:~ <'n bü~·iık yiirüyiişft İlgirı'drki ı·B~n hu İ':«' ba.":1adığım uman en --------------
rck komutan ve erata hıtaben ör.de. jc:u vari kol~'rdusu yaptı. 17 t:ğus· aı;·ı ve ınütcfekk':r y.tşıyan bir ta · Ru3la ·, Ri~ev hava 
"Kardeşlik türlü lürli.l olur, ben Kocaeli grupu (Geyve) de ve tosda harchet{' gcçc•n &'.i.ivari ko1o~- k1m tevat bana ~ordular: Paramıı 

k•r•v•nanızı yemek!• bugünden Reı·sıı·g"'e, Suat Hayrı· büyük erkanıh•rbiye ondc. dıısu düşmana hissdtırmcmek için , •• r m•d•r. silalıınm var m•dır? meydanı 1 işgaı ett: 
itibaren kara.vaoa kandeŞt de ol· Bu suretle bizim tümen adedi· Sultan dRğ:arını aşarak C"enuba ir.- Yoktur dedlnı. o halde ne yapa. (Ba,ı l lncld~) _ 
duın. demişlerdir. miz 18 p jyade ve 5 süvari tüme. di \'C büyük k:lvls üzer1nde hare:· <'aksın'? dediler. Fara olacak, ordu Kudlk, :?9 (Radyo _ 22.{:5) 

Eratın gürleyen «:a.iol• sesleri fTrgu""p[ •• gefz"rz•tdz• nlnc çıkıyorsa da cfrad mevcudu ket ederek 25 ağusto~d1 Sandıklı olaC'".Jk ve bu millet l~t•k--=lini kur· Sovyel kıtalarının Rjev ha\•a rne;y 
arasında garnizondan ayrılan Baş.. V 4 U ve silllh itibarile blıim tüıne:llcr C.\'lisında ve· cephenin ('Ok yakının. taracaktır, decUm.)) danını l~gal ettikleri öğrenllmlştlr. 
vekilimiz askerl hast.arneye giderek Yunan tümenlerinden azdı Yuka· da ,r;Oril'"dıı Atatürk 30 Ağuı;;tos Başkumm· Berlln, 29 (A.A.) - Alman ordu· 
hastaları ziyaret ve hatırlarını,sor· Cumhuriyet Halk Partisi, İstan· muştur. rıda söyledlğimız gibi Yunanlıların Şimalde 2. ci ordu örrlc yalnız danlık imha muharebeslle bu söz- ıarı b~komul8nhğmın bugünkü teb· 
muşlar ve hastane heklmlerile gö~: bul idare heyeti reisi e. Reşat Bay Suat Hayri kendi kendısın1 esas mevcutları bız•mkınıden faz· 3. ı:ü ve 1. cı kolordular kald! lerını yerine getırm!ş vr- Tilrk mil· li!fnde ezcümle şöyle denilmektedir: 
rüşerek memnunluldlarını bıldir- Mimaroglu ~ıhhi vaziyetinin bu yetiştiren a:cr.ç ve güzide avukat- Ja idi Bunlar da sıklf't m(•rk<zlerllE' r< .. !Jti urun emsalsiz dehası ve kıv· J(<J..fka.cy11da, Alm:ın ve mlltt.cfll< 
mişlerdir. lşe devamına müsait olmadtğını tarımızdan biridir. Şeyhullsl3m Bizim taarruz kararımız ilk orduı nuha kaydılar Tekmil bu yürü-ı metti mc!iai arkadaşları olan Cü~. k.ıta.ları düşmanın bir ı:;ok kf!Simlcr· 

Saat 20,30 da S:ıvas c. H. P. bildırerek, vazifesinden affını rlca tnef'hum Hayri Y~in oalu olı,.ıp hatta tKuv•YE l\Iilllye) nlıı kuru. l\sler .i:E'Cf'lCri.J'"PJldr Gündüz.le.rl Jı.urrets.inıiz i me>t İnönü ve G~nel· de inalla mUdafaa ettıgı mev.ülerf 
reisi tarafından H31l~ev1cde §erC!· ctmışUr. 1903 senesinde doğmuştur. luşu ile b:rlıkte verlln1 [ştı. Fakcıt uçan ctuşman t•yya.-cır·. gece ~·a- kurmay Baş.kanı J\Tareşııl Fevzi dclmt.rlerdir. Da.ğılılan dUfrna.n ı-rup. 
lerine verılen ziyafette bulunmu~· Reşat Mimarogluııuıı bu arzusu kuvvetli bir ordu me)·dana ı:eti· pılan :-.·i.irtiyUşlrrc dair ufak bir Çakııı.ak'ın ~cvk ve idarelrri saye· tarı dağlarda imha olunmuştur. 
!ardır. kabul olunduğundan kendi:;i dün Meclisin son intihap devre5 lnde rinciye kadar müdafaada kalmak emare bile görcmedil('r. Bu hare· s:ndt" Türk ınillpti istlklılline ka- Sta~ingı·ad c;evrcsinde, Alman kı· 

ıranda askeri 
idare kuruldu 

sabahtan ıtibaren vazifesinderı ay· Kayseri mebuslu&una ı:;eçilen Bay düşmanı yıpratmak ve vak•t ka· ketler o kadar intizam \'e m'tha~ vu~muştur. 30 Agusto~ zaferinuı taları "kadeıne kademe düşman tah· 
1 · Ka ı· mebusu Sual Hayr;ye yeni vazıfcsinde de k b · ti a dı A ıl ld B d k t d rı mış ve yerıne yscr zar.ma ınec urıyc v· r s rC'tlC' )Spı ı. un an ma ·sa , i.i~- r.eticesi Lozan muahedesi ve TUr· kimatına taarruz etmekte ve dllşma.. 

B. Sual Hayri Ürgüplü tayin olun. muvaffakiyetler temenni ederiz, gaye olan büyük taarruz zan1anı. mana bsskın le!lri vermek ve im- ki,yc Cümhuriy tidir. Bu iki keL· nm tt>krarladığı taarruzları püskürt. 

eu idareye karşı 
gel enler şiddetle 
cezai onıd · rıı ocak 

Ar.kara. 29 (RJadyo Gaz.etesn 
Verilen bir habu-e göre, Iranda as_ 

kul idare kuruımu~tur. Bu idareye 
kırşı harekettf" bulunn1ak iıstiyenler 

Şiddttlt> cezalandırılacaklardır. 

lt.ıılyan rady0~unun verdiği bir 

Jandarma terfi 
listesinin metni 
Ankara, 29 (A.A.) - 30 ağu<;.. 

tos jar.darma. terfi listesi yüksek 
tasdika iktiran etmiştir, Bu listeye 

göre· 
Albay All Hayd>r Tuğgeneral

liğe, yarbay Hakkt Noyan ve Sa: 
lih Llltfi Baykara albaylıga tcr,(I 
f y~mişlcrdtr. 

Şerif Kutay, Halı! Alparslan, HL 
mi ince, Fethi Tunç, Abdurrah
man Duru, Ziya Şahan, Abdurrah
man Yaman, Nail Gökker, Hakkı 
Göktürk, Bedri Olaaç, Salih Öz
eoşkun, Nazmi Özkök, Cevat n;. 
rim, Nıyaı.i Kjpmen. Hakkı Bey· 
go. 

n1 ve gününü tayin etmek Başku· ha~ın 1 hazırlanıaktı, Taarruz için me her şeyi ifa.de etmektedir. n1cklcdir. 
nıandanlıga bıraktln1ı~tı. alınacak tC'rt b~tın icrası muvıtffa· Hayat yer yüzünde bir kaç ıa. Alman ha\·a kuvvetleri dü~man ;-e· 

Ba.şkuma.n~an Sakarya harbıın.4 k.i~·.etlf' cerrvan etti:, her tümen ye.

1 
yemultan doğı1r. Tarihte bir çok: rilerindeki demiı:rollar;na taarruz. 

den sc.nra daha 17 1 tr~rin 337 de rını almstı. Artık bır taarruz e.mrl büyükler vEırdır. Alman şairi ve l lar yapmış _ve dfuFnana ağır kayıp· 
verdjği bir emirle ıarp cephe:;i ku. kalmıştı. Bu emri n.lırra Türk tü'"j mütefekkiri Goethe, büyüklerl şöy· tar verdirmıı~tir. 
mandanh4·na. taarruz hazırlı~ında menleri ok ~·aydan fırlar ,;pbı ıJer: le tarıf eder: , Kudti!'I, 29 fRadyo - 22.45) -
bulunmasını bildirmişti. Fakat na· atılacaklardı. uBüyükler tartb içtndekJ geçml.ş Gelen haberlerden sn1a~ı1dtğln& Kö. 
kil vasıtalarının aılığı, lop ve cep· 2o Ağu~tcs sab.ahı Ankarada :.ıaman çehre-ler.IJe de*'1J, daima de- re C!rozniye mUte\'t'C<:ih Alman ta.ar· 
hane ihtiyacı bu hazırtıgın hareket Mustafa Kemal Pa!ia'nın Çankaya. ğiş.en yen.ili'klerile büyiiktiırler.n ruzu durdurulmu.,tur. 
haline gelme.sine manı olmu~. ıo da sefirlere \'er<'<'eği ıiyafetten Atatürk, daima dcgışen yenllik· l..ondra, 29 (A.A,J -- G~e-h~yin 
ay daha beklcnmcşlni icap ettir. bahsolunuyordu llalbuki Başku· lerile yaşıyan bır büyüktür. O dal· Mask.ovadan alı:1a.n haberlere göre, 
m şli. mandar. o ı:;abah hiçbir işaret taşı- ma yaşıyacaktır. Ya.şaınasır.ı ve ya- Ruslu a.-ır Alman baıııkı!ına ratmen 

Taarruz plilnı da ba:;itti: Ordu· ı mıy3n otomobili ile Ankaradan aı,·. ~atmasını ondan ögrendtk. Stalingrad ,ehrinde d.ıya.nmaktad:r· 
nun büyük ktsmile Akarçay (A!· ı !ar. 
yon vadisi) cenubunda toplanarak Is:a--bulda Lise:er Alım Satım H•l•hıkJ homhal•ndı 
düşman sag cenahı ıle gerısini ku- Helsinki, 29 (A.A.) - Dün t;ec·f' 

ı•tarak en tabii rical istikamet• Komisyoru ReisliR-in~en: Sovyet hava kuvvetleri mUt•P.k>P dal 
olan İzmir demlryolunu kesmek ve Miktarı ilk teminatı Şartname galar halinde Fin °bA-'?fehrıne ta.arru1 

habere cöre de Tebrizde i\8iler rnti· 
hfmmat taşıyan. bir trene hllcum et· Binbaşılıktan :ya.rbaylığ:t. terfi 

('denler de ~unla.rdır: 

yolsuz mıntRkaya atılacak düşn1anı Q.~J Beher kilo T. bedeli etmi(ller ,., tahrip ve yangın bomba· 
Yüzbaşılıkta.n binbaşılıla terfi imha etmekti. Fakat bu basit pliı.· Fiyatı Kr. ları a.tmı~la.rdır 

miıferdir. Bu amda Ru'I ukerlerı hal 
ka ateş açmcı ve •lli kişi olmU,ı:Ur. 

ıranda buluna:a Rus 8.!tker]('ri Kaf-
ka.syaya göndttrilmiş ve bu 8uretıeı 

Irandaki. buluman Rus kuvvetlerinin 
mikt&rı azalm:ı~tır. 

M Mümin Aksey, Sıddık Or
han, Cevdet Ak, Cevdet Çelın, Sa· 
bit Ayata, Bedii Bir.er. Fehim A· 
kıncı, Eınin Ya.iman, Nail Ersoy, 
Hanıdi Silgüder, Cema.1 Tüzünkan, 

Maarif VekiHiğiodcn : 
Mulıtelıt vilAyeUerd•ki ll't%tci köy demirci!ıği ve mP.rangozluğu 

lturslar_.-ıa a.şağıdaki iZahat \'~ şartla.re. göre öğretmen alınacaktır. 
IslGklilerin belgelerile birlikte \'eki:li.ğe müracaaUar1 ilAn olunur. 
ı - Kurslara yalnız bdlge sanat okulu mezunları alınacaktır. 
2 - Taliplerin !iiU askerllk hiuneUerinr yaprntf olmaları JA.zımdır. 
3 -- Bu şartları haiz olanlar kısa bir denemeden geçirilecekler ve bu 

6.enemede muvaffak olurlarsa ıezlci köy kurslarına öğretmen tayln edi· 
lecekl<S'dir. 

4 - Bu öğrebnenlere bıdayeten 76 lira. ücret vertlecektır. Bun!arın 
terfileri barem k.&nununclaki esa..cıala göre yapılır. 

~ _ Taliplerin vekllhğe verecıklerl dilekçel~re &fağıda.kı evrakı 
bağlaıınals.rı llzımdır. 

a - Diplom& örneği, 
b ·- Aakerıtk terlri.I uzkereııl orneği, 
c -- Ntifua: tezk:ereai örneği, 
d - H!!anillıal k!fıdı, 
• - Vazife yapmasın&. mlni ııhhı bı.! 

~oktıc>r raporu. 

' 
• &rruaı olmadıtın& dair rumt 

c9127> c:7061c: 

• denler: 

Niyazi Özbek, Saim Zeren, Hak 

kı Sönmez, Remzi Önal, Kadri 

Yıldırım, Abdullah Turturgay, Ri

fat Ülker, Asım Kamburoııu, Ze. 

nr tayin için sin:rı kuvvetli bir ku· Tehlike i'areti takriben dörl bu. 
mandanla yc.rulınıık bilmiycn !c. Ekmek :ıdt'dı 16 456 ç.ı,, ' 1 t ·Urmu.,tUr. 
dıtkclr bir ordu ıazımdı. Bu pli:n 
tarihtekil<.rle asla mukayese edi· 
lemez. Zira: 

Toz şeker 
Kesme şeker 

110 609 
130 

a) B;ziın ordumuı bu ihatayaP __ ir_i_nç--:-:---:-----1
7
100:-----:-::-=----,,,.,-,----31_1_ 

ki Aladağ, Suni Balamir, Necmet· tamamen yolsuz ve arızalı mınla· Sabun birinci ne\'i 85 

Ticaret oJal ' rının sala· 
hiy- tleri g'lnişleti'iyor 
Ankara, 29 (Vatan) - Ticaret Ve~ 

klleti, tica.rel h~yatımızcla mühim in· 
kil1a!lar lE"min edecek bir kanun pro 
jest hRzırlamağa. b~lamıştır. 

tin Tokus, AbdiJJkadir Keskin, 

Tevfik Önal, Vefa Önen, Basri 

Öktencr Halil Dcncri, Kemalettin 

Ertem, Şerafcttin Kanarya, KA-
zım Gürhan, Celal Altınhan, Brh

çet Dural, Fikri Kip, Hilmi Artık· 

oğlu, Ekrem Akyıl, Mansur Yen· 

ıııı. Fatih Selekler. 

Petrol ofisin işlerini 

skoni görecek 
Ankara, 29 (Vata.n) - Tıcaret 

Vekaleti, Sokor-ı Vakum Oyl 
Amerikan mümessili Ue bir anlaş· 
ma yapmııtır. 

Bu anlaşma mucibince, Petrol 

Ofisi liğvedilmekle ve bütün mem 

lek•tte Ofis emrinde bulunan de-

polar Amerikan şirketine veril. 

mekledir. 

Bu şirket memleketin ııaz •htı
yacın1 tE min ed~ektir. Ligvediıen 
Petrol Ofis yerine, Ank•rada kü
çük bir büro tesis e<lilecektlr. 

1 
100 
100 
100 
101} 

E ORSA 
29 AGUSTOS 

Ster Ilı> 
Diler 
Pezeta 
İsviçre franr 
tsve~ kronıı 

190 
5,24 

129,20 
'2,3975 
10,25 
'\0,16 

kada le~ebbüs ediyordu; 
b) Müstahkem b;r mevki önün. 

de ve ona karşı büyük bir çevir
me hareketi yapıyorduk; 

c) Düşmana karşı, insan, n1alze· 
me ve sillhça üstün de~ildik, 

Bütün bu mahzurları silip süpü. 
ren büyük bir üstünlüğümüz var· 
dı: Maneviyat yüksekliğL 
Başkumandan Tı.i.rk ordusunuı:ı 

Cedakiirlığına v• kabiliyetine gü·. 
venip bu pl~nı tatbika karar verdi. 
Türk ordusu da dahi kuma,dana 
!Ayık bir ordu olduğunu bütün 
dünyaya i~pat C'tti: bu cüretk3rane 
ve tehlikelı kararı Türklerin askc-

Karpuz 
Kavun <Kırka~a.ç) 

uzum CÇ•vuşJ 

Mangal kömUrU 

13 
18 155 
45 

10,50 

Komisyonumuza bağ-it 6 yatılt lif~enin 1942 malt yılı ihUyaçları 

olan ve te!erruatı yukarıda gösterilen yiyecek ve yakacaJciat>ı kapalı 

zarf usullle eksiltmeye konmu,tur. Ekı;;iltme 10/IX/1942 pertembe 
gUnti saat 15 de Beyoğ"lunda. Liseier Satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Il!lte..ltlıler terrunat makbuzu, 1942 yılı Ucaret odası ve~ıkası ve 
tekliflerını havı kapalı zarflarını sözü geçen saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. P011tada. 
olacak gec1krnl'ler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve şa.rtna.meleri. 

almak isteyenlerin Galata.ıııa.ray 11.sMindc koTrıl&yon kit.ipliğine müra._ 
caat e-tmeleri. 8941:.ı 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Bu proje ile ticaret odalarının sa 
lA.hiyeUeri geni~letilmekte \'e za.tYUL 

nın ihtiyaçlarına ceva.p \'erect>k bıt 

hale getirilmektedir. 
Projenin lklncite,rinde t.cır:i11.nacak 

olan BUyUK Millet ?ofecl"sinin i:k cet· 
aelerlne yetl~tirllme.".ıte c.·alışılmakta,. 
dır. 

fl:RLON
1 

SAATL..A~I 
1<ÖPl1ÜBA$I EMİNÖNÜ 

MAGAZASINDA 

VACHERON 
"' CONSTANTIN 

SAATLARI ----·----
Hor cins Arlon albn . plıiibn,laşlı 

ve taş11z scıcıtlcır. elmaslı So~ 

valyeler, pırlcınlcılı çiçek 1 er 

9ümüş lıediye eşyaları 

bwlcıbilirsiniır. 



emleket sporu· u kurtarmak için \ 

mekteplerd organizasyon ıazım 
1 

Mektepler klüplerin el2man kaynağı haline geti

Fent"rbatu;e biriıu i fui.'ı~>I tnkımının bir kare;ula-:;mıuınd3 

F. a çeliler 
top,.anıyorlar 

Bıılıranlı geçen günlerden 
sonra kurtarma yolu.-: d .ı 

bir hareket 
Halk üzerindeki !'ie\•gisi bir mczl dıs olan bu vaziyetten yalr.ız_ Fe

hep haline gelmiş Fenerbahçe klü· nerbahçeltler değil, rak.p:erı de 
bümüziln idari anlaşanıamazlık:- büyük zararlar görmüşlerdir. Hiç 
Jar ve bu hataların d~ğurduğu şüphe yoktur ki. birkaç idareci-

. dis:pıtr.sizlik n ~ ticesl geçen sene 1 nin ve onlara yardım edenlerin 
geçirdiji buhran ve dGştüğü va- kiübil kurtarma yolundaki bu ha
ziyet bütün spor cfkilrıumumiye- rck( tleri Fenerbehçc larihir.dc bir 
sini müteessir etmiş, sarı 13.civert dönüm noktası olacaktır. 
taraftarlarını da acilar ı ç:nde kıv· ıı:Sütten ağ f y.&ınan yoğurdu 
rancij.rmıştı üfliycrek yer• derler. Sarı ıa.c · -

Fenerbahı;c davasını, memleket vertlilcr acı tecrübeler geçirdiler. 
davası yaparak bu klUbün kurtul- Bu Fen-erbahçe tarihinde ilelebet 

silinemiyecek sayfalar açtı. Onun 

'iç;ndlr ki, bu defa bunları gözö-
ması yolunda bir nıücadcle açmış
tık. Her sahada olduğu gibi bu 
sahada da bugUn hak kazanmış nünde tutarak ktlı kırk yarmaları, 

çok titiz bulunuyoruz. idare heyeti seçiminde 

davranmaları ıazımdır. 

Bu acı tecrübeler olmasa dahi, 

bilhassa Başvekilim!ZI temsil ede-

ek olanları seçerlerken her vazi_ 

yeti düşür:melerl bir zarurettir. 

Her zaman bu sütunlarda işaret 

ettiğ'm'Z gibi bir idareci herşey

den evvel etrafına ve o klübü tem· 

Biz bu yolda mücaddc ederken 
bu idare heyeti içinde Fenerbah 
çelilik bakımından kıymetli e'.e
manlar olduğu gibl, bu klübün 
reisi bulunan sayin Başvekilimiz 

Şükrü Saraçoğlunu temsil etmek
te elan bazı kimselerin de bu işi 

i5tenildiği şek:lde yürütmelerine 
imkan bulunmadığınI da ııave et
miştik. 

s1I E:decek çocuklar üzerinde hUr
Hc\dis€ler gösterdi ki, biz dava- met telkin edebilmelidir. L ialetta

mızda, biz mücadelemizde tama- yin bir kimseyi sağa sola koşuyor 
men haklıyız. Nitek:m bu idare 

dıyerek idare heyetinin başına a-
heyeti içinde Fenerbahçeye olan lıp götürmek hiç ş·üphe yok kl !e. 
bağlılıkları inkiır ecLlemiyecek bır t 1 d h r.a ne ıce er Oe;urur. 
kaç idareci ller:yi görerek iş.e bır Başta sayın Başvekilimiz olmak 
hal çaresi bulmak yoluna gıtmi~· ı üzere, Hacı Bekir Al· l\1uhitUn 
ler, devamlı b r ~üca~eleden son· l\.'Iuvaffak l\tenemenc:oğlu, Zeki 
ra umumi heyetı ycnıden toplan Rıza ve daha bunlar gibi memleket 
tıya. davet etmeğe karar verm : ş~ ~poruna büyük hizmetler etmiş 

Jtrdır. kimselerin idarecilik ettiği bir 
Bugü.n memnuniyetle öğreniyo- klüpte idari mekanizmanın işi bu 

ruz ki, sarı lAcivertliler bu ayı 1 hale sokan, yine bir sandalya ka
on üçünde toplanacaklar. kenôi pa)rım diye rey toplamak lçfh dük
aralarında dertlerini dôkccekle:· kAn dükkAn dclaşan b'r kimsenin 
ve samimi bir hava içinde çalılJı:'.· eline bırakılması şunu açıkça 
cak yeni b:r ıdare heyeti seçtcei<· söylıyelim ki, yalnız hata değil ci-
lcrdtr. nayet olur. 

Zararın r.eresinden dönülse k.ilr- Biz şur:a emıniz ki, Fenerbah-
dır derler. Fenerbahçel.ler idari çdlllcr klüpler·ntn mukadderatını 
hataların cezasını sp r tarihlerin- tayin edecekleri bu toplantıda o 
de bugüne kadar görülmemiş mağ buhranh devrelerde çektikleri ıs-

rilmedikçe sporun kurtulmasına imkan 
.• 

• 

"ieçen 11enek1 ko,uJardan heyeca:Jl.lı bJr eıatantane 

Bugünkü at 
yarışlarında ••. 
Eld:ki program koşuların 

anlatıyor h ::;ı. ece. n l ı ,, o ! acağınıı 
!\faarlf \ "ekili Hasan Ali Yii("e) klüp ldarl"t'llerl ve e.,kJ SJ>0rcu1arla ha..iiiblhal ediyor 

Bugün at yarışlarının sekizinci 
hPfta kc.şuları yapılacak. Ve yine 

Haydarpaşa lisesind bede. ter· '· ~1ektep1.ler~ kli.ip1c.rdcn ayrıl· Vcliefe di ~ahasını binlerce me· 
biyesi muallimleri için b r kurs f ZJ:": : ~ ma~ı k?rarıra rır.:~-.,~ y ' . c nır:k. raklı dolduracaktır. 
açılmış bu~unuyor. Bu kursu ac- ı :"ema! NAN tcp:i sporcu'.~ ... k'.· p'crdc yet:ş· Beş ko~uya giren hayvanları 
maktan gaye, bf"den terbiyesi öğ- --------------....! r· ... ~te ve k u~) '~"- \ de yarını şöyle b r gözden geçırince bugün-
retmenlerine futbol, atletizm, vo· d (:,..anerck onl3.r~n ;.-f'.'.' ~meleri ıc:ıı kü yarı~ların da meraklı halka 
leybol ve d~ha buna mümasil d - ç.,!·şnı:l.ktadırlar lştc tş.n hBk ka- ep<'y heyecan çekt:receğini anla-
ğcr sprr şubeleri harckeilerinln ti budur n-ttş oluyoruz. 
esas kaide!erlr.I öğretmek ve kcn- Şimdi esas mese!eye ge!e:im. Şimdi birlr.ci yarışta"' başlaya-
dil(rlnj bu yolda hazırlamaktır. Dünyanın her yerinde oldugn g:b' rak bu koşular üzerinde tahmin 

Beden Terblyes: hocalarından. mekt~ p!er klüplerin. k1üpler de- yapmağa çahşaltm. 
birçoğunun spor sahasında ihtı· mekteplerin mütemm m~dir. Yal_ Bır:ncı koşu: tlç :yaşındaki ycrL 
sasları olmadığı '11Uhakkaktır ve nız şuna da ışaret edelim ki, klüp- yırımkan ingillz erkek ve dişi 
bunu bugün maarif sporunu id~re terin eleman kay'lağ1 ela., mek taylara mahsus bu yarışa Kader, 
eder.ter de müdriktirler ve aç:k. teplerimlzde de bu sahl'da orga-

1 
Tiryaki, Meneviş, İkbal g:riyor. 

ça illraf ediyorlar. nizas)·on yapmak 18.Lımdır Bu kı.:.şunun favorısı hiç şüphe yok 
Haber a'dığımıza göre şehrim·z· Sayın Maar!f Vekltm·z ~por t<ş- ki, Mercviştir. 

de bulunan Maarif Vektll Hasan lerlnl ele almış bulunuyor. Esefle İkinci koşu: ti~ yaşandaki saf_ 
Ali Yücel bundan LkL Uç gUn evvel kaydetme.le mecbu:lyı tindt'viz ki, kan Arap erkek ve dişi taylara 
Haydarpaşa lisesindeki bu kursa b•r parça d8 Bod•n Terb iyesı er- mahsus bu koşuya da Rınd, Can, 
gitm '. şler, gerek kursta bulunan: kAnının yarattığı ve bu suretle Dabı, Hızır, Vec!ze giriyor. Bu 
lardıın ve gerekse idarecilerd " n memleket sporunun büyük zar:1r- koşuyu da iki hafta evvel olduğu 
izahat almışlardır. Sayın Vekil lar gördüğü kli.lp ve mektep iki. g·bl Dabi ile Hızır paylaşacaktır. 
öyle vaz~yetlerle karşılaşmışlardır llğirln artık tanıamen ortadan kal- Maamaflh biz Hızırı daha şanslı 
ki, bu işin verimsiz b'r iş Glduğu- dırılacağına ınuhakkak nazarile görüyoruz. 

nu anlayarak bazı direktifler ctr Ptlaarıt Veklll ıtasan Ali Yücel bakıyoruz. Üçüncü ko~u: Dört ve daha yu-
vermişlerdlr. . Yine tekrar edelim ki; memle- karı yaştaki safkan Arap at ve 

kısraklara mahsus bu dördüncu 
kcşuya ciFı Tuna, Sava, Bora, To
murcuk, Bahtiyar, Tarza.n. gire
cektir. 3<l!l0 m~trellk bu koşuda 
Tomurcuk geçen hafta olduğu gibi 
bekleme ıo.-.şusu yapmaz ve yarışı 

alıp götürürse yine raklplerınl vu
rabilir. B!z şansı yine Tomurcuia 
veriyoruz. 

Dördüne& ko~u: İki yaşındaki 
yerli saf inıa:Hiz erkek ve dişi 

taylara mahws bu dördilncil koru 

ya da varat,. Humayun, Destegül, 

Zehrimar, .Arır;ar, Hasba, Nilüfer 
girecektir. Yarışın favorisi hiç şUp 
he yok ki lılumayundur. Fakat 
ikinciyi bulmoık çok güçtür. İkın
cilik için De!ilıegül bize şanslı ıö

rünüyor. 
Btılncl koşu-; Uç ve daha yuka

rı yaştaki safkan İngiliz at Ye k•s
raklarına mat.sus bu son koşuya 

da Komisarj, Dand i, Karabiber, 
Heybell, Çobaııık•z.ı girmektedir. 
Havaların son günlerde yağmurlu 
gitmesi dolayısilıe pistin yumuşak· 
lığı şansı Çobaıoi<ızına verdirmek
tedir. 

Bu kursların füzuli masraflara hocalarının spc..r sahasında ihtı. ket sporur. u kurtarmak istıyorsak 

yol açtığını, hiç bir fayda tem:n 1 sasları yoksa bu kadar genç nasıl 1 herşeyden evvel mekteple klübü "ı============================::ıı .. 
etmesine imkan olmadığır.r seneier 

1 

yetişiyor d-ye sorab'.lir. ı birbirine bağ~amak ve mektepleri 
var ki iddia ctmekt"eyiz. Fakat işte biz bu suale cevap verecek 

1 
klüplerin _eleman kaynağı haline. 

bug n bu nokta üzerinde duracak ve bir hakikati ortaya koyacağız. sokmak lazımdır. 
değiliz. Bu yazıyı yazmaktan gaye, 
b~r hakikat! ortaya çıkarmaktır. 

Bugün mekteplerimizde bir ha
reket göze çarpıyor. Gerek futbol 
ve gerekse atletizm sahasında bize 
ilerisi iç:n ümit verecek yıldızlar 

yetişmektedir. Bu hakikat mey
danda iken, birisi çıkar da bize: 

- PckAIA şu beden ter1?iyesi 

Evet beden tcrbiye~i hocaların-

dan birçc.ğur. un hakikaten spor 
sahasında ihtı~asları yoktur. Fakat 

~u da muhakkaktır k i, mektepler
de yetişen bu !utbol, bu atletizm 
ve daha diğer spor şubeleri y:J. 
dızlarını yet:ştıren bu hocalar de
ğil, yine klüplcrdir. 

Yukarıda mekteplcrjmizde bu 
sahada bir orga·-. izasyon yapmak 
zaruretinden bahsetm:~tik. Bu da 
ancak elemanla yapılabiiir. O haL 
de Maarif idaresinin bu işlerde 

ihtısası olan kimseleri arayıp bu1-
rnası ve bu organizasyonu müte· 
hassıs kimselere ya.ptırması icap 
eder. 

-:--~--~~~~~~~~~~--'-~-

Fen~r, kürek 
bayrak yarışını 

kazandı 

Maarif Vekilliğinden: 
Bôlge sıtnat okulları tesviye, elektrik, motör, dökllın, model, ms

rangozluk ve demir atelyeleri için aşağıda.ki esas ve ~rtlar altında 
cöğ'retmen• ve ctfsta> alınacaktır. 

A) oıretmcn olabilmek için; 
1 - Memurin kanununun 4. Uncu maddesintle yezılı f&rtları halz bu. 

lunmak, 

Be1imi büken şanssızlık 
Ozdemlr m.J, Dandı mi, Çoban Kızı mı derkea 
Umaeıya dayandık, paralar rtttl cepten 
Bu şanssızlık belimi büküyer artrk benln 

Rlnd ile Varadine çifte bahis oynadık 
Sapınca kAflr haY"-an hepimi~ b;,r<le.n yanflık' 

'Bu şan11s1zhk bellmı bl1kUyor artık benbn 

Dedik ki sağlam artlk dayan&lım Romansa 
O Ozdemlr vurunca altU!t oldu piyasa 
Bu şan8sızhk belimi bllkUyor artrk benim 

ıKAzım dedik Roman9 mı, ka, göz oyn&th blıe 
O ne baba d08tudur blr kazık attı bize 
Bu l)&DSSızltk belimi bH:kUyor artık benim 

Diyorum gitmem artık, duram11.m kurtlanırın 
}fer hatta erken erken çayıra yollanırım 
Bu şanssızlık beUmt büküyor artık benim lübiyctler kaydetmek ve futbol hrabr hatırlayarak bir daha hata-

sahasına on bir kişilik bir t•kım Y• duşmiycccklcr ve yeni idare !)arı iccivertli'.er ortoyc 
2 - TAbi tutulacakları imtihanda muvaffak olmak JAzımdır. 
3 - Yukardaki şartlan haiz olanlar, barem kanununda.ki esa.sala.ra 

göre tayın edilecek miktarda ücret ve ayrıca 32 IIA. 48 lira HA.ve Ucret 
verilecektir. 

BİLİNMİYEN ADAM j .. çıkaramıyacak kadar aciz vaziy!'te heyetlerini bu düşünce ile seçe
düşmek suret'le çekmişlerdir. ı-ra- ceklerdir 

iLK - ORTA - LlSE 

K ı z Is iklal Lisesi Yatılı 

Erkek Yatısız 

Talebe kaydı içın pazartesi ve perşembe günleri mUracaat edı. 
lebilır. Eski talebe kayıdlarının yenilenmesine ıo eylO.le kadar de

vam edilecektir. 

ŞEllZADEBA!!>I, POLIS KARAKOLU ARKAS I 

.. ~~~~~~~~~~T~e~l~e~f~o~n:_.:_:~2~25~84~~~~~~~~~~~ 
Devler D ..... nizyolları ilanları 

ADALAR-- BOSTANCI - YÜRÜKALİ 
PLAJ SEFERLERi 

Adalar BostRnCl' Yürılka!I p!AJ •e!erlert 1 ey!QI 
nünden ttibaren yapılmıyaraktır. 

912 .ıı.ıı g1l· 

(9375) 

..--BEL S A M 1 TOL 
ldrar yolları iltihabı. yeni ve eski BELSOGUKLUGU, idrar zor-ı 

Iuğu, mtaane ve prostat iltihabr. sistit ve koh :s:.stttlere. Böbre\ ra... 
hatsıziıkla?'ına karşı en mükemmel bir 111\ç BELSAMITOL'dur 
BELS,\?'\flTOL kullananlar yukarıda yRz: lı ha.stahklardan çabu~ 
kurtulurlar. Eiltiln eczane ve ecza dcpolarlndan arayınız. 

~--a=mmımı-..-. ................. , 

kona:ı şildi aldılar 
D ün Büyükdere ile Bebek ara

sında tertip edilen kür('k bayrak 

yar ışı büyük bir intizam içinde 
yapıldı. 

İlk merhale tek çı!teler aras.ın

da başladı ve Galatasaraydan P et.. 

ro bu mesafeyi önde bitirdi. 

İkinci merhale iki çifteler ara

sında başladl. Fererbahçelller ön

de gıden .,,.ıı rakipleri Ga!atasa... 

rayı kovaladılar. Ve nihayet dört 

çifte yine önde Galatasaray olmak 

üz.ere devam ediyordu. 
Kuvvetli bir ekip olan Fenerba.hçe 

fıtası aradaki mesafeyi yava.., yavaş 

kapattı ve nihayet öne geçti. Bu su

reUe ::;3,02 dakika ile sarı Ji.cıvertli. 

!er bayrak yarışını kazandılar. Sarı 

kırmızıl;Jar da ~4,05 ile ikinci oldular. 

GUnUn ortaya konan ~lldlnl' de Fe

nerliler aldılar. 
Sarı ıa.cıvertlilerl bu sene deriiz sa

huında gösterdiklerı muvattakıyet

ten dolayı tebrik ederiz. 

4 - Filli askerlik hizmetini yapmı~ olanlar tererh olunur. 
B) Usta olabl1mek için; 

ı - Mcmurın kanununun 5 inci maddeeinde ya.zıh 4artları haiz bu. 
lunmak, 

2 - TA.hı tutµlacaklan imtihanda muvaffak olmak IAzımd ır. 

3 - U.at.ala.ra imtihanda göeterecek:Jerl baJjlarıya. göre 260 liraya 
kadar ücret verilecektir. 

4 - Fii't askerlik hizmetlerini yapmı\' ola.nla.r tercih olunur. 
Oğretmen ve usta olacaklards n hAlen bir mUessesesede ç&Iışa.nlar mı

tlhanda kazandıkları takdirde bağlı bulundukları müesseseden ayrıl
malarınd11 mahzur olmad1ğına dair muvatakatname getınnek ~artile 
tayin edilebilirler. 

Tallp olanların Maarif VekiilıAi Erkek Teknik: öfretim mtldilrlügü. 
ne bir dilekçe ve avrakı mUsblteleri tle mUraca.atla rı. (9330 - 7253) 

( TU - KiYE ŞEKER 
Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Fabrikalarımız bu Mnekl faallyetJertne eylOlde g~eklerlndf'n 

L~tanbuldıı Ye fabrlkalarrmıı.da yenkleo kristal şek&r için müracaat. 
lann kabulüne 81 Ağu.!ltos pazartesi günUnden itibaren baş1anacak
lır. Gerek küp gerek krl!ttal talepleri, ancak bedellerln fabrikalarımı
za \·eya btanbul büron1uza tamamen tediyesinden veya ha.l'alcnJn 
\'ürudundan sonra itibara alınacaktır. 

At sahipleri ve bizler 
Salih Temel durur da, turnayı gözünden vurur 
Uyu~ok at elinde bir gün .reUr kudurur. 
ı\.kı.l sır ennez; derler bu atçının tştne 

Fikret Athnın 1)8.nsı, atları di.U dtil etH 
Bu ne şansbr Yarabbi, ah bizleri kül ett 
Biz ,..,tık Varad!ntn, sapıp ta gid1'in• 

Prens Hallmln eHndcn o Roman!il n.-lt"r ~ektı 
Zavallıyı nihayet bu yolda t-Opal etti ' 
11.tları aıı,bk biz defterden •lliflno 

~hmet Atmanr oğlu artık aratmaz olrk' 
Cimri dJJe gazteler Atmana çatmaz old1l 
Ot.demJr takmış canı ah bıı yolda. dlşlne 

Se!erol Komlsarja bir gün kurbe.n gtdecell-
Bfr yatmt vursa. hayvan, düğün bayram edt'<'fftııı 

Hayran hayran bakryor atının glcll,ıoe 

- BILINMIYEN AD.Uf 

6alallıl Ye NOfrl7at Mlidilrtl : AJmıet Emlıı YA.UIA.'C 
Vat&ıı NOfrl7a& Ttlrk L tel- ŞIL Valaa MatbaM& 

J 


