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Üçüncü Yıl • No. 824 
GÜNLOK SiYASi HALK~GAZETESI 

~en' in nutku Reisicumhur dün Alman 
~~eaki~~~:.,1ıoo;l \b•• ••k 1 • e • k b 1 tt• ~'G~:~=~~t~:~~' uyu e çısını a u e ı 
~~. İngilt('reniD. ~rrum 1 1 

' zaman vazıyetin 8(' 1 r D M ·ıl ş r.· • • 
t 111-ğiştiğini göreıttğiz._J v on rapen ı i e,-ımızın nez-
~:uuseyinCahidYALÇIN dinde bir saatten fazla kaldı t\. i(ustosun 15 inde Alman
c.,, ların eline düııeeek Lon
ı;;;:n galiblerin zafer çanla
"ıt seslerini dinlemeğe da
~ t!l!ılıniştik. Fakat bu soz yc- 1 

--.. ·---
Ankara, 15 (a.a.)- Reisicumhur İsmet 

İnönü bugün saat 16 da Çankaya köş
künde Almanya büyük elçisi Von Pa
peni kabul buyurmuşlardır. 
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ıı.ıı ı\.lmanJara pervasızca mey
l<ıı Okuyan İngiliz harbiye na
'Jlt ilin nutkunu duyduk. Ar:ıria 
•. }ce büyük bir fark var zan
"""~riz. 

Mülakat bir saatten fazla sürınüştür. -
lal İııgiJiz!er yalmz başlanna 
ili dı~tan sonra tehlikenın cid-
Yetı karşısında bütün gay -
~ Ve faaliyetlerini toplayarak 
~ t enerJik tedbirler ve icraat 
it .müdafaa vasıtalarını temin 
lıı tiler. Fakat bir iki veııile ile 
~liz devlet adamlarının nğıı
lıı ndan duyduğumuz sözlerde 
~terenin yalnız müdafaa ile 

a etıniyerek tecavüze geç
~lı için de hazırlandığını 
~ ~r alıyoruz. Harbiye nazın! 
'<ı en bu defa da bwıu açıkça' 
... ~~uyor. Galebenin Alman top
~ üzerinde tecavüze ge~

'1iıı İngiliz kuvveUeri tarafın
~ istihsal edileceğim temin e
~r. Harbin bir seneye yaklruı
) ı düşünerek yakında niha
et bulmasını bekliyenlerın ü

llıidleriııin hilafına olarak 1n
tiltere hükümeti harbin ln
riltere i~'in ancak yeni bft"llam 
::.labileceğini hatırlatmakta- [ 

. li'ilhakika bu geçen bır sene 1 
~İndeki vekayi eski İngiliz hü- , 
~ıuııetıerinin büyük bir nikbin -

cereyanına kapılarak harb 
hazırlikıannı ve silahlanmayı 
~amiyle ihmal etmiş olduk • 
!atını is bat etmiştir. O derecede j 
lıi donanma istisna edilirse han-

Von Papen 

Başvekil bu 
sabah lstanbula 

geliyor 
-<>--

Ankara, 15 (Jlusuııi) 

BaŞvekil Dr. Refik Saydam, 
Gazi çiftliğinden bugün eks
presle İstanbnla ınüt.eveooi· 
hen hal"t'ket etmiljtir. 

Ba.o;;,·ekil, istasyonda veidl
Jer, parti umumi lıAUbi, An· 

bra valisi tarafından ttışyi 

edilmi§tir. 
ti sahada ve hangi mıntakada ...... ___________ ....., 
011trsa olsun harb İngiltereyi 
gafil yakalanıruştır. Fakat dik
~te şayandir ki bu ilk muvaf
~lııyetsizlikler İngilizlerin kuv

"ei nıaneviyesini zerre kadar 
llarsnıadi; İngiliz hükümetini 
le taş ve panik içinde bırakmadi; 
lngiliz efkiırı umumiyesi hele
'an ve sabırsızlık göstermedi ; 
qedikodulara, bedbinlik cere
tanJanna kendisini kaptırmadi. 
'lele Almanlarla sulh yapmıya 
ltaıkmayı aklından bile geçirme-
d.i. İşte İngiliz milletinin büyük
lİiğünü vücuda getiren ve ken
disi için bir ealebe teminatı teş
~il eden yüksek karakter. Eğer 
<llgılterede, bedbin, ukalil, sözde 
llıünevver, karaktersiz, bulanık 
"e bula.şık bir güruh bulunsay -
dı kimbilir dahilde ne kavgalar 
lıopar, ne sarsınWar olurdu ve 
lllernJeket kimbilir ne müdbış 
felaketlere maruz kalırdı. Va
tanıannı gerçekten sevenler, 
lıu hiç sarsılmaz, hain ve alçak 
'layialara ehemmiyet vermez ve 
lıiç korkmaz milletin metane
tinden ders almalidirlar. 
Şu dakikada İngiltereyi ta

lihinin hiç bir devresinde gö -
tüınıemiş kadar yükselten hare
ket, Almanya ile uyuşma yo
lunu tutsa pek kıi.rlı bir iş ha
linde bir sulh akdedebilmesi çok 
llıüınkün olmasına rağmen da
ha senelen:e sürecek çok çetin 
"e kanlı bir harbi göze alması
dır. Bir millet bunu yapabilme
ı'ie ancak yüksek ve ahlaki bir 
ideali rehber ittihaz etmek su
l'etiyle muvaffak olabilir. 

Moskova 
büyük elçimiz 

Ankara' da 
Mezunen memlekete ge

len bUyUk elçinin An· 
karaya hareketinden 

evvelki beyanatı 
--0---

Moskova büyük elçimiz Ali 
Haydar Aktay beraberlerinde 
sefaret başkatibi Muammer 

(Sonu S Uncu oahlfede] 

Lord Eden açıkça söylüyor. 
'tarım tedbirler istemiyoruz, di_. 1 

Yor ve harbden evvelki dünya
Ya benzemiyecek bir dünya kur
lııak lüzumunu müdafaa ediyor. 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu bu mü· 
lakat esnasında hazır bulunmuştur. 

Ege denwnd& Elli kruvazörünün torvilenın.iş olduğu mevkii göst.eren harita -. 

Meb'uslarımızın Bir Yunan 
kruvazörü 

.dünkü temasla~~ torpillendi 
lstanbul meb'usları dü,n Us- Yabancı bir tahtelba

küdar ve Kadıköy halkının 
derdlerini dinlediler 

bir tarafından batırı
lan kruvazör Elli'dir. 

İstanbul mebusları dün de Ha.lkevleri salonlarında yapı 31 bahriyeli öldü 
ÜBl<üdar ve Kadıköy semtinde lan bu toplantılarda kalabalık -o-
toplanarak o civar halkının di- bir halk kütlesi, Kadıköy ve Atina, 15 (a.a.) - Resmen 
!eklerini ve derdlerini dinlemiş- Üsküdar kaymakamlan hazır bildirildiğine göre Elli isminde
lerdir. Üsküdar ve Kadıköy [Sonu 3 üncü eahrfede] • ki 2115 tonluk Yunan kruva -.. 

-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 zörü bu sabah saat 8,30 da meç-

(.! vrup.=a · har~) Ufrik~= har0 ~:1:ı:~==r~::1: 
zaman Ege denizindeki Tinos a· 

lngl.ltereye Somaı·ıde dasında nhtıma bir kilometre 
mesafede demirli idi. Kravazör 

h k k d b
.. Meryem bayramı münasebetiyle ava a ın• ya ın a U donatılmıştı. Denizaltı dalmış 

bulunuyordu. 31 kişi kayıptır. 

ları devam t yük harbler At?:;~~:.a~rpill:die:bah 
d• b ki . bir denizaltı tarafından torpil-e ıyor e en ıyor !enen Elli kruvazörüne üç tor -

pil atıJmırıtır. Torpillerden biri 
kazanlar hizasına isabet elmiş
tir. Diğer iki torpil hedefe isa
bet etmişler, fakat plaja gi-

(Sonu 3 Uncü sahifede] 

Elli kruvazörü 
2116 ton hacminde olan bu kruvazör 
üç tane 15 lik topla mücehhezdir 

' Batınlan Elli kruvazörü 

Yunanlıların •Elli> kruvazörü 1912 
yılında Amerikada Çin bükUmeti he
mıbına ınŞ{l edılm.ı~ ve cFei - Ywıg> 

jsmi altında Çin donanmasında hiı
mete girmişken (1914) senesinde Yu
nanlılar tarafından satın alınmış ha
fil bir kruvazördür. 

cElli• (La. Seyne) Fransız tezgfth
larında (1927) unesind.e yeniden inf.il, 
edHmi ·esine esaslı bir tamir görmüş 11 
ve (ınoyn dökücü kruvazör) olarak 
yeniden hizmete girmişti . 

(2116) tonilato mai mahrecinde vel 

saatte (21) mi) süra.1.inde bır hnlif 
kruvazör olan emekdar •Elli> üç ta.
ne 45 c:apında (15) santfmetrelik iki 
tane hava dafii ( 4) santimetrelik ve 
ayrıca dört tane Ft"ri ateşli (4.7) san
timetrelik top ve iki tane de torpido 
kovanını hAmildi. Kruvazör (ınay!'l 

dökücü gemi) olarak tecdid edilmiş 
olduğundan (100) tane maynı hamil· 
di. 

Bir gün zarfında 55 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 

İtalyanlar Mısıra ta· 
arruz planını neden 

geri bıraktılar? NWCNQli,.Çffl~.f\,'\VM ............... ,,,, ....................................... ,,..,,..,.. .. ~..,.,~ ........... . 

1.fürettebatı zabit ve neft"r olt:.rak 

(232) kişiden Hxırt..•t olup Fran~;;ıcl:

gOrdügü son tadilAtta k~zanları, böl· 
meleri taman'lile degiştiri inli~ topları 

tel'.'did olunn1u~t. Ka .. anlal' ınazoU;ı 

tr:ıhin eclilmekte ve gemiye . ·..ıatte 
(10) n1il süratlc M"yır şarlilc C iOOO) 
millik bir hareket si'ası vc1·nH.::1..te 
idi. 

Loodra, 15 (a.a.) - Hava ve d>hi
Ji emniyet nezare\leri tebliği: 

Biz çok düşman tayyareleri bugün 
sahillerimiz açıklarında yeniden gö-
rünmüılerdir. 

Sabah mühini biz bombardıman 
tayyare grupu hiç bir muva1fakiyet 
elde etmeksizin cenubu şarkide İn
giliz hava kuvveUeri tayyare mey

- '·· 
[6onu S Uncü oatrifede] 

-- --

-' 

-o-

Kahire, 15 (a.a.J - İngiliz soma
lisinde İngiliz ve ttaı,yan kıtaatı ara
sında ilk çarpışma pek yakın gibi 
görünınekted.ir. Acled itibarile taik 
olduklaı:ı cihetle ltalyan!ar fazla mu-
kavemet görmeksizin salıile kadar 
inebileceklerini ümid etmcktcdirJer. 

Bu arada Libya hududunda vaziyet 
:;ayanı dikkat deı·ecedc snkin bulwı

[Sonu 3 üncü aahlfed11:] 

SABAHTAN 

SABAHA 
Havalara hakim 
olmak yolunda 

Ziyaı do~~ Yun.'.'.n bohriycsi içln 

pek de mah.$ÜS oLnıyacak~ı?". 

HER SABAH 

Her söze kanan
lara dair 

Bugün Agustosun en altısı, ıa.kin 

hlli Londrada Büyük Britanya bay· 
rağı dalgaJanıyor ve Alman kıtaları 
da htHlı Manıın öbür kıyısında yer· 
terinde uıyıyorl.:ır. 

Makaachrn.1z o dürıyayı velveleye 
veren iddialara, meydan <'kumalara 
ve: 

- Temmuzun on betinde Parise 
girdik, aOustoıun on be.inde de 
Londr.ada buı .. naeağı:r.! Kabilinden 
kuru sıkı kehanetle,.e ipret ıetmek 
değil fısıltı propagandasının boflU· 

Evvelki gün bıgiliz tayyarelerinin yıı.ln.ız Almaııyada ll yere hü- Aunu gô•tercn bir vAk••Y• dikkat 

cwnları sırasmda en bliyük Alman ve 1tııly:ı.ıı fabriliıllarının nazarını çekmektir. 
bulunduğu ~bitlere kadar ge~tilderi yolu gÖst.erir liarita. Bcrlin radyo•unu dinleyip de: 

A ğustosun on beşinde Lon-ı 
drayı işgal edeceklerine 

dair Almanların iddiası boşa 

gittiği gibi iki haftadanberr Al
manların İngiltere üzerine yap
tıkları ağır hava hücumları da 
evvelki gün zfıfa uğramıştır. Bu
na mukabil İngiliz tayyareleri 
bir taraftan Almanyaya, diğer 

taraftan İt::alyaya son derece 
şayanı dikkat hava hücıunları 

yapmışlardir. Bu hücumların en 
mühimmi iki büyük İtalyan şeh
rine tevcih edilenlerdir. Bu iki 

- Herifçi oğulları dedik!erlnl 

Akdcnizdcn değil, t[ı İngiltere- günü gunı.ine, saati saatine tatbik 

den Bel~ikayı ve Fransayı, son- ediyorlar. Bu gidlfle lnglltereye do 
ra 5000 metre yükscklig!inde 1 geçerler; Okyanusları da atarlar! .. . 

hükmünü veriverenl~r ingiliz mu-
Alp dağlarını geçerek (yani lOOO J kavemetinin gitt .kço aertıeftiQinl 
kilometre yol liat"cderck) var- 1 hattı taarru• ve atılganlık bakımın
roışlardır. Bunun dönüşii de he· ı dan karşı tarafa göz bile açtırma
sab edilirse Londra telgrafının ! dığını görünce her ı<.ize inanmanın 
bildirdiği 2.600 kilometrelik se- bu katmerli propaganda asrında in· 

1 unı Ahfeıln keçl•inden daha aeı-
yahat ortaya çıkar. Çünkü tay- nacak bir hale koyduguna acab• 
yareler, hiç şübhesiz İtalyan nihayet anlamaya batlamııtar 

toprakları içinde de 600 kılomet mıdır? 
re dolaşmış, sağa sola bomba at- Meıhur Türk ıözüdür: Zor oyunu 

l du ~ bozar, derlet. Mesele zorun oyunı.1 
ın.ış a~ . •• . . . j bozmoisında deAıl her söylenene ka· 

İngılız tayyarelerırun Berlı- nan safdiller n bofa çıkan bu keha-

[Sonu 3 üncU oahlfede] 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
İngilizlerin ~111' 8pltfue tayyareleri bir uçuşa buırlaıııı'k~ 

şehir Torino ile Milanodur ve 
l\-uraya akın eden tayyareler 

nin 90 kılometre cenubunda il net karı111nda ne <liyeceklerinded ~. 
[Sonu 2 ne! sahifede] 1 ~ A. Cemaleddin Sa.raçoğhı 
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Y.AZAN: 

Hikmet Ilgaz 

Scda.ndn Frnnsız cebhcsi ya
nldığı zaman eski başvekil Mös
yö Rcy.rıo bir nutuk irad ede
rek "bu işde biyanet olduğunu, 
Möz i.ızerındcki köprülerin alfı.
kadarl!lr tarafından talırib edil
medigini \ c miısebbiblc.rinin şid- '-;;;;;;;;;;;=====;;;:;~::;--' 
detlc. teczı~ e olunncağını,, ~ -1 -
yan etmisti. yirmi Şahi ve oıı iki Bclycmez 

Frnn :ı mağlüb olduktan son- topu ile altmış bin deve; on bin 
ra mütehasınslar tarafından ya- katırdan miltcşekkil Osmnnlı 
pılan neşriyatta. bu köprü me
selesi lızcnndc hiç durulmadı. ordusu yola çıkti. Biraz sonra 
Anlnr.ılan hükiımct ordudan fe- Kırını hanı Ahmed Giraydan 
liiketin ebebinı sorunca, ordu- yüz bin tatar süvarisi \'C on 
nun ma; iıbi}etinden mütevvel- bin Kazak yardımcı geleli. 
Iid mcs'uliy tten berant i~in Harbin birinci senesi mm.raffa- 1 

kıyell geçti. Avrupanın en 
Jmbalıa.t bır istihkam Ç3.Vl.L3UI13. müst.alikcm kalclerindcn biri o-~ 
kadar tcnzıl edilmiş.. lan Uyvar zapt.olundu. Kasım 1 

H r halde bır başkumandan hülfil c.-tti. Soğuklar başladı. 1 
planlarını, böyle ordunun en kü- Ordu Bel ........ ,1... döndü. 
çük rütbeli bir t dinin vazifesi- 6 

.. ........ 
Kış devresinde Avustmy.ının 

ni ihmal tmes·~1e altüst olacak 
kadar h hazırlnmamalıdir. Hıristiynnlık filcmindcn istim-

dndı üzerine büyük bir Ehlisa.lib Bugünün ordul n fennin me-
dcmyctc ihd:ı ettıği her türlü ve- ordusu teşkil oldundu. Avus •

1 
saiUe tcchız olunmuştur. Eski turyaWan mareşal Kolinyi em

rindeki Fransıilar, birinci Leo-
zamandn at ve katır üz rinde 
taşınan mnııda veya deve Rur- pold idaresinde bulunan Alman 

zırhlı şövalyeleri takviye etmiş, 
sağlrubn yapılan şişirme Kc· 

A\TUpanın diğer kral ve prens-
leklcrin; ar:ıb larda bin zahmet- liklcri de iktidarları dahilinde 
le ııakl uuaıı havaleli saç köp-

olan yardımı esirgememişlerdi. 
rü l vrklarının ~erini modc.m 
<.ırılu'Lırcla kırk kilometre sür- Yaz b!dayetiiıde Bclgraddıın 
a .Jc gıden motörlü dubalar iş- hareket edildi. Bir iki aylık yii
ga \ dmist"r. rüyüşten sonra Raap suyunun 

Kolorduların lüzumunda kul- k.axşı ynkrunnda düşman ordu
lanılnıak üzere müteruidid "kt;p- suna: tesadüf olundu. iki or.du 
rücü,. hirlıklcrı mevcuttur. Bun- birbirine müvazi surette nehri 
lur nteş :ıltlnd , sin içinde ve takibe ba.şladıfur. Bir iki yerde 
sa.atin küsuratı gibi kısa b.ir geçmek teşebbüsü netice vcrmc
zamnndu uzun köprüler inşasına di. engotar mevkiinc gelindi. 
muktedirler. Nitekim Alman- Osmanlı ordusu gece lmrnnlı -
Iar ozdcn sonra bir çok su- ğından istifade ederek alelacele 
lan bu ,.asıtal:ırla geçmişlerdir. bir köprü kurdu. Askerimiz 
Sen üzerindeki köprüler evvcl- köprüyü gcçmeğc ba.şlndı. Saba
den ::ı.blmıştı. Fakat Alman or- ha kadnr karşı yakada epey 
dusu bir sis perdesi :ıltıııda kuvvet toplandı. Diğerleri geç -1 
gene lüzumu kadar köP.rü kur- meğe devam etmekle beraber 
mağa muvaffak oldu. gcccd n karşı sahile geçenler 

Bu mcseley dnir biz de mü- düşmana hücum ederek yer -
taleıınıızı arzederken bu muha- ierinden çıknrdılar. AVusturya:. 
robe on yedinci asır mWıarebe- ordusunu ihata ettiler. Sekiz, 
Ieri değildir ki Raap suyu üze. on bin k.ada.rmı kırdılar. Fakat 
zerindeki köprünün çürüklüğü Ehlisali\:! sür'n.tle bir maya gc
bir ordunun neticei harbiyle lerek Osmanlı ordusunun h -
nliıkndar olsun demiştik • men onda birini teşkil eden 

ın:ısı taarruz eden l..'1IVVetleri
mizin geri çekilmesini icab ettir· 
dL. Fazıl Ahmed paşanın ynn
lış anlaşılan bu emri karşıya 
geçen kuvvetlerimizin jmbnsına 
sebeb oldu. 

Mezkiır muharebeye iştirak 
eden Evliya Çelebi müşalıeda.
tmı şöyle anlatır: 

"Meğer ol Halla.kı ezel, Alios
manı 'münhezim edip ycrindir
mek ve küffur askerine nusret 
verip sevindirmek muradı ezeli
si imiş 

Hemen sadrazamın sui ted
biri ile tahrir olunmuş fermanı; 
Yeniçeri ocağına gelip "metris
lerinizden çıkıp eski mctrislcri -
nizc dönüp giresiz,, deyu fer· 
man. geliiıcc Yeniçeri bir kere 
tüfeklerin ellerine alıb metris
lerden çıkıp gcruki metrislere 
siğirde siğirde can atıp gitmek
te, beri tarafta cenge kızışmış, 

savaş ve uğraşa kızışmış asker 
dönüp ardlanna baktılnr kim 
Yeniçeriler kaçıyorlar. Haber
leri yok ki ~cniçer:iler ferman 
ile mctriStcn çıkıp gidiyor. A
sakiri Sipah ve gayri gnziyan, 
Y eniçerilcrin firar ettiklerin gö
rünce: 

- Bre gidi Yeniçeriler, biz 
bu cenge kızl3ıp kafirleri kır
mış iken siz neye ~çarsmız? 
diye feryad ettiklerinde Yeniçe
riler bize ferman geldi, dediler 
ve gittiler. Y eniçlerilerin fer -
man sözüne klınsc itimad etme
di. l\l"'ümkiin clııp csmra vakıf 
olnıncı!nr. 

Hemen asker yeniçerilerin 
\•eziriazam Sekban ve &r.ıcala
rının kaçµkla.rın zanncdlip cüm
le asker onlara bahane bulub, 
cümle atlılar bir kere at boynu
na düşüb, geri dönüp bir kere 
bunların fermansız kaçbğıru 

Yeniçeri görlincc ferman ile 
metrislerine girmeyub nehri 
Raap üzerinde ip ile bağlı köp· 
rüyc uğradiliır. Sipah dahi at
lar ile vurÇU.ılar. Evvel gelenler 
bir hoşça suyu geçtiler. Hemen 
hakir, karşı tarafta at üzerinde 
dururdum. Bu hali görüp aklını 
başımdnn gidüb bihuş olmu -
şum.,, Eltscri Osmanlı tarihlerinin bu kuvvet üzerine taarruza 

başladı. Tazy.ikin gittikç art- (Son ) 
"Raap suyu cengi,, olar.ak kay- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGm!iiuiliranııniiiiiii~ 1 
dettiği bu muharebeye Frenk - .4 

ler Sengotar seferi dediklerin -
den :: n tarihilerimiz de bu ismi Yurdda Sabah 
kabul etmişlerdir. L--------------------------------

Avrupnlılarca pek meşhur Bursada g üzel bir 
olan ve OsmanWann mukaddi-
mei z~vnli addolunan bu muha
rebe 1664 nenesi ağustosunun 

birinci günü \-ukua geldi. 
Mehmed oğlu FllZll Ahmed 

paşa znmnnındn Erdel umuru
nn her iki tarafın müdalıalele

ri ile başlıyan ihtilfi.f nihayet 
Osmanlı imparatorluğunun A
vusturyayn -sef cr ilanınn mün
cer olmu tu. Edıme bağlarında. 
ordugüh kuruldu. Tuğlar di
kileli . Kö ler çalınarak ordu 
toplandı. 

Büyük alay ile sadra?.anıın 

sırtı kıymettar kürkler ile do
natıldı. Başına çifte murassa 
sorguç takıldı. Beline de ayni 
ziynettc kemer ve hançer bağ
lna1ı. Serdarı ekreın ünvanı 

verildi. Yüz clli bin asker, yüz 

ABONE BEDELİ 
TOrklyıs Ecnebi 

ENELIK 1400 Krt. 2700 Krta 
e AVLIK 760 » 1450 a 
• AYLIK 400 • eoo • 
1 AVLIK 150 • 800 • 

16 Ağuttoa 1940 - CUMA 
11 Reeeb 1!59 

3 Rumi Ağustoı 1l™i 
C.ün 249 Ay: 8 194-0 - Hwr 103 

Günoı öı;ıe ikindi 
ıo.o:ı 5.11 o.oo Ezani 
0.11 13.18 17.07 Vasati 

,&\(pm Yattı lmaak 
12.00 1.42 8.09 Ezani 
20.07 21.!iO 4.17 Vnsati 

Bursa, (HQsust) - Uzel• blı;kl -
dikiş yurdunun dördüncü sercisi v:ı
ll, belcdıyc, Halk Partisi ve Halke\•i 
ı·cis ve crkünı ve scçkln bir da\ etli 
küUcsi huzurile açılmıştır. Sergide 
teşhir edilen eşyayı u,yn nyn tc:lkık 

• 
sergı 

Dör.t yıllık mesai hay:ılmda 100 
den fazlıı sanaUrnr ve ev IGıdını yc
tl.şllrcn Uzcl Biçki yurdunun bu se
neki scrcisindc teşhir edilmiş olan 
eserler büyük bir ta.kdir ve h:ıyran
lıkla scyrcdilinckt.cdir. E$ad ALKAN 

eden valimiz. bu münasd>clle ına:ı- ------=====------! 
rif ink::ıllbı içinde baş döndurucii 
bir: hız.la ilerliycn sanat ıışkı ve biç
ki yurdlıınnı her gcçco sene icindc 
Tilrl.iye Cumhuriyetine yüksclt kıy
metler kıız:ındırdıgını tcb rüı. ettir
mış ve h:lyatını Türk kızbnruı de
ğerli saruıt usullerini öğretmeyi gnyc 
edinmiş olan Bayan Kevser Sanba
yı tebrik etmi~ir. 

1st:ınbulla diğer viWyctlcrimizdcn 
b:ınyo vesllcsılc ~ti~lze gelenler 
de dahil olduğu h:ılde. tutulan kn
yıcllarn nazaran serfgyi 10.000 den 
faz.la ~tnndaşın ziy:m:l etliği nnlh
şılmışbr. 

T'ürk Hava Kurumuna A za 
OLANLAR 

Türk Ilnv:ı Kurumu Beyoğlu knz:ı 
şubesinden ebedi Türk istikllllinln 
en muhim unsurlıırından mııu h:ıva
cılıgımızın inkişafı hususunda sayın 
halkımızın kurumumı.wı nsll nzıı ya
zılmak için mür:ıc:ı.ııllnrııun her gün 
nrttıgım gören heyetimiz bu yurd 
se\ er, usUirı ruhlu zevatın vatnn va
zifesini seve SC'Ve )'Clpnbilmelerini ta
mimen hulk:ımwn kıymetli yardımln
nru Bcyoğlunda tlıtikl{il cadd~nde 

Gl No. da k:ızn tubesinde kabul et -
ınektcdir. ı 

l."El\ .. SAilAll 

r 
L. )

ISAB Ht'AN SABA~ 

------ - - Ha alara hakim 
Belediye i . ilyon 
lirahk yol inşa 

ediyor 
-o-

İstanbul belediyesi, şehir dahi· 
linde inşa olunmak üzere 1 mil
yon liralık yol programını kı

sun kısım parçalayarak ihale 
etmektedir. Bunlardan bir kısmı 
ihale olunmuş, diğer bir kısmı 
da münnkasaya çıkarılmak ü
zeredir. Bu yollara aid tam lis
teyi aşağıda veriyoruz: 

İliale edilen ve b •gi.inlerde 
inşasına ba.şln.nnn yollar: 

r OKUYUCU "\ 
DİYOR Ki: 

Beş kuruşu olmıyan
lar yakmJa~mı teşyi 
edemiyecekler mi 
Çarş:ımba cünil B:mdmmıyn !!!-

den cllcm efrndınfüın birinl tCSYi 
için Galata rıhtırrun:ı y:ına,.cmış 

cMarakrı7.> vapur.ına gıtUm. Be<; 
kuruş vermeden dc.:mir k:ıpıdan 

gcçcmedım. Uç seneden beri Ba.n
dırmay:ı gidıp gelen ailem efra:iı
nm istikbal \'C tcşyıınde ılk defa 
karşılaştığım bu beş kuruı; odeıne 
ısını anlıyrunndım, Yeniden bir 
vergi, mi? •.. Yoks:ı aileden. nkra
badan veya ahb:ıbdan hiç bir" kim
senin tcşyfo gelmemesi için ihdas 
cdılmiş, keyfi bir mimia mı" Ac.a
b:ı beş kuruşu bulunmayanlar, eşi
ni, b:ıbasını, e'l:lud r.ı ve karele ni 
teşyi cdemiycceklcr ml? 

Muhterem gazctenlz va~ıtasılc 

mübhcın k:ıl:ın bu meselenin isU:h
zahı mı.imkün mudur? 

Hürmetler cfcndJm .. 

Okuyuculannızdan: Kııdık!Sy 

Mühürdar Hacı Hüsam soknk 
19 No. dn H uınü Sakaroğlu 

Çatalçcşme • &limckapı, Be
§iktaş, Barbaros türbesi civar 
yolları, Fatih - Edirnekapı re
fujlan, Bakırköy T~ iskelesi 
rıhtım ve yol ~~aatı, Halıcıoğlu 
- Topçu ouklu, Floryada inşası 

lazımgelen müteacldid yollar, 
Mecidiye köy, Büyükdcre, Sarı

yer, Yeşilköy asfalt yollarının 

1 
yeniden katran kaplanması, Gn- p=----.... ..:..--....... a:ı1-. 
lata tersane caddesi, I\:nbataş KISA HABERLER 

Karaya otura 
un n şi ehi 
kurları dı 

---0---

Geçcn hafta Çanakkale ci
varında karaya oturan 7000 ton
luk Yunan vapurunun tahlisi 

' işi bitmiş ve gemi oturduğuma
halden kurtarılmıştır. Dün şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
malumata n:ızaran geminin alt 
tarafında. iki metre derinliğinde 
büyült bir yru-a mevcuddur. Bu 
yara çimento ile kap blmıstır. 
Vapur lima.nırnı.za kadar gele
bilmek için daha esaslı bir ta
mir görmek üzere Çnnakkaleye 
getirilmiştir. 

--J>ll<--

Mrnır çarşısı için hazır-, 
lan n plan 

Mevzü bir hfil yapmak üzere 
belediye tarafından istimlak 
edilmekte elan Mısır çarRısı için! 
imar müdürlüğü bir plim haztr-

1 lnmı.5t.ır. Plan vali ve belediye 
reisi doktor Lütfi Kırd:ır ta-

olmak yolunda 
[Bnı tarafı 1 inci phffed'~ 

Dessau şehrine ve civo.rına >~ 
tıkfun alanın hedefi do 1 
kers tayyare fabrilta1arınn ~ 
cih edilmişti. Bundan başka ı! 
liz tayyareleri ayni zamnndıı ~ 
Alınan şehrine, üssüne, snn• it· 
atcrkezine hücum etmiş!~ 

Bu hücumların neticesi ııt-
dir ! Bwtlann sıhhatini biÇ ~ 
membad:ın tayin etmek k11 
değildir. Tayyare hücunılnrı" 
da hücumu yapan taraf, taJlt1' 
batı pckaz kontrol edebilir· 

Çünkü hücumların çoğu ~ 
cc vakti ynpıldığı gibi günd 
yapılsa bile bir iki bin ıncut 
yüksekten tahribatın vüs'atJlllı 
mnh:ıllini, bombanın isabCtiol 
görmek mümkün olmaz. aucır 
rruı. llb'Tayan tnra! ise tekr:ıt111' 
mfmi olmak için hava taarruı!T 
rııun neticesini dalına zayıf r,05' 
teıınektedir • 

vapur iskelesi, rıhtım ve p:ırkc- ıı.,..,...,. ___ .,.,..,,...,.,.._a:ıı:=--ı 
leri, Çatalçcşmc - Edinıekapı, 

Nalband Hacı Evfad sokakları, 
Silfilıdarağa fişek fabrikası 

yolu, Suadiye iskele yolu, Top
çu atış okulu - Davutpaşa, Mez· 
heba - Siliilıdarağa, Selamiçcş

me - Maltepe asfalt tamiratı, 

Boğaziçi Anadolu sahil yollan, 
Sarıyer - Kilyos yolu. 

* Fenerbahçe - İ!:'..anbul bcledl
yesı şe.lırin en güzel semtlerinden bi
ye burayı teşçir edecek ve kısa bır 
ri olan Fcncrbahçeyi nlını.,tır. Bclcdi
zamand imar ede ektir. 

Bu noktada en büyük tcnıit1'' 
tı, hedefin tayyareci için İ)-r 
cc malüın olması ve tayyarcc1 
nin tecrübesi, melekesi, :ın3l1' 

rafından tcdkık olunarak mu- reti vc.rcbilir. 

1ha:le edilmek üzere münaka
saya çıkarılan veya çıkarılacak 
olan yollar: 

---~-..-----------Yedik u 1 e - Balıklı, Tozkopa-
ran • Aynalı çeşme, Acıbadem • 
Çamlıca, Mete caddesi imtid:ı· 
dı, Nişanta§ı Emlllk caddesi, 
Ycşilköyde Gülüstan - Saadetli ı 
ve Gülibrişim sokakları, Laleli
de Kocaragıb pa.cıa, Şnir Fıbıat 
caddeleri, Taksim • Sıraserviler, 
Bakırköy - I<azlıçeşme, Hürri
yeti ebediyetepesi - Kağıdhnne, 

çütehavuzlnr • Selfuniçeşme 
yollan; 

BELEDiYEDE 

* Taksim bahçesi - Taksim bah
çesinin elektriklcrt gece saat 23 
de sönduriılmcktc.dir. Fakat bu es
nada gazinonun r· lıyette bulunma ı 
d::ılnyısile gazınoya ı;ellp g d nler 
muşkuliıt çekmekte idiler. Bele.diye 
Tıık~lm bahçesinin clektrlklerımn 

gnzino fnaliyctintn sonun:ı kadar ya
kılmn .. uıı karzrl.:ıstırmıştır.. * Emlnllnü meydanı - E n.nonil 
meydanının inşaatı henüz ikm:ıl edil
mc.miş)Osımlarınm beton. · i b!r- lml
taya kadar tam:ımlnnacr..ktır. * Resim ser.gisi - Dursa kız öğ
retmen okulu, Emınönü h:ılkcvinr:ie 
bir resim ve tezyinat scr~lsl :ıçmış
tır. * Belediyenin ccuılıırı - Cadde 
lıostmu gazinosu belediye ni~ınntl 

hillı.fıruı yüksek tnrile. tatb'k ctti1.1i.n

den belediye t.arn!md:ın 15 llr.a para 
cezasına çarpUnlmıştn. 

*Yeni bir cemiyet - Eskı Darill-

vafık görülm.üstür. Plann naza
ran MıS!r çarşısının dahili taksi
matı :ırasın1a bulunan bir çok 
bölmeler yıkılacak, çarşının ha
va alması ve aydınlanması icin 
yeniden bir. çok pencereler nçı
lncak ve soğuk hava tertibab 
yapıiueakbr. Diğer taraft..'Ul 
c::ı.rşının istimlfik muameleicri
nin 1nsnıI azamı ikmal olunmuş
tur. 

POLİS DE 

Şüpheli bir ölüm 1 
Sanycrde oturmakta. olan l<'at 

ma adında oir kadın ansızın ba
yılarak muayenesi yapıldığı sı

rada ölmü.5tür. Belediye dokto· 
runun raporu ve adliye doktoru 
Enver Karanın muayenesi ncti-

1 cesinde cesedin morga kaldırıl- ! 
masına karar verilmiştir. 

Eski mebuslard n biri 
ansızm otelde öidll 

itmn ve ~atı okulları mezunlan bir Ankara barosunda l n.y:dlı bu
ce-nlyet teşkil etmek için viltlyctc lunan ve eski mebus! runızd.an 
mUnıcaat etmişlerdir.. vukat Şükrü asi e,..,,."'lki ak· * Manifatura işi - Fiyat murakn- 1 ~am Bristol otelinde mu. lrille

lstanbul belediyesi İstanbul - be komisyonu dun Mlntık:ı ticnret ıriııden bir bayanla görilFmekt 
Edirne asfalt yolunun Topkapı müdurluı;unde t.cplanıırak m ı me iken birdenbire üzer.ine fenalık 
civarındaki kısmı üzerinde bu- devam etmiştir. Komisyonun dunkul gelerek ölmüştür. Yapılan mu

toplaotısındn manlfaturn çcsidh.'li 
lunan ve ""'basa o.id bulunan bir aycnede avukatın eceliy öldü-

Çok güzel bir 
teşebbüs 

~ flyntl:ınnın katı bır surette t bıt ve 
mezarlığı sabn almıştır. Mezar- n nı mukarrer bulunmakta ıdi. :ı-· 1•

1 
ğli ve defninde bir mahzur ol-

lık açiliı.rak asfalt yolun bu kı- kııt listelerdeki ç idlerm pek fu2la matlığı hakkında rapor veril • ı 
sımda gellİ§lemesi temin olun • olması scsebile bütün hukümLriıı f,. miştir. 1 
duktan sonra knlruı klsımda da l"nlları gelecek toplanbdn ikınnl edi- Fakir bir genç yoida 

fucek \•e hemen gazetelerle il!ın cdi-
Topknpı halkı için güzel bir lccektr. dllşUp b yıldı 
park yapılacaktır. Arabc:ımı·de bı'r kahvede ,.._ * Fuarın Alman mümcsslll - tz- v-

T aksim gazinosu yeni - mir cnternıısyanal fu~rında ' ımnn tunnııkta olan 20 ya.şlnrıntlaki 
den t nzilat yapb p:ıvyonu mume:;s-Ji sıtntl~ buluna- Mustafa Şişman, Dolmaöah<;:e-

cak olan Von Kreme chrımıze ı;:cle· ..ı~- ~,_._ 'k 
Vali. ve Bel".:ı-ıyc Rcıs· ı· Dok- k u.ı:.u gcçmı.:.ıu.c ı en an3ızın ye.re 1..-u re Park otele inmıştır. Mume s il bu-

tor Lütfi Kınlar Taksim ga- günlerde tzmire hnrcket cdeı:ek Ai- düşerek bayılmıstır. Palis kcn-
zino unun tatbik ettiği lüks ta- m:ın p:wyonunun hıızıı1ıklarına r.e- disini Beyoğlu hast:ıh ne.sine 
rifeden halk lehine yüzde 15 _za_ret_ed_ec_ek_tir_· _. ________ l_·a_tı_r_nuş ___ tı_r_. _______ _ 

nisbetinde yeni bir tenzilRt yap
masını gazino müstecirinden r 
istemiş ve bu taleb Jmbul olun
muştur. 

Bu itibarla Taksim gazinosu 
bugünden itibaren lüks tarife
den yüzde 15 nisbctinde bir ten
zilat tatbik etmeğe başlamıştır. 
Gazino yemeklc.rde ve tabldotta 
da ayni tenzilatı yapmı tır. 

-:ıııı---

lraka "hraca 
b şl dı 

Irak ve Basra yoluylo; tica;.,. 
retimizin ınkişafı için yapılan. 

etüd ve teşebbüslerin gayet mu
sa.id neticeler vcrdi~rini yazmış
tık. Bu lıusu&la resmi temas
lar yapılırken şehrimizden hu
susi tesebbüslcr de başlamıştır. 
Irak piyasalarının muhtaç ol- 1 
duğu bazı maddcler buradan 
gönderilmeğc ba: lamıştır. 

Dün Suriye tarikiyle B ğda
da 2500 kilo mıktarmda: dokuma 
keten bezi ihraç edilmişUr. Irn
ka satılan bu malların bedeli 
Sterlin ile ödeneceğinden bu 
memlekete yıı.pılncn.k ihracat 
ga;yet faydalı olmaktadır. 

Diğer taraftan cfün Yugoslav 
yaya da 2000 kilo balmumu ih
raç edilmiştir • 

Bir l<adın 'l:ZI n 1 

Diğer 
henüz 

fuhşa nası l sürük
ler? .. i -i küçük JZa 

a: ıyaca larrtuş 
a 

mumUige ~Um ctm 
mUhurlcnmi tir. 

Bunl:ırdao birinde gö.rulcn g ç 
bır ltızm kendi ana ı tıı"a(ın liu 
yolda çalıştmlmokb olau u ' o
nun d:ı :ıyni ~de ve nynı urct 

kını yaptı ırad~T kı7.ım s::ıbn k:ı.~ 

dın u bır erkegi fen:ı bir v ıyet

tc ıdukla ı gtb .ızını ctı ı nn 
ı ınde diğ ,. bır crke!:.lt:? c l ~m -
tckr en yukalamıştır. Hcnuz. bu 
h. y:ıta atıl::ı:n dıı,;cr ıki genç kız da 
c' :ılıilıı ,;e btckı ruçllılar bırilktc 
alınm::ık c.v mfihW"lcnm. ;tir. 

Di -;:l'r r::uıd \'ll evi 

y:ıb;:ıncı bir erkekle. fena W ' z: - Nunı~aniyedc Alibnba sokağın
yettc y:ık<.tlanım alması ender - d An kaya aid al:ın eve do :ıynı se
di.f edıl n f:ıelı~rdandır. B q n cc y:ıpıl b..r. ba:.: n bu ~ın d gun 
başka aynı evde henuz o sun - lerdenbcri ph .. :ıltınd: bulundunı-
c:ı crı.eı~ıerle temas etmek u l ral: l<ont.rol edilmesindeki 1Snbcü-
hnyata tCŞ\ ık edılmi olml çok nl meJdann çıkarmıştır. 
iki ltızcnğız daha. anılın~. Esasen Anik;ı da hcnuz pek ccnç 
bıçnrelcrın; hcnuz o gün fena yola ve oldukça glizcl bir. lodın oldu run 
sevl.cdıleceklcrini haber ıılan ohlük d • .m eve sıl• sık erk k mısafırler ve 
zabıtası tetkik ve 5zcul ı u dah:ı çi!Uer kabul ctt &i ahfa • z:ıbıt. ı -
faı.l uz:ıtm:ıya lüzum g(Jrmüycrck nın gözünden kaı:mam1stır. Cöz hap

dcrh:ıl bir baskın tcrtilı etmiş ve sine nlınnn eve cwelk1 gcı:c yine bir 
netıcede bu y:ıvrucuklar: kurt n1 - crı~ck mtsafir alındıgı tcsbit olunn
mıştır:. rak bır muddct ı:onra y:ıpılnn bns-

zabıt:uun bir müddet evvel tcs- landa Anlkanın bu ndııml:ı çirkin 
bit etmiş oldufu bu ev Şcfüreminın- bir va7Jyette bulunduklm:ı tam bir 
de N ci .. ok:ığınd:ı cmnunc ndındakl curmü m hud hslindc tcsbit cdil
k:ıdın~ n d bulun:ın 45 numaralı ev- mis \ ' C haklarındtı tutulan z:ıbıt ılc 
dir. Ciimlıurlyct Milddciumumili •mc ve· 

Ahlak zabıtası evvelki gece bas- rilmililcrdir. 

~---------------------------J 

Bu harbin ba~ında tuef" 
tayyareleri gfüılcrce AimanY'' 
ya nkm etmişler, bir tek bofllb' 
atmadan yalnız beyanname ııt· 
makla iktifa ctmislerdi. O '1' 
man Almaıılıır bu~ sillhsız ü 
yaretdlcrc mukabeleye biia 
lüzum görmemişler; belki bC' 
yannnmc yerine bomba atıınııı· 
sının önünü alinak için İn~ 
tayyaxecilerine fena bir Jrnbııl 
göster.nıektcn çekinmişlerdi. 

Şimdi bu beyanname nt:ııı>' 
İngiliz tayyarecilerinin asıl gıı· 
ycsi anlaşılmL~tır. lngili?.lcf 
günlerce beyanname atar gibi 
görünerek scnelcrdenberi giıD 
tululan ba.zı yerlerin fotogr-.ıf· 
larmı almışlnrdır. Bu fotogrıı.f· 
lnrın hava hücumlarında ne dC
rccc işe yaradığını bazı bfüırıı! 
mürı~ılıidlerden anlıyoruz. 

Pek lm.t'i öazı bitaraf iddiıı 
lannn baklırsa İngiliz hava Iıiİ' 
cumları çok vahim tahriu:ıi 
yapmq; bazı sanayi schirleri :ı· 
ğır cTh.rbcler yemişlerdir. B:ıı1 
IJtiyük .,ehirlerde çalısnıak, i<ı 
yapmak, seyrüsefer imkdnsıZ • 
lı..<mııya b Afanıışbr. Dclıa yo.· 
kın bir mazide bizim tüccanroıı· 
la muhabereye can al!ln biiyiil< 
Alın:ın tlcaı:et ve sannyi mcr • 
kezlerinden cevab rJinamnm~sı, 
yahud <·ok geq cevab alınmnst• 

bu hususdaki scrvisletj son de· 
rece muntazam olrın .Alm:mlıı· 

nn le kilfı.tı bozuk memieK Uc
rc benzemiye başlaması h:ıva 

hücuml:ı.:rının verdiği k~ nek~;~ 

atfedilmektedir. 
HUliisa, İngiliz tayy rckri 

hıilumıveti henüz elde ecmcnu~ 
ol afur bile artık Alman ta.ar· 
ruzlanna mukabele edemiyccel< 

16/8/1940 C U M A 
7.30 Pro«ram ve mc."mlekct saııt. 

nynn. 
7 35 Muzik: Hafit program (1 1.) 
8.00 Ajaru haberl.en. 
8.10 Ev kadını - yemek listc:i. 
8.20/8.SO Muzık: P.afif musıki prol 

ramı. 

I'.?.30 program ve memleket :ı:ıt 
uyaıı. 

12.5() Aj. n s_ haberleri. 
13 r.s l\Iuzlk: Zeybek ve oyun ba

vnl cı. KJ.arnct - F.la.vt:ı - davul. 
13.2J/l4.00 l\'Iüzil-..: Senfoıulc p1og

r:ıın (Pl. J 
18.00 Progı·ıı.ın ve memlcltct s;:ıı:d 

:ıy:ıı ı. 

ra.05 uzik: Od mtL'ilkis.i (Pi.) 
18.30 l\1üzilt: Anadolu halk h:ıv~

laı ı. 

18.SO l\fuzik: Radyo «Swmg, Tri
o.:: .ı (t. özgur \'e Ateş Böceklcrı) 

l!J.15 Müzik: Saz eserleri ve r-
kılar. 

10.45 Memleke.t saat ay:ırı; ajnnS 
haberkrl. 

20.00 MuzH:. 
20.30 Konu.,qn:ı (Biblıyogrı:ıfya) 

20.50 Muzı1<: Fasıl heyeti. 
2.1.15 Konupmı (lkhsad saatı) 
21.30 Konuş:na (Radyo gazetesi/ 
21.45 MüzUc Radyo salon orkt•s· 

tr:m. 
22.30 Memleket saat ~.yarı, aj °' 

llnbcrlcı l, z r:ıııt, esham - tahvılfıl. 
k:.Ur.bıyo - nukut borsası (Fly.'.lt). 

22.4..ı Muzik; C:ızband (Pi.) 
23.2!i/23.30 Yarınki pı·ogr:ım v• 

kapanış. 
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~==~=~~~~~~~~===========~~~ A Milli MÜC ELE 5E E Eden'in nutku Arnavudlukta 
~iKÜÇÜKM~O~OT~UZUN KAHRAMANLI~ caa~~aıedendevam> t __ ~~-~~-~~~~~-~~~'~-g~~~~~-L~~~-~~~ Ö~i ~are 

Fakat hu dünya Almanların is-

Vazan: A. CEMALEDDİN SARAÇÖGLU tedikleri gibi kendi hakimiyet- ı Af k d h ila"' n edildi 
leri altında köle devletlerden Avruı1ada harbi 15 Agv ustos ri a a arb 

Vazı" ve.il cı"dden te:U.\!L-ıı· idi. Lakiır, karada ınürekkeb müstcb;d ve kahhar --<>--;,/. '- 11 1liı.t: I Baı tarafı 1 tnci sahifede] [Ba' tarafı 1 inci sahifede] 

1 T •• k bir imparatorluk deb,;il, büUb d 1 . trnı~ı dl H • el k Londra, 15 {a.a;) - Bel&roddan - .. sungu ve ··ı ·· d 1 mıyan ur .. an arma hiıcum e .o.;µcr r. avn Hı"tlenn· Londraya gı- maı."tadır. 0n gun evv pe yokm 
Q um en y t mı"}}etlere y·r. en kU00 Çük' devletle- ' • • -. "'elen haberlere gÖ""' A --"•dl'"''.I• "' muharebesine gınııcn avcı tcyyare- gibi görünen Mısırın istil ... ıa iginde .., '"'• .n.ı•-~ IA ..._ 

emsalsiz bir kahramandı re Oile müsavi bir hayat hakkı lcrimiz düşmana ağır zayiat verdir- receğini ilan ettiği !tırly:ınlar durmuş gibi cörilnmekte- örfi idare ilin edilmi~tir, denizde de 
-----9 

Bu suretle her iki tcltnccik mümı-ı 
\rebe ılc \•.azifc.. cörcrelt. hem isürnhat 
edilmiş, hem de mayi mnhnık tn
s:ırrur ile kulliınılmıı olueordu. 

Böylece bır gUn bir gece daha 
Cectı. 

1kı motoıi>ot-::uı.~erlııin en zir.ı
de cndi.,c cttıklcri c.hct cEnosıs> hc~r 
han~, biı:; Turk limanın cvkcdilir 
kcn dilşm:ın dommm~sifc bir- tcsndilt 
ıhtımnli idi. 

Dupnmun Karodenizdc dolaşan 
buyuk Dcstroycrlcrı karşıunda ıld 
lninıınlui botumuwn kılçtimcncik 
toplan t bii inç bir iş göremezlerdi 
Ve ı>oyle bir tc!:ı::diıf \:uk\ıund:ı eldeki l 
nvın k;ıçınlması d.• mutiakk.Aktı. 

Maahaz:a eldeki vcı;ııılin hemen hiç 
denılccek derecede chcmmiyetsız ol
tnusına rngıncn fcd kfü· bahrıyclilc
rımız bu ıhtımah de sogukkanlılık-
1 derpiş ctmışler \ c ıc:ıb eden tcd
bırı nlın l:ırıb. 

Boyle ır t aduOc lrnrşıla;;:ıcnk 
olw· b c:Eno ı .. .> yolcular v.c miırcttl!
bat tahlıye <'Ciiluıkicn sonra hemen 
lıatırıl..lcak Ye du mamn gemiyi stir
d .. t etme uı mcyd:ın \crilmiyccck
ti. Nis:ının yırmi sel .. iz.incl günü sa
b:ılıı da do du ... 

Şurası muhnkkukll ki, o şiddetli 
1 

llrtımı e::.ııas:mdu minimıni ikl tek-, 
nCC!ğın iri füılgnlnra muknvem~ e~
meleri ve bilh::ıss:ı s.wıt: cEnosıS> ın 1 

iskele bardası nçıltlnrında med:ilc
rini ınuhafnza cdcbilmcleıi bır hari
kn ve mucizeden ba91ca bir şey de
gıldir. 

İri ctıısolnrın çıldıonış gibi bil -
eumlım karşı:>ındlr birer ceviz kabu
ğu gibi sallanan gômUlcn tekneler
gözdcın t:ımaınen k;ıyboluyorlar, fa
kat birnz sonra cuvcrtclcrinden şc-, 
litleler h:ılındc suluı: dokülcrek tek
r.ır meyütın:ı çıkıyorlnr, sonra dal
galar aı'11sınd;;ı yeniden lrnyboluyor-ı 
lıırdı. 

Korkunç dnlgalarl.:ı ugrnşıla ugrn-ı 
&ıl:ı Hopu lımoııına bir h.:ıyli yaklaş
mıştı ki (2.) numar~lı motoıüotta 

bir anza başgo::itermiş \ c küçümen-! 
cil· tekncmn. tcıhlikclc oldusu :ınla-
~ılrm tı. \ 

Filvaki (2) numar<ılı motoıbotun 
u • l yuı.b ı R ad kaptiın fırtı
nanın en siddctlı bu· , amnııınd:ı J.ııp 
tan kulesinde geminin rnc\•k.iıu mu
hafaza edcbdmc 1 ır;in ır.i d nizl~rlc l 
uı;:raşırken ikinci çarhçı kaııt:ın :ncv ı 
kıfne gclerel~ u roporu. vermişti: 

Vnpurun mevkii tayin olundu: Ea
.tuın:ı 42 ınil me a!c ı.alınıştı, yani 
d:.no n :lir:ıti 1lc: bc:ı altı sant
lık bll' seyahat .. 

- DenlıJeriıı ştddclindcn pervane: 
şaftı sekili nşınarol, kırıldı, efendi ı 

• kapt:ı.n. Şımdı şaf~ ya\l:ış y \<.iŞ. dı-

D rr.ek ki tehlikcll mıntakay:ı ya
ni Türk karasuları cı\·nrın:ı girlln ış 
< hı:."Ordu. ı 

Gafil :ıvl:ınm::un:ık z:ırureti vardı. 
'Yedekte bulun."lil «.l> numaralı mo
torböl derhal ileriye tıldı ve ttrm 
Yolla u ı,l:ışar:ık kc ıf y:ıpılmıyıı 

başl .. ndı. 
FIRTINA VE TEHLiKE. 

«Er o is> Bolum lim:ının:ı otuz mil 
kadar ya!tl:ışmıştı ki, bord:ıtl:ı. kn -
rakol v:ızıf~ini ynp:ın motl'Tbottan 
flümn ile Hopa uzcrlrıe rot:ı dcgiş

ttrllmesi cınredlldl. Tabı:ıt 'l'iırk genç 
lcrinl sıkı bir imtıh:ııın tübi tutmak 
istıyormuş gibi, o uralık barometre 
de suratle duşmeğc b şlııınış, bfr t.r
bnanın yakınlaşmakta oldu"'umı gös
teriyordu. 

l!"ıl\ :ıkl bırnz nr "dd tli bir ba-ı 
tı knrnycl r-tı .ıfı allak bullak ctmcğe 
baslnmıştJ. Kn :ıdenizde seyahat cl
mış olanlar bu denizde bir k::ıraycl 

Iırtın:ısının ne demek olduğ;ınu pek 
fılıi bıhrlcr. Knrndenızi gornremi o
lanlara ise bunu lı1vık~le tasvıre im
kfln yoktur. 

TENKID 

!1) <l do •ı:u kayıyor. Şart yabkların 
dan ct:.ı M ine dhlrcsınc ;u hucum 
ı"1ıyo1·. Emrc.'tlcrseniz lı ' r müddet mn
k ne) 1 s\.nper r<\e\ıın de aftı YCl i
ne surelim.. .• 

Voziyct cıdden tchlıkeliydi. 

Korkunç dal ıl:H" crnsınd m:ıki
neyi t.'"lpc: ederek ınotorbotu dur -
durmn'~ bir ffıcia idı. 
Soımı da m:ı .ineler. siapcr edilse 

h.lc bu nzgın hm rıdn denize dogru 
k. yıp gldeıı r:ırt lc"kr:ıı· yerine nas:ıl 
siırUleccktı:' Knrnda süngii ve ü
lum knrşısınd:ı yılmıynn Türk de
n::ıde de emsalsiz bır ~;ı:ıhraınaııdır. 
Liı.lun bu kahı·amanlı 'L ve fcr ... gnti 
kend:si O Jrndar tabii (!,ırilr Ve bU• 
lur ki bundan bnhsc H.ızum bile 
gormez. 

1 t~ Tur~ün o dunyalarn s.ığ{mynn 
:iBhnmci ve :fctl kı\rlı ına Kuradenl
zin o giln kuduı·mu.; italgalan bir de
fo dnha şahld oldu, taıihte bınlcrce 
kaleler; istibkamlıır, rchirler kurUı
rıın Mehmedcığin lekeziz b:.ıbayığit
liğl (2) numnrah motorbolu d.ı 

kurt:ırdı: 
(Sonu v:ır) 

Divanı Lü at· et°' ürk 
erceme • 

1 münasebeti le 
Besim Atalay' ı tebrik ederken 

Yazan ATIF TÜZÜNER 
Sayın bılgin, 
Esere ılilve busurduı<uııuz Muknd

dımc hr.kkındakı mutale:.ıını arzcttıın, 

şimdi su::ı mucllifin :r..ıuknddimcsinc 
yaı.ıl<ın terceınenizdd.i noksanlar ve 
hatalııra ı;clmlşUr, başlıyorum. 

-8-
(Snhuc 3 - Satıl' 10): (T, nrıruıı 

devlet gıınc.'Şlni Til k \Jfirç erinden 
doğdunnu~ oldu unu v~ onlar.ın milk 
lcrı uzcr..nde gu .. lerııı lıutUn ncyrc
lerini döndurmtiş bulundugunu gör
dum) dı) orsunu4 Yınc mu :ıadeuW 
ricn ederek soyluyorurn: B:Iintlniz ki 
Arab dJ.ı1dc (Mılk) ke:limcsı mal 1 
dcmcktır. Bur:ıda gerek mücllilin, 1 
ccı·ek sizın m .. k :ıdınız elbette m:ıl J 
demek de •ıl. salun::ıi dcmcl~ oıac.~k, 
halbukı o dılde bu mo'Wyt :ın
lnt.nn kclıınc, (Mulk) lafzıdır; bu 
forkd.:ın dol:ıyıthr !.i, bınncisinin sı
fatı malik, ikıncinıııki ıneı.ı, \ "zn n
ele kull..ırulır. Sızc nrabcn bilıniyor
sumız demek nklımdan biic· geçmez; 
ynlnız acele cdıldı ln , gerc.,t gibi 
dıkknt edılmcdı :ıni soylcmek istc
ıım; yok a bu kadarcık bir fnrk:ı '5-
kır olınnynn I .. i ının bu;ıolc muh m bir 
ı .n b ııııı geçnrek ı tcmiyeceı.1 bclll 
bır reydir. 

-9-
B:ıkınız! 

(S; hHe O - S:ıtır 4): ( BU h:ırllcri 
Turk olmaynnlar oylcmektc güçluk 
t" , lt·r) uuyuruhıyoı. Mucllit: Mnh
nıu ent dı {bu h rü) dıyor. H:u-f
kri demhoT'. bu huf dcdıgi de sı>n 
h:ırfdir, S.z mUPJU!ın son hnı:f için 
\'eı digi hu! mü '"• ydıgı h:.ırlleıin hep
sine tesmıl cdiyorsu;1uz ki ınticıiifin 
rnaksadıle tnbnn tabana zıddır. 

- 10 -
Ve: 
(&ıhifc? O - Satır 21 ): Burada mü

{'llü'in bır sözU tcrceme edilmeden 
~tir. Mucllır s.nd harfinden 
cvvcı dud h:ırfini oyluyor. o da zal 
hanı gıbi yazılır \'C uzerine nokt:ı 
konııı dıyor. Siz bunu ynıJnndan sad 

harfıne g<'çmiş, bunu arada htiküın-
SUZ bırokmışsını7.. 

Nıçin? ... 
Som-n: 

- 11 
(S.;ıhıfc 10 - ~:ıtır 7) kital>d.ı bu..

rada ela (ıznfcl lınlmde) k ydı \'llr. 

Onu da terccnıe etıncgi -unutmuş.su 
ııuz. Hıılbul<i .ırahca (I~. Eh) kclı-1 
ınclcı·iııı:: oyle b.iccr harf ilau• cdil-ı 
mesi jz:ıf Iı.;ıllcrinc m:ıhsu cıur. 

Om.m ıı;ın mııellı!, o kaydı iı:iv.c e
diyor, iz ıse nlcl .. celc ı;cliıl, gc .ve
riyorsunuz. nu hareket, hu ~ celcci
lik ne ıni.ıellıfın hoşun.ı gidecek b.r 
şe:ırdır ne de oku) ucuı.ırın ... 

Hır de: 
-12 -

(S hifc !l - Satıl' 20}: (Tur!, harf
leı nn hepsi şu blı;ımdc toplu olarak 
yııı.ılab ıı·) d.;rorsunuz ki bundan 
tüplU ol:ır:ıK ynz,lm:ı a cb olur Cibi 
bir ın:.ır.a ç•k r, lıunun scbcbı de 
(~ .... ılı ) ınu ·urimc bedel (ynzıl bı- 1 lir) ktı arı mıni lrulbnmamzdır, 
müellı.f (ınut<ıd boy le bıtl;tlrmcktir) J 
al:!me\ .. 1 tcd.i l için muz:ırı f ll kull:ı
nıyor, mılsam;ıh nın bu dcrceesinc 1 
bilmem ki niçın meydan 'eriliyor? 
Bunu dilimızin hır yabancısı yaps:ı 
hoii göriılcbiUr:; fak t ... 

(Devamı var) 

Bir Yun an kruvazörü 
torpillendi 
( Daş tarafı 1 inci cahifede] 

der.ek patlnmışlardır. 
Elli, mürettebatından bir ki

şi ölmü.s 29 k4Ji yaralannıısttr. 
Plujda sademe ııeticec::inde ö
len bir kadm 31 .inci kurban ol

muştur. 

Bir mıhil gemisi, yanmakta 
ol,."J.' Elliyi ç,ekmeğe 'teşebbüs 
etmişse de halatlar kOJlmuş ve 
biraz sonra da Elli batmıştır.. 

tanıyan bir yeni fılcmdir. "Ne mişlcrdir. öğle-den :ız sonrn muhte- • clirler. Bunun sebebini de İngiliz ha.- Uı; nnkliye gemisinin memleketin 
b~, ne evla.dlarımız artık üçün- lif düşman tayyareleri §imali şarki gün geçti V'.ı kuvvetleri tarafından Alman ve :~~~~e~:;;.u-ına asker çıkardığı 

1",. sahilini geçmişlci- ve Tyne mınl.nknsı Londra, 15 ( a.a.) _ Rculer: ttrılyan tayyarelerine verdirilmiş o- '*' 
eli bir harb görmemeliyiz.,, ~'le ·ı s d ı d .. - bir h il ye bom ,... . ~u cd bili' Arnavud aşiretleri mukııvernets ı e, un er an u.. mn a e Gazeteler Alman propaganda • ...n zayıat t.eşA e r. 
Edenin gözlerini dikmiş olduğu bnlar atmışlardır. Askeri clıcmmiyetl İngiliz kuvvetleri hakkında. devam etmektedir. 
ideal. Dünya bu hc:lefc erişme- haiz hiç bir hasar olmamıştır. Yam- cılarmın Parisin sulrntundan mcdihkar sözler burada her- Mücadele eden silahlı Arnavudla-
ge muvaffiık olursa bugünkü !ananlar azdır. Fakat bm:ılnn ölmüş- sonra Hitlerin ?.afer alayı i:e k . .ın~ .... .ı d 1 ktaclı rın adedi 5 bin ile ıo oın nrnsındadır. 

lerdir. Daha fN>T'ilerde muhtelif nok- Londraya mrecegı-· gt'"ın olarak~ csm ~a 0 aşma r · çekilenler unutulabilir. ~-- o· g· d İngil" bo bard Muharebenin merkezi 1şkodronın 
tnlnrn da bomb:ılnr atılmıştır. H:ıva bl.ımin 15 agu-stos tarihini ilii.n ınema a ız m ı • cenubudur. 

Harbin neden bitmediğini, ııi- kuvveUenne aid bir tnyynrc meyda- o-. man tayyarelerini gösteren film · ı ·· · ı~ etmic olduklarım alaylı bir Uırz. Atio:ı 15 (o.a.) Au"nn oJ'nnsı çın sene erce surmcsı azını ge- ıunda binalarda bazı 'basar olmustur. ··~ Ier oynandığı zaman tükenmek' ' - < 

leceğini hata. anlayam1yanlar Ve bu yüzden Wr k:ıc; kişi ölmtirtur. da hatırlatıyorlar. bilmez alkıs tufanları kopmnk • bıldiriyor: 
varsa şahidi olduğumuz facia- _ Bütün gün tayyare dnfj lıataryal ... rı Daily Telegraph gazetesi ya- ~--d - 1ki ny evvel Arnavudluk toprak-

cl ri d d f 1. U4 ır. lannda ikl Arnavud tarafindan kat ... 
nın derin kbklcrini ve çarpışan Ye avcı tayynr. e urmn :ın aa ı- zıyor: t_ . . . . 

yettc bulunmUŞla.rdır. Her ne kadar Israrla dönen şayialar bu- ıııgım hava kuvvetlennın Al- lcdılen Davud Hocanın :ıdlrycdeki 
gayelerin telif kabul etmez zıd- bugiınku h:ırckat hnkkmdn §imdi mu man havacılığına ilk maddi ve dosyasından aşağıdaki malılmat çıka-
diyellcrini llıkdir edememiş de· ~ k günü Hitier tarafından Lon- rılmıştır: 

f:ıssal bir rapor vcrmelt imkam yo -- drada barış şartlarmı dikte et-1 manevi darbesini vurmuş oldu -
mektirler. Almanlar, İngiliz im- sa da sa~.t t'i ye kadar ~lı~aı; rııpor- ğu idrak edilmektedir. Ayni za- l - Prcvcze cmayet mahkemcsinm 
paratorluğunu p:ırçalaınağa, ıar 55 duşın:ıh uıyyarcsının ımh:ı e- mek için seçilmi§ tarih olarak 'ı yiatı İtalyanlara verdire !n· SG numaralı 'e !l tcsrinıevvcl ıı.110 
İngiltere devletini yıkmağa, ln- dildiğini göstermektedir. Avcı tayyn- bildirmişti. . . ~ .. . n tarihli knrarıle Da\ ud IIoc:ı ve suç 

relerimizden yedisi k:ıy:ıbdır. Pılot- Bu aa '-'İalar dognı- idiyse, mu- ti gılız hava kuvvetlerının yap - ortakları ol:ın hıristiyım V.ısıl Got-
giliz krallığını mahvctmeğe az- ~ .J ld • ·şı M d d · lardan dördü sağdır. ,·affakıyetsizlik Bitlerin tarife, mış o ugu ı er 1SU' a enn zia, müslumnn Malyo O man \:c hı-
melı:ıişlCrdir. Bu bir levm ve Düşüriilc:ı jtaJyu.n tayyareleri bir tesir husule getirmiştit-. lıı- ristiyan Tnke Nilomam, musluman 

· d d -·ı k d'l · · - lerindcki şaşmazlık masalını e- . 1 ...,_ ya ısna egı, en ı erınm ag- Londra, 15 (a.a.) _ Rcuteı: giliz hava kuvvetleriyle ya}Jtık Vehıb Tsımo ıle yıne mus uın:ın LN-

d 1; dd" d lııgil" ı hediyen tahrib etmiş olacaktır. kir R hap'ı taammu"deı1 katlettıklr zm an Çlö.an ı ıa ır. ız er Ptess Association'un h:l\ncılık mu ları her çarpışmadan sonra çöl- r • -
de. diinyayı tclidid ve tehlike habiri, iki :ıy evvel 1talyıınm harbe Gazete müteakiben pcrş6nbe deki üsler.ne dönen İtalyan pi- rinden dol yı gıyaben muebbcd kurc.. 
içinde bırnlmn, rahat ve emin g.rmcsinden itibnren orta şarktaki günündenberi İngıltereye yapı- _ ge ınahk\ım olmuşlard . 

hav:ı muhnrebclerinin bltinçosun;ı lan hava hücumlarını gözden lotlarının nzalmasmın y:ıptıgı 2 - Yanyo cm:ıyet mahıteır.e: nin 
ya.sa,mak iın!cauını kaldıran bu ..•. t edil manevi tesir de pek güzel ta 14 numar"lı \e 14 t~ -ını nı 1919 yapmakta ve vnkit v:...ı neşr en geçirerek diyor ki: · •• ... " 
zihniyeti ezmek için ne miım- resmi haberlere istinat ederek g h. - sa.:vvur edilebilir. tnrıhli kararile hoca bir suç ortağıle 
ı ·· ,1 J" Bitler., nihai daTbc'-'i indirmc.-runse onu yapmnıc uzumu na zirnndan beri İngiliz hav:ı ku"-. etle- .J f t.nlyan pilotlarının galebe çal bırlıkte m •sluman Znkır Seko yu "e 
iman etmiş bulunuyorlar. Bu rinin muhtelif tipte 170 it.1lyan t.y- den önce hiç şübhesiz limanları- maktan fazla keneli hayatlarını yme muslum:ın Reşıt Hab b bf'vı t.'l-
iki noklai nazarın ::ırası olur mu yaresi imha ettiğini bildirmcktedır. rJ.ızı. fabrikalarımızı Ye hava . • ı ammuden öldiirduklcrınden do! .. yı 20 

Z · ı l T t arelerlnin d ) +·~hribe d t kurtarmak ıçın muharebe et - sene kıır""c mahkUın edilm1~tır, ki onu hulmııir:ı iınkitn tasavvur ayı o an ııgı ız :ıyy, mey an arımızı IA ' n e 1 . . . - "il 
-o adedi 18 oldut;,'lln:ı göre nisbct on 1- ·uı...- · ı d ı ı ·· mekte olduklarmı ngılız pılot- 3 - Prc\ eze ınahk<'.!-ncsinin 30 nu-

cdilcbilsin? Nasyonal sosyalizm ı Uilrıy e un o an ıavn mu· 

1 
talyan tnyyarcsine mukabil bir 1ngi- dafalarımızı sonuna kadar tü- ları çoktan faretmkiştir. mar lı t-c ıo hazirnn 1921 tarıhh k.ı-

şefleri hakikaten İngilizleri liz tayyaresidlr. J İtalyan tebliği rar le hoc:ı , e suç ort:ıkl. r .. olon hı-
mahvetmeğe mecburdurlar. 1 Biribirini takib eden hucıımlar ne- kctmeğe Ye sivil halkın mane- ltalyada bir mahal, 15 (a. rıstiyan 'I'ake Nıkoıruıru ılc yınc hı-
Çünkü dünya fatihliğine eriş- 'ı ticelerinin gözden geçirilmesi 1tıılyı:m viyatını bozmağa teşebbüs ede- ) _ ltal . 0 duları umumi nstıyun Honst:ınUn ve ınuslu.man 

k . · b ·• 1 1 da k askeri hedeflerine gıindilz ve gece cektir. a. ~~n r ·-· ı M:ıl••o Bu ı, müsl .. ma:n Ahmed Hu m me ıçın ugun rarsı arın n- ı ka fıb 6" rnh tcbl gı · " • ~ hücum edildigini tcb:ıruz ettirır. Atı- Ei!er hedefi bu ise, son lınf- r~ 1 / ~~ıma . ı • · muslü.'llan Balup chmed, n u;;lun n 
lan son ciddi mu.ııia onlnr-ı lnn 100 !erce ton bombn buyuk h - ~ İllgılız Somalisındekı h:ırekat 
d 1 ·1· 1 . h d 1 .. .. ı talar zarfındaki gayretlerinin Husc~ ın Ynl.ub ve hırisüy:.ın v ıl 
ır. ngı ız erı ma ve emez erse ı:arl:ırn sebebiyet vcnnis ve ltalyan havn kuvvetlerinin müessir bir Çuval'e karşı şekavet h rekelı de 

k dil · ·ı t"d , ·· · ~·~-1. • k rf · L 1 verdig~i netice kendisi JÇın en erı ı c ı ar mcvımnı u:ı.:A" askerı me'' ıle ni ekseriya .mı - surette iştirak ettiği çetin muha· bulunduklorından 'c ya5 ... k ı:'ldlıl..ı.r 
ctmeğc ve Alman milletini sair maz bir hale getirmişür. pek cesaret kıncı mahiyette. ol- rcbcler aı'aSlnda tam bir inkişaf taşıdıklarından dolayı gıyaben l '1 
milletler gibi rahat ya.~mağa Mnca:ıcn tayyore meydanı ve ns- mak icabeder. · Hıtlerin zayiatı seneye mnhküm edılmişlerdir. 

knri me\•kiı 30 druı fazla defa bom-ı bı"zı"m "}'.ayı·atımızn ııı"sbctle o ka halindedir. . h i 
b - ·1 a ıecb r olncakl"rdır " - 4 - Preveze cınayct ma kemcs -
Almanların istediği koca bir im- ı . ı b" t ü h ıı· ı ı "" .. edilıuiov nin 14 kanunue\•vcl 1921 t.ınhlı ka-
ırc.ucm ga n u .. . bordıman edılmiştir. Du~un kuv- dar bu"yu"'kt:u··r kı' bı.ı zayiot h ... ,. ı Esirler alınmış, siüi.hlar Z."l.pt-

vet erın n ır eccmmu mn a ı o anı valarda kazandığımız kuvvet '!l"ır • rnıile Hoca, şantaj y:ıptıgındnn dola-
parator.Juğ·u parçalamak. koca Assab 20 ye yakın defa bomb:ırdı- 1 ----"---- yı durt sene hapse mnhkt1m olmuş _ 
bir kavmi yok etmektir. lngiliz- m:ın edilmiştir. Lcrua'd:ı petrol dc- ı ve nüfuz hakkında fiÜbheye as-1 

. 1 ftl k tur. 
lerin i~iıcdikleri ise sadece mütc- polnrı Ye tnyynrc meydanı ciddi ha- la yer bırakmamaktadır. Fıl ıa- ~itOS ova 5 -Ynnyn mahl.emesinin 14 numa-
arrız ok zilrnıycti kaldırmak - rnr:ı ugr:ıtılmıştır. Tcl>ruk limanında kika, Alman tcbhğlerindeki yil~ r:ılı \'c 1923 tarihlı kararılc Hocn, 

gemiler, kışlnlnr 'liC denizaltılarına ZC yakır.::ın ynl,.,,...lar \'e ı'ddı'"'la. e·· ük 1 • • 1 hı ' la k 
tlr. mnhSUS rıhtım 12 defa muvnffakı - ~ ,. uy 8 çımız SUÇ ortak an ristiynn p t İ :ı \'C 

İngilizlerin kendilcdni tcbdid yetlc bornbnrdım:ın edilmiştir. En zi- rındaki gülünçlük, inkisar his- hınsuynn Take Zoga ile birlıkt.c ka-
Sl·,·atını a"ıkça o· ... ·ftya koymak t l teşebbusunden dolayı ı;.y:ıben 18 

eden tchlikcvi pelc guz·· cl takdir yade muvaffakiyeUe baş:ınlmıs mu- .J "S n.d • • - A k d " ı..._. k k n ara a seneye mabki'ım olmuşlardır. Bır mud 
ettl.klerı· L"""d Edenin sözl"rin- s:ıdemelcrdcn biri, Trablusg:ırb çolu tan ua:~ a bir şeye yaramama -..,. .., ı det sonra tutulan şaki Zoga idam e-
den anla.,culıyor. S:ırfcttiklcri e- iizcrinde Gladiator tipinde bir toy- tadır. [Bat t.ar~fı 1 inci aahlfetıc] dilmıştir. 

~ ynrc filomuz adcdcc faik ıtaly. n tay- Sivil maneviyatımız, nzalmak 
ncrji, yapmaga ba§ladıkları yarelerlle vukun gelen ve 15 1tolyan Hamdi Dambel olduğu halde 6 - Y:ıny:ı mnhkemcsinin 9 nu-
hazırlıklar bunun delilidir.· tayyaresinin alevler içın· de dusmcc:ile şöyle dursun, yeDi bir azimle çe- Sovvet bandıralı Livanctya va- maralı \ e 6 m:ıyıs 1925 tnnhU ltara-
~imdiye kadar Alman plan - neticelenen müsademe olmuştur. / likleşmiştir. pur~yla dün şehrimize gelmiş· rilc Hoca suç ortagı llirisio Sul.'"l ile 

larmı akim bırakan ve Alman- • 1ngiliz havn kuvvetlerine cenubi birlikte şantaj, adam kaldırm:ı ,.e 
k b .. Rhod ı •· fi F·ı h d d d tir. Vapur Galata rıhtımınn y:ısnk sll!ıh taşıma ın:ıddclcıinden 

Yanın muvakkat ü.stünlüg-,.Ü kar- Afrı a, cenu ı es c .. -ıyyarC' - n u ll un a • ıosilc Fransız pilollan mükemmel bir saat 18 de yanaşmuı ve büytik gıyttbcn mnhküm olmuı;tur. 
şısıncla hiç saı·sılmuyan lngil- surette ynrdım etmişlerdir. 28 R f k elçiyi Sovyet sefareti l'rkfını, 7 - Yany:ı mahkemcsinın ~3 nu-
t:erenin taarruza geçtiği zaman Almaıt tebliği US ır ası lstanbul Polis Müdi.irü, ailesi marnlı ve 8 te~rinievvel 1925 tnnh 
vaziyetin ne lmclar değiştiğini Berlin, 15 (n.:ı.) _Alman ordulan 

1 
d erkanı ile İstanbul ınntbuat ve 11 karnrılc, Hoca, suç ortagı hıri ti-

g9r.cccğiz. \Jaşkumnndaıılıgı tebliği: top an 1 ecnebi ajans mümessilleri l:ar- yıın Tnke N komani ile birlikte şckn-
Jlü yin Ca.lıid y ALÇIN Bir Alınan deniuıltuıı Atlnntikic, \'et m:ıddcsinden gıyaben ıd:ımn mnh 

17 .000 tonlııK lngillz yardımcı knı- -<>-- 5ılrunışlardır. k\ım cdıl-niştir. 

Meb'uslarım1z1n 
dünkü temasları 

(Baı tarafı 1 inci sahifede} 

bulunmuşJlıniır. Her iki Ray
ına.kam da. mebusların sorduğu 
bazı suallere cevab vermişlerdir. 
İlk toplantı Uslcüdaı·dn saat 
15 de ynpılınıştır. Üsküdar 
halkı ESl:idımbcri Üsküdar ek
meklerinin hozuk çıkmasından 
dolnyı şikayet ctmişlcrd:r. 

Halk bunun en büyük sebebi
nin Üsküdnrda. tcr:ekkül eden 
ekmek şirketi olduğunu söyle -
mişlerdır. Bundan başka Karn
en Ahmed mczarlı!'.;'lnın artık 

fozla oldugundan, yeni bir ıne
za.r.lık füda~ olunması, Üsküdarı' 
tramvaylarının bilet fiyatlar.ın -
da tenziHit ynpılmnsım istemiş - ~ 
!erdir. Bilnaasa sonagiinlerdc be
led.iyeye. geç,ccck olan sirketin' 
halkın lehinde yeni tenzilat ya-! 
pılmnsı, geri bir vaziyette bırn
kılınış olan Ü$kiidar semtinin 
imar işinin nazarı itibara alın

masını, Şirketi Hny.riyenin va
pur ücretler.inden aldığı para
nın fazla olması dolayısiylc bu 
ücretlerin indiıilmcsini, beledi •

1 
yenin tesis ettiği halk plajına 

girenler.elen alınan dühuliyenin 
kaldırılmasını, Üsküdnrda da 
bir hnlk hamamı ihdasını iste· 
mişlcrdir. 

Londra r.ady.osunun 
TUrkça sabah neşriyatı 

Londı a, 15 <o,:ı.) - tBrlllsb Broııd 
Castuıg:t ı l ,lb"Us'l.osüııı itıb:ırcn her 
sabah Grceııw ılı sn ati ile 5. 15 de 
-Tlirlaye y ız: sııoıtı 8.15 - 31 32 metre 
üı.crırulcn tuıl.çc gl<nlu~t hnvadis ncş 
riyaiı y. pacag•nı lııWınnektedir. 

Nı;;rcdilc-cel: bulten s:ıııt 18.10 da 
vedlcn \Jultün!ıı mabndı olacaktır. 

vn
7
.örunü bııtırmıştır. Helsinki 15 (a.a.) - Havas: Ali Haydar rıhtımda kendi- ButUn bu m:ılumattnn anl:ışıi.riı~ı 
Miısnid olmnynn hnva ~eraltinc Yeni kıtaat.ın gelmesinden son· sini karşılayanlarla kısa bir verhlle Hoca, ne kurb::ııüıı ı • de 

rağmen Alman tnyynre filolnn 14 n- ra Finlandiya hududunda bu- müddet görü.5tükten sonra suç ortakları bakımınd:ı hı • .> ıyJn

gustost:ı ccnub ve merkezi tngUten-ı lunmakta olan Sovyet lmvvct· hazır bulunan mat.öre binerek lı'rln rnuslumanlar arasında fnrk gö-
d Lim 'da 51nnt mu"'"'CSelere, t:ry ze•.mernel•te idi. e an ' ..... ..~ - leri 2 fırka olarn.k tahmin edil Haydarpaşaya geçmiş ve eks -
y:ırc meydan~o. hovai lınrnjlara 

1 
\•c kmnplnrn karşı hticumlarına de- mektedir. presle Ankaraya hareket et."lliş-
vnm etmişlerdir. Bu vaziyet karşısında Hnlan- tir. 

cnrdiff, Westnn ve Portland'd:ı li- diyada tekalifi harbiye vo izin- Dün rıhtımda kendisiyle gö-
men tcsi!:atı ve Brlr.tonda elektrik lilerin geri çağrılması gibi ted- rüşen bir muharririmizin sualle-
fabrik<ısı ve Worccstc:r ve Salısbu:;o birler alınmıştır. rine büyük elçi şu cevabları 

1 

civarında eslfıha fabrik:ıl:ın muvnf-
:C:ıl:iy°'etıe bombardıman cdilmMer- Moskov:ıdaki FinUmdiya el- vermiştir: 

çisi ani olarak Helsinkiye nvdet 11 
- Türkiyeye 15 gUn mezu-dlr. 

tngiltcrenin ccnub ve ct•.ııubu şar- etıniştir.'Eic:inin yeni SO\·yet mu niyetle geJdim. Bu akşam An.-
kisinde hucumlar bilhruısa tayyare talebatını hamil olduı:'U zanno- raya gidiyorum. 

1 
meydı:ınlanruı ve Aldcrschot kampına lunmaktaclır. 7 a.ğu:::tosta Abo - D.N.B. ajansı seyahatini· 
tc' cih cdilmıştir. 1 H §ebrinde 10 ağustosta da el- ze büyük bir ehemmiyet vererek 

Bu hucumlar csn.-ıs:ınd:ı leh mize 
muvnffakiyetıe dolu ..:"ddetll ha\·a sinkide komünist nümayişleri bazı miitaleada bulunuyor. Ez-
muha.rebcleri olmuştur. olmuş ve oldukça cııdi"'C uyan- cümle seyahatinizi Sovyetlerin j 

14/15 ab'tlstos gecesi tngıliz hucttm- dırmıştır. Anlcara büyük elçisi Terentiyc-
l:ırı nisbeten nz olmuı;tur. 13ununl:ı ' __ =-:ıı __ ...., ... .., __ ım::ıı ___ ., fin Moskovada kt lmasiyle alfı· 
beraber Derichswaile.r dvarmda bir t!r. İngiliz pilotlarının Ruhr 1 

kadar gösteriyor. 
kil!se hıhrlb edilmiştir. Bundan baş- mıntakasındaki şebekelerle c-
lro muhim hasar olm:ımışUr. lektrik santrallerine verdirclikle- "-Evet böyle biı• haberi ben 

Dün duşnmnın zayiatı 28 tayyare- ri hasar bu vaziyetle tearuz tcş- de Bulgar radyolanndan işit-1 
dir. Bunlardan 22 si h:ıv.ı muharebe- kil etmektedir. tim. Fakat bu haber asılsızdır. 
lerinde nıtısı yerde imha edılınişler- _ Terentiycf Tiirkiyeye ne 
dir. Büyük endüstri mtlc3seseleri 

12 Alman tnyynrcsi üslerine don- lngiltcrenin muhtelif bölgele - vakit dönecek ? 
memi~tir. rine dağıtılmış_ ve ayni zaman- "- Rus büyük elçisi lıruen 

Hitlerin tema.slan da çok güzel müdafaa. edilmekte 

1 

mezuniyetiııi ynpmaktadır. 
Madrid. 15 (a.a.) - lnforma.- bulunmuŞtur. "- Sovyetlerle yeni bir tica-

cione gazetesinin Berlin muhabi- I Daha şidd tli Alınan havn ret mukavelesi veya buna mua
rine nazaran Bitler dün ordu taarruzlarına intiznr ederek bu- 1 dil bir anlaşma mevzuu bahis 

midir. 

Tüccarların nazarı 

dikkatine 

Ankara, 15 {a.a.) - Tica
ret Vekruetinden tebliğ edil -
miştir: 

2 134 77 sayılı kararnamenin 
tatbikine mütedair olup resmi 
gazetenin 9 ağustos 19-10 tarih 
ve 4583 sayılı nüshasında inti
sar eden muaddel talimatname 
ye bağlı 1 sayılı listede yazılı 

gümrük tarif esinin 323 n po
zısyonuna giren bilumum ııa • 
çavrnlardan yalnız pamuklu pa
çavralar ile gümrük tarifesinin 
33 b pozisyonuna giren balık

yağı ayni talimatnameye merbut 
iki sayılı listeye nakledilmiş

tir. 

Rumenlere 
tiftik ıve 

yapılacak 
.... 

yapagı 

teslimatı 
reisleri ve başlıca. nnzırlar ile na göre hazırlanmakta olan ln- I 
görüf1muştiir. giliz makamlarının gösterdikle- 1 

"-Mevcud anlaşma ve mu- Rumanyaya sahlan tiftik ve 
Muhabir bu haftanın harbin ri ihtiyatlı hareketi sena ile 

heyecanlı bir safhasına şahid yadetmek ica:b eder. 1 
olabileceğini iluvc eylemektedir. Dilşürillen bir t.nyynre 

İngnterenin tayyare imaıatı Londrn, 15 (a.a.) - Reuter: 
Ne,·york, 15 (a.a.) - Nev- Bu snbah erken Rimali şarki 

yor.k Taymis gazetesine göre, U7..crinde bir Alman bombardı

İngilterenin tayyare imalatı şim man tayyaresinin tayyare clafi 
di ayda 2000 c yükselmektedir. bataryaları tarafındnn düşüriı1-

Gazete diyor ki: düğü haber verilıne'ücdir. 
1ngilterede demiryolu şebe- Tayyarenin içinde bulunan üç 

, keleri ve elektrik santrallan kişiden ikisi ölmü.~, biri yara -
şimdiye kadar Alman hava hü lanmış ve bastahe.N!;,vc kuldırıl

cumlarından mütcssir olınam:a.s- mış.tır. 

kaveleler devam etmetedir. yapağı partilerini almak için li-
Bunu müteakib Molotofun marumıza geJen Rumen şilebine 

nutku hn.kkında bir sual sor- bugiin mallann yükletilmesine 
mak istiyen muaharririmizin başlanacaktır. Rumenlere bu n· 
bu sualine Ali Haydar şu ee- yın sonuna kadar 4600 ton tif
vabı vermiştir: tik ve yapağı verilmesi icab et-
"- Nutku olnıdunuz. Başka ıncktedir. Bu mıktann 300Q 

ilave edecek bir söziim yok - tonu Rumenlere teslim edilmiş. 
tur. tir. önümüzdeki 15 gün zarı 

Elçi ile birlikte ailesi efradı fında da 1600 ton daha verile 
ile sefaret başkatibi Muammer cektir. Bu partinin malları dı 
Hamdi Dambel de Ankarayn tiftik ve yapağı birliği tarafın 
gitmişlerdir. l -Jan tamamen haZN"lanmıştır. 
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KaNblk latw;;onu civarında tdt ve tlfl ...ıa olmak o.re ctm'an il 
..... - lojmmı iİlllldl alt8ril ollirak ft blıüı arı UIUIDe ebiltmeJe 
kcıflulmuttur. 

1 - Bu itlerin mubammfft bedeli .., .000 liradır. 
2 - bfeklPıer bu ile ald tartnMne Jll'Oje v-* evrakı D. D. YoDan 

Ankara ve Slrkecl vemeletioden an lainlf mulaılıl1inde alablllrler. 
8 - Bbl1tme 2/t/lHO tlU"ihine l'Mtll78n ....... sila6 sut Y da 

Ankanda D. D. Yoıı.n Yol daır.inde merke& *8cl luım1QOQunca 7a
pıJacaktar, 

f - J:ksiltıne,Je llNbilmek itla lltekJiJerin teklil m.lduplarUe bir
likte qalıda Juıh ~t ve vel8ik1 a;ni IOft .. t GD befe UUr ~
Jm reldlfne venneJeri lAzundır. 

"="4t0 Jfo. lu kaliun ahkAmına U71UD MOO liralık muvakkat ı.lnat 
b a& bmmuri ta7iıa ettlii veslkalar. 
c hteklllerbı tmlali inpaUan en az 2HOO lirabk bir taahhüdü mu-

vaffakintle balarmlf olduklanna dair vealkalar, c4'0h c'1UI> 

• • 
llubammen bedeli 5l500 (EJU üç bin bet ,OZ) Ura olan mubWlf ~

trWi 18tuJOO mtl ve teferruatı 28/t/lMt peı.,..._ llnG mt 11 de 
bıpa1ı wf muın De Anltuacla idare bin....... ... a'hnMe1rtır, 

Bu ... lirmek latb'en1eriD St25 (1tç lı6n dolam JGa Pmi bet) Unllk 
m\lftkkat teminat De kanunun taJiD e&tlll ~ ve ~ Qnl 
IGn " ..- 14 de ~ lrmüQıoa ........ ftlmelım ,,.....r • 

............. .. (iki 10& eDl) bnlp ~ .. ~-...... 11 ...... 

rinde •tlJmAktlıdır· (7141) 

Lira Kr. - . 

gocla. 
63,345 


