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j Büyük ve Ebedi Şefimiz Atatürk, Büyük Mi~i Şefimi: lnönü ile Trakya manevralarında ı 

30 AGUSTOS 
Hudutlarımıza saldıracak, Varlığımı:a ve bütünlüğümüze tecauüz edecek her 
hangi mütaarrıza ve bu mütaarrız kim olursa olsun, isterse harp ~ek~iği~in 
öldürücü ue boğucu bütün afetleriyle techiz edilmiş bulunsun, beşerıy_etın gor
mediği ve göremiyeceği en kanlı bir boğuşmayı !'ap~a~tan: . ya. hep olmekten 
çekinmiyecek veya da genç Cümhuriyet devletı tarıhıne ıkıncı ve d~ha çok 
parlak bir 30 Ağustos daha gazdırmağa muha1!kak muua/fak olacagız. 

• 
YAZAN: CAV IT ORAL 

IR\ ünya günden güne bir karanlığa ve uçuruma 
l!::::V doğru gidiyor. Harp afeti düny.anın her bu

cağınt sarmış, her köşesine sirayet etmı~. buluAJY.r· 
Dün Avrupada başlayan bu harp bur,un rı ~ 
çöllerine, Asyanın steplerine de yayılmıştır Atlantık-
te devam eden mücadele pasifikte ~~ başla~a_k üze
re görünüyor. Belki yarın bu yangının ıçıne yem dunyada 
karışmış olacaktır. Muhakkakki beşeriyet tarihin bir 
eşini görmediği derecede kanlı ve f~laketlerin en 
büyüğü ile karşı karşıyadır. Fakat bu. felaket ne za~an 

ecek? Milletler ne zaman bır sulh saadetine 
sona er k · k · · b" k 

k k Uşab.ılecek ? Bunu estırm• ıçın ır e· 
te rar uv · d" h ·ıı t k d" 
h h.b. 1 k \a"zımdır Şım ı er mı e en ı anet sa ı 1 o ma • . . 
başının derdine düşmüştür. Kimseden . kımseye bır 
fayda yoktur, Harbin içinde bulunan mılletler n~ ~a : 
dar muztarip ise, dışında kalanlar da o kada~ .sınır!ı 
ve endişelidirler .. Çünki bu harp her mıllet ıçın bır 
mukadJerat harbi 
olacak ve yarınki 
dünyanın yeni lıir 
devresini açacak
tır. 

a o şte biz böy 
le kritik, 

böyle bulanık ha
valı ve yarını hiç 
belli olmayan bir 
dünya içinde 30 
Ağustos zafer 
bayramının yıldö

nümünü kutluluyo· 
ruz. Bu itibarla 
bugünün manası
nı, bugünün ehem

miyetini ve ?~ 
zaferin azametını 
daha iyi görüyor, 
daha ıyi anlıyor 

daha büyük heyecanla yaşıyoruz. 30 Ağustos 
ve V t · · · ı h b amı bugün istiklal aşkı ve a an sevgısı ı e o-
d a~larımızda nöbet bekleyen kahraman Türk çocuk
la~ı kadar ve onları. b~ vatan hizmetine, bu isti~liıl 
emrine doğuran yetıştıren ana ve babaların kalbınde 
ve kalasında en mesut ve heyecanlı bir surette ya· 
şııdığı gibi henüz beşiklerde annelerinin tatlı ve 
mili! ninnilerle büyütül•n yavruların da kanlarında ve 
damarlarında büyük milletin ananevi hasletleri ve 
ıneziyetlerile sezilmekte ve hissedilmektedir. Çünki 
vatanperverlik de bir yaradılış, bir mazi vo bir ana
ne işidir. istiklal ve vatan müdafaası herkesin ve her 
milletin yapacağı kolay ve basit şeylerden değildir. 
Bunun için yetişmiş olmak mazisi bulunmak, kıymet 
verilecek manevi ve maddi milli meziyetlere ve mil
li karekterlere sahip olmak icabeder. Bu ise her 
ıni!lete nasip olmayan bir şeydir. Halbuki Türk Mil
leti bu üstün vasıflarını, Büyük Vatanperverlik aşkı
nı tarihin en karanlık bir devresinde a-östermiş ve 
ispat etmiş bulunıaaktadır. Çünki 19 sene evvel 
Türk milleti tarihte hiç bir millete reva görülmeyen 
bir ıztırap ve felaket sahnesiyle karşılaşmıştı. Sev
rin öldürücü esaret zencirleri altında bu millet iki 
sene en acıklı ve tahammül edilmez bir surette in
lemiş ve inletilmişti. Musibetlerin envaını görmüş 
ıztırap ve elemlerin katmerlisini çekmişti. Elinde~ 
alınmayan bir şeyi istilaya uğratılmayan bir karış top
rağı kalmamıştı. işkence ve zulüm içinde çırpınan 
bu namuslu milletin sızıları karşısı~da ne teessür 
duyan bir ses, ne alaka ırösterM bır kimse olıııuştllr. 

Bilakis tarihi, mazisi, şanlı ananeleri dünyanaı 
kuruluşuna kadar uzanan bu büyük. ve şerefli mille
tin can çekişmesi bir çoklarını sevındirmiş bir, çok 
!arına ganimet ve miras fırsatları vermişti. Fakat 
netice ne oldu?. Tarihten anlamıyan, milletlerin psi
kolojiooui eyi bilmeyen, Türk milletinin Öz seciyesi· 
ni vatanperverlik aşkının kıymet ve derecesini ve 

ya:atış kabiliyetinin nelere muktedir olacağını göre
miyen insanlar hükOmetler ne gibi bir süprizle, ne bü

yük bir mucize ile karşılaşmışlardır?. 30 Ağustos 
muharebesinin akıllara hayret veren va büyük, ileri 

IJ'lodern Cumhuriyet Türkiyesi~in temelini teşkil 
eden Büyük zaferriyle değil mı? «Askerler hedefi· 
niz Akdenizdir» emrini veren o dahi Başkumandan 
Atatürk'le, onunla harekatı birlikte idare eden Bü· 
yük arkadaşı eşsiz kumandan lnönünün ve bu emr
kahramanca Şan ve Şerefle yerine getiren vefakar 
fedekar ve Vatanperver Türk Subay ve erlerinin ha 
rikası ile de(il mi? 

12"vet en çetin şartlar içinde, en imkansız 
~ vaziyetler karşısında, en iusafsız düşman· 

)ar muvacehesinde yalnız kendisine, yalnız kendi 
milli şuurunun ve milli vicdanının emirlerine uya· 
rak o gün bu vatan kurtulmuş, bu istikJ.i.I temin 
edilmişti. Acaba bu mucizeyi Y.aratan ruh ne idi? 
Dünya tarihinin 1453 senesi.~de lstanbulu_ fet~e~erek 
orta çağ devrini kapatan Turkler oldug~ gıbı~ 3~ 
ağustos zaferiyle de modern esaret devrıne bır nt• 

·hayet veren ve 
milletlere hakkın, 
hürriyetin, istikla
lin mana ve mel 
bumunu öğren· 
mek ve öğretmek 
rehberliğini yapan 
Türk milletinin bu 
muazzam zafer 
abidesini hangi 
amil yaratmış· olu
yordu? 

Türkün büy
ük vatanperver· 
!iği, büyük istik· 
lal aşkı ve sönmez 
Atatürk sevgısı 
değil miydi? 

Şu h.!de dün 
tarihin en muzlim 
bir devrinde bu 

ateşli ~e !liibi sevgilerle büyük, ölmez ve hiç bir 
zaman olmıyecek ve bu dünyada tarihi rolünü mah· 
şe.~e ka?ar ?ynıyacak bir millet olduğunu isbat eden 
Turk m.'l~etı bugün de ayni sevgilerin ateşi ve he· 
yecanı .. ıç_ı_nde ve başında dünyanın eşsiz askerlerin· 
den, ~uy~k. de~let ad~~larından bir Şef'in idaresin· 
de, mılletının. bır, f~rdının acısından, sızısından tees· 
sür duyan, mılletının refahından, saadetinden neşe 
ve zevk alan bir babanın emri altında neler yap•· 
mıyacak, ne harikalar yaratamıyacaktır? 
~ vet, artık bütün dünya vakıalarla, hadise-

lerle görmüş ve anlamıştır ki yortda sulh, 
cihanda sulh Cumhuriyet Türkiyesinin ana prensip· 
!erinden birisi olmuştur. Biz sulh istiyoruz. Yalan 
deiildir. Biz sulhu seviyoruz. E.o doğru bir sözdür. 
Biz sulh için çalışıyoruz. Filiyatla gösterilmiştir. Bü
tün dünya ve dört tarafımız ateş içinde yanıyor. Bu· 
na rağmen biz herkesle ve her milletle dost a-eçi· 
niyoruz. Çünkü ne kimseden birşey istiyor ve ne de ki,.· 
ıeye birşey vermek niyetindeyiz. lttifaklarımızasada· 
kat gösteriyor, dostluklarımıza kıymet veriyoruz. 
Fakat her şeyin üstünde yaloız ve yalnız kendi 
menfaatlerimizi ve milli emniyetimi>.i görüyoruz. Hiç 
kimse ile ve hiç kimse için harbetmek arzusunu 
beslemiyoruz. Yabancı istekler, yabancı menfaatler 
ve yabancı entrikalar için bir tek Türk çacuğunun 
aziz ve kıymetli hayatını hiç bir zaman feda etıni
yeceğiz. Fakat hududlarımıza saldıracak, varlığımı· 
za ve bütünlüğümüze tecavüz eedecek her hangi 
mutaarrıza ve bu mutaarrız kim olurs• olsun, ister .. 
se harp tekniğinin öldürücü ve boğucu bütün afet. 
!eriyle techiz edilmiş bulunsun, beşeriyetin görmediği 
ve göremiyceii en kanlı bir boğuşmayı yapmaktan 
ya hep ölmekten çekinmiyecek veya da genç Cum'. 
huriyet devleti tarihine ikinci vr daha çok parlak 
bir 30 Ağustos daha yazdırmağa muhakkak muvaffak 
olacağız. 

işte biz bugün bu mutlu a-ünü tesit ederken 
dünkü 30 Ağustosu bitün azametiyle hissediyor ve 
mecbur edildiiimiz takdirde yarınki 30 Ağustosun 
net• ve zafer heyecanlyl• yaııyoruı. 

Yüksek tas
dikten çıktı 

Oç general 
generalllfi• 
• t t t 1 

Kor
terfi 

Ankara 29 ( Hususi ) - Or· 
du terfi listesi Yüksek Tastikten 
çıkmıştır. Bu listeye a-öre terli e
den askeri erkanın isimlerini bildi· 
riyoruz. 

Korgenaralliğe terfi edenler 
Rüştü Akın Filibe, M. Maz

lom !skora Kalkandelen, İsmail 
Hakkı Kurtcebe Sivas. 

Tümgeneralliğe 
terfi edenler 

Basri Belen Bolu, Cevat Ya
lım Ortaköy, Yümni Üresin Har· 
put, Nazmi Gönenli Gönen, Muzaf
fer Tuğunu! lstanbul, izzet Aksu· 
lar Tosya, Kemal Yaşınkılıç Filibe, 
Feyzi Mena-ilç Vezneciler, Müm· 
taz Ulusoy Çınar, Tevfik Topçu 
Soma, F.lr.rem Türker Kandiya, 
Nurettin Baransel lstanbol, Mah· 
mut Berlr.öz \stanbul, Asım Tınaz· 
tepe Üıküp, Asım Altuğ Erzaram, 
Arif Tanyeri Üsküdar, Sadık Al. 
doğan Eyüp, Neşet Akmanlar Üs
küdar, Feyzi Akıncılar Vodina. 
Zeki Erkmen Süleymaniye, Şahap 
Gürler Edirne, Nuri Berköz Kaf. 
kasya, lsmail Hakkı Uluğ Cumaba
la, 
Tuğgeneralliğe terfi eden 

Tuğbaglar 
Rasim Sergin Edirne, Emin 

Çınar Karahisar. Osman Akaç 
Ayaspaşa, Şükrü Kanatlı E
ren köy, Salib Erkuş Rumkale, Hu
lOsi Alpağul lstanbul, Cemal Bü
key lstanbul' Abdulkadir Nuyan 
Lateli, Cemal Büker Bandırma, 
Ertuğrul Ertuirul. 

Kurmay Albaylığa terfi 
edenler 

M. Adil Peköz Davutpaşa, 
Rasim Birtürk Bursa, Ihsan Orgun 
lstanbul. 

Kurmay Yarbaylığa terfi 
edenler 

Ey hudutlarda nöbet bekllyen ejder gibi Er 

Seni şım,ek bakışından tanıyor serhadler; 

Bak, sakın basmasın öz yurduna dU,man ayaaı 

Bak ki mlllt şerefin sensin en Ustun daraaı 

Sırtı tarihime raslı, dönUk ltlre rönU 

Bu nefer bir AtatUrktUr, bu nefer bir lnö11D1 

Bu nefer koskoca bir mllletl temsil edlror 

Bu n4fer yol açıror, mlllet o yoldan gldlrorı 

Bu nefer sUngUsUnUn altına almı' vatanı 

Bu neferdir hı!ıran bendeki kudreti! kanıı 

Bu nefer mlllete tek tempolu Ahenk verdi 

Bu nefer kan dökerek bayraaıma renk verdh 

Ey ufuklarda gezen ,uıe-1 ,ım,lr-1 atız 
Sana minnetle d 1 o up taşmadadır kalplerimiz; 

VarhAın mllletlmln ırzı kadar mUmtazdır 
Gökten ecri 1 mı a ıp piylne sersem azdır; 

Sen akıttın k b anını izlere sen verdin fer 
Ey semalarda gezen sevglll meçhul askeri 

Meşhedin sanma uzaktır Şehid 
5 1 1 

d evUlıdım sen 
en v c anıma gömdUm, yUreGlmdlr tUrbenı 

On •ekiz mil JOn anıttan sana bir taş yaptık 
MUşterek hlslerimlzle ona döndUk, taptık; 
Kapanıp D ı um upınarda anıtın taşlarına 
Sen koka t n opraaı boGduk yine göz ya,ıarınaı 

MUsterlh ol, Ulusun çlzdlGln izden akıyor 

.!JO 
lu 

't 
( 

1 

Nafi Erkoç Kasımpaşa, Tev
fik Gürel Bayburt, Saim Kanra 
Kasımpaşa, Hayri Gistel lstanbul, 
Hüseyin Ataman Yanya, Sırrı Ge· 
malmaz Erzurum, Sait Aykut Üs
küdar, Neşet Torun Bağdat, Fu
at Sargın Şehremini, Nuri Çeliköz 
Arapkir. 

Bak, •lllh arkadaşın ufka ne mUthlş bakıyorı 
Başucunda seni bizzat sana bekletmedeylz 

9Uheda kabrini zira Yatan addetmedeylz. 

1 

Kurmay binbaşılıja terfi 

edenler 
Ihsan Kargın Üsküdar, Kemal 

Süer Beşiktaş, Ekrem Babacan iz· 
(Devamı dördüncüde) 

Adaoa : 30 A.,.ıtoı 1941 

Zeynel Besim SUN 

Zafer yıldönümünü 
nasıl kutlayacağız? 

BUyUk zafer, Ba9kumandanlık meydan muha· 
rebealnln cereyan ettlfil Dumlupınarda, memle· ---
ketin her tarafında ve 9ehrlmlzde llyık oldufiu ----ehemmiyeti• kutlanacaktır. 

Bugün 30 ağustos Baş kuman· Bu ıabab 1aat 9,30 da Anka· ruz: 
danlık meydan muharebesinin 19 rada a-enelkurmay başkanlığında 1 - 30 Aioıtoı 941 Zafer 
uncu yıldönümüdür. Bu münoebet· as~eri ve mülki erkinın tebrikleri bayramı töreni at•iıdaki sıra il• 
le memleketimizin ber tarafında, kabul edilecektir. Saat 10 da Hi· yapılacaktır: 
muharebenin cereyan ettiği Dum· potromda askeri merasim yapıla· A ) Kabul resmi: Aokerlik da• 
lupınarda, şehrimizde mer&1im ya- calr.tır. Bu merasime harp okulu • ireıi karara-ahında yapılacaktır. 
pılacak, büyiik zafer, kendine li· yedeksubay nkolu ile Ankarada Garnizon Komutanı 8.40 dan 85S 
yık ehemmiyetle kutlanacaktır. bulunan piyade, süvari, topçu, mo· e kadar; mebusları, mQteakiben 

Dumlupınar töreninde Seyba- torla birlikler iıtirak edeceklerdir. b il 
B b . · d ı k QtOn sını ara mensup s11baylar •" 

nı temıil edecek a•vat hareket oaün ıe ruauı: • yapı aca r 
a .,ı.Jerdlı:. ·-- I'9ftllılij"11ifi>F.,~ı1t.a:;iotk':.,;:.:---4 ... _-aofa an çevirmi~ 

s .. oı.a.1ı ..... ,.,,..,."' ......... ,.. 



2 BUGON 30 Atuıtoa 1941 

1 A itatüırk'lUın ağz.uırıı<dlaın 11 ..... ... ,, .... ,. .. ,.,, 

REALITEI 

EKMEK 

1T BANA GÖRE 

30 Ağustos 
1 

Başkumandan
lık Meydan 
Muharebesi 

.. ~ .. 

T arsusta birkaç ıründenberi 
ekmek buhranı hüküm sür

düğünü gazeteye ırelen mütead· 
dit. mektuplardan anlıyoruz, . 

Sarsus, ekıııek ve buhram" 
Çukuroa' da bu üç kelimeyi bir · 
araya getirmenin imkanı var mı? 

Fakat işte, maalesef, reali
tenin bu olduğunu bize, üç ırün· 
dür mütemadiyen, okurlarımız 
bildirmektedir. O halde. müsaa· 
denizle, biraz hesap yapalım: 

Türk lıavakuru
muhegannamesi 
-- Havacı gençliğin ihtiyaçları Uze. 

ı•--rinde daha c;ok alakayla ' durma
__ ti ve TUrk LHava Kurumuna yar

d ı m e t m e 1 i y i z. 

B~og!~ YAZAN 
ğustos zafe. ENVER 

rinin 19 uncu BEHNAN 
yıldönümüdür. ŞAPOL YO 
Bu istiklal za· •-------• 
ferini yadedenlere ne mutlu!. 26 
ağustos sabahı 5,5 ta fecirle 
başlayan büyük taarruz; ~O ağus
tosta Dumlupınarda Aslıhanlar 
mıntakasında ihata edilen müs· 
!evlilerin imbasiyle, tarihimize ve 
cihan tarihine bir istiklal mü· 
cadelesinin ölmez hatırasını yaz. 
mış olduk. Dünya milletleri tarihle. 
rinde büyük meydan muharebe· 
!eri ve zaferler doludur. Fakat 
hiç bir milletin tarihinde, mazlum 
milletlere örnek olacak bir istik· 
lal savaşı yazılı detildir. Tam 
manasiyle orijinal istiklal savaşı 

sahifesini yine cihan tarihine 
Türk yazmıştır. Bundan böyle is
tiklalini kaybetmiş milletler, yal
nız bir örnek bulacaklardır. O da 
ölmez Ata ve Atatürk'ün yaratıcı 
dehasından doğmuş olan, büyük 
Türk zaferidir. 

Ebedi Şefin 

tarihi sözleri 

Her saf hasiyle düşünül· 
müş, ihzar, idare ııe zafer· 
le intaç edilmiş olan bu 
harekat, Türk ordusunun, 
Türk zabitan ve kumanda 
heyetinin, yüksek kudret 
ue kahramanlığını tarihte 
bir daha tesbit eden muaz· 
zam bir eserdir. 

Bu eıer, Türk milletinin 
hüriyet ııe istiklal fikrinin 
layemut abidesidir. .Bu 
eseri ııücude getiren bir 
milletin eııladı, bir ordu· 
nun başkumandanı oldu· 
ğumdan ilelebet mes'ud ııe 
bahtiyanm. 

8 en, Birkaç ırün sonra hareket 
ettim. Hareketimi pek mah· 

dut birkaç zattan maada bütün 
Aokaradan ırizledim. Benim gay
bubet edeceğimi bilenler, burada 
imifim i'ibi davranacaklardı. Hat· 
t& benim, Çankayada, çay ziyafeti 
,,.,rdiğ!mi de ırazetalerle ilin ede· 
ceklerdi. Banu bittabi o vakitler 
işitmişsinizdir. Trenle hareket et· 
ınedia. Bir jl'&Ce otomobil ile Tur 
çölü üzerinden Konyaya ırittim. 

Konyaya hareketimi orada 
kimseye telırrafla bildirmediğim 
ıribi Konyaya vi11l olur olmaz tel· 
ırrafhaneyi kontrol altına aldırarak 
Konyada bulunduğumun da hiç 
bir tarafa bildirilmemesini temin 

ettim. 
20 ağustos 1922 gunu öğleden 

sonra ıaat dörtte Garp cephesi 
kararırihında yani Akşehirde bu· 
looyordum. Kısa bir müzakereyi 
müteakip 26 ağu~tos 1922 sabahı 
diifmaoa taarruz için cephe Ku
mandanına emir verdim. 

20 '21 Ağustos 1922 ırecesi 
birinci ve ikinci Ordu kumandan
larını da cephe kararırihına davet 
ettim. Erkanıharbiyei umllmiye rei
si ve cephe kumandanının huıuriyle 
sureti taarruz hakkındaki noktai 
nazarı, harita üzerinde kısa bir 
harp oyunu tarzında izah ettikten 
sonra cephe kumandanına, o ırün 

vermiJ olduium emri tekrar ettim. 
Kumandanlar, faaliyete ıreçtiler. 
Taarruzumuz, sevkelceyş ve ayni 
zamanda bir tabiye baskını halin. 
de, icra olunacaktı. Bunun müm. 
klln olabilmesi için tahşidat ve 
tertibatın ırizli kalmasına, ehemmi· 
yet vermek lazımdı. Bu sebeple, 
bilcümle harekat, rece icra edile
cek, kıtaat ıründüzleri köylerde 
ve ataçlıklar altında istirahat ede. 
ceklerdi. Taarruz mıntakasında yol· 
ların ıslahı vesaire ıribi laaliyeUer
le düşmanın nazarı dikkatini celb
tememek için, diğer bazı menatık· 
ta da ayni suretle sahte faaliyet· 
!erde bulunulacaktı. 

24 Aiustos 1922 de kararırah
larımızı Akşehirden, taarruz cep· 
hesi ıreriıindeki Şuhut kasabasına 
naklettirdik. 25 atustos 1922 sa· 
babı da Şuhuttan muharebeyi ida· 
re ettiiimiz Kocatepenin cenubu 
ırarbisinde çadırlıorduıriha naklet· 
tik. 26 •iuıtos sabahı Kocatepe· 
de hazır bulunuyorduk. Sabah sa• 
at 5.30 da topçu ateşimizle taar· 
ruz başladı. 

Efe~diler, 2~,2'. Aiustos iÜn· 
Ierınde yanı ılk rün zarfında 

dilşmanın Karahinrın cenubunda 
50 v• şarkında 20,30 kilometre 
imtidadında bulunan müstahkem 
cephelerini, düşürdük. Majrlap olan 
düşman ordusu, kuvayı külliyeıini, 
30 ağuıtosa kadar Aslıhanlar ci. 
varında ihata ettik. 30 ağustosta 
icra ettiğimiz muharebe neticesin. 
de ( buna Başkumandan Muhare· 
bui unvanı verilmiştir ) düşman 
kovayı aıliyesini imha ve esir et
tik. Düşman ordusu Başkumandan
lıtını ifa eden Jeueral Trikopls te, 
ütera aıeyenına dahil oldu. Demek 
ki, tuavnr ettlpiz neticei kat'i
p, bet ıründo alınmıf oldu. 

1 

!arımız kovayı asliyesiyle lzmir İs· 
!ikameti umumiyesinde hareket 
ederken, aksamı sairesiyle de düş· 
manın Eskişehir ve şimalinde bu
lunan kuvvetlerini mağlllp etmek 
üzere, hareket ediyorlarbı. 

Elendiler, Başkumandan muha

rebesinin neticesine kadar her 
gün büyük muvaffakiyetlerle inki
şaf eden taarruzumuzu tebliği res• 
milerde gayet ehemmiyetsiz hare
kattan ibaret gösteriyorduk. Mak· 
sadımız, vaziyeti mümkün olduğu 

kadar cihandan ırizlemekti. Çünkü, 
düşman ordusunu tamamen imha 
edeceğimizden emin idik. Bunu an• 
!ayıp, düşman ordusunu felaketten 
kurtarmak istiyeceklerin yeni te· 
şebbiislerine meydan vermemeği 
miinasip görmüş idik. Fihakika, 
bizim hareketimizi hissettikleri za. 
man ve taarruzumuzu müteakip 
müracaatlar vaki olmuştur. Meseli; 
taarruz etmekte bulunduğumuz sı· 
rada icra vekilleri reisi olan Rauf 
Beyden, mütareke hakkında lstan
buldan iş'ar vukubulduğuna dair 
4 EylOI 1922 tarihli bir telıraf 
almıştım. Verdijrim cevap aynen 
şııdur: 

Tel makama mahsuıtur 5.9922 
Heyeti Vekile Riyaseti Celileıine 

C: Anadoludaki Yunan or· 
duıu sureti kat'iyede mağlOp edil· 
ll!iştir. }' u~an. ordusunun artık ye· 
nıden cıddı bır mukavemet ibrazı· 
na ihtimal yoktur. Anadolu için 
herhangi bir müzakereye mahal 
kalmamıştır. Mütareke, ancak Trak· 

Bu yıl Çukurova' nın değil, 
sadece Seyhan vilayetinin buğ· 
day iıtihsalatı 91 bin ton 
olduğuna v e şimdiye kadar 
toprak ofise verilen mikdar sa· 
dece altı bin tonu geçmediğine 
ıröre Tarsusdaki, hatta kısmen 
Mersindeki ekmek buhranının 
mAnasını anlamak çok ıüçleşİ· 
yor. Bu netice karşısında hiç 
bir makam sahibini tenkit mak· 
sadiyle .olmıyarak söyliyebiliriz 
ki bozukluğu mahalli tevzide ve 
idare şeklinde aramamız batalı 
sayılamaz. 

içe! valisi ne yapsın; bilmem 
Tarsus belediye reisi ne şekilde 
hareket etmelidlr; mechul. Bun· 
lar beni bir muharrir sıfatiyle 

• 
alakadar etmekten çok uzak şey-
lerdir. Biz, halkın ırazeteye vu· 
kubulan müracaatını bu sütun· 
dan kendilerine aksettirmekle ve 
halkın bir numaralı ırıda madde
sini teşkil eden ekmek işinin 
derhal ve katiyen hallini iste· 
mekle mükellefiz. Gazete budur 
ve vazifesi ancak bundan iba· 
rettir. 

Alakalı makamların, tavzih· 
!erinden ve tenvirlerinden evvel, 
bu hayati işe alakalarını rica 

• • • l 
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ederim. 

ya için mevzuubahs olabilir. Bina· \ k b 1 k l"h' t' · 
1 E 

_ za eratta u unma se a ıye mı 
ena eyh ylQlun onuna kadar doğ. . . . -
rodan dojrruya Yunan hükümeli verdıkl~r~nden, ha~ırı g~.n ve ne· 
veyahııt \ ~·ıt t . 1 h rede mulakat edebılecegım soru· 

. n•' ere vas1 •••y e, U- luyordu. Buna verd.iiim cevapta da, 
hametiaııze reımen müranaat etti· ı 9 i.y\Q\ 1922 de Nil te l mlllil.kat 
ii takdirde bervecbiati şerait der- edebileceğimizi bildirmiştim. Filha-
meyan edilerek cevap verilmelidir. kika dediğim gün_d~ ben .Nifte bu· 
Bu tarihten, yani EylOlün onundan lundum. ~~k~t ~ula~at ısteyenler 
sonra vaki olacak müracaatın ceva· orada degıldı. Çunku ordularımız 
bının başka olmak ihtimali vardır. lzmir rıhtımında ilk verdiğim hede. 
Bu takdirde keyfiyet ayrıca tarafı fe, Akdenize vasıl olmuş bolunu. 
acizaneme bildirilmelidir: yorlardı. 

1 ) Mütarekenin tarihinden iti. Muhterem Efendller, Afyon 
haren on beş ırün zarfında Trak· Karahisar ~ Dumlupınar Meyd_an 
ya 1914 hudutlarına kadar bilika- Muharebesı ve ondan sonra duş· 
düşart Türkiye Büyük Millet Mec- m~n ordusunu kimil~n ~?1h.a veya 
lisi hükOmetinin memurini mülkiye esır e~en ve bakıyet~ssilyulunu 

. . . Akdenıze, Marmaraya doken hare· 
ve kuvayı askeriyesıne teslım edıl. k't · h t 'f · · "z 

• 11. ımızı ıza ve avsı ıçın so 
mış bulunacaktır. söylemekten kendimi müstaini ad· 

2 ) Yunaniatandaki üseramız dederim. 
on beş gün z~rlı.nda lzmjr, Ba~· Her salhasile düşünülmüş, ihzer 
dırma ve lzmıt lımanlarında teslıaı idare ve zaferle intaç edilmis 
olunacaktır. olan bu harekat, Türk ordusunun 

3 ) Yunan ordusunun üç bu- Türk zabitan ve kumanda 
çok senedenberi Anadolud~ ika heyetinin, vüksek kudret ve 
ettiği ve icra eylemekte bulundu· kahramanlığını tarihte bir daha 

ğu tahribatı tamir etmeiri şimdiden 
taahhüt edecektir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Bizzat bana verilen bir telsiz 

telgrafta da, lzmirdeki itilaf Dev· 
!etleri konsoloslarına benimle mü· 

tespit eden aıuazzam bir eserdir. 
Bu eser, Türk milletinin hür

riyet ve istiklil fikrinin layemut 
abidesidir. Bu eseri vücuda ıretiren 
bir milletin evladı, bir ordunun 
Başkumandanı olduğumdan, ilelebet 
mes'ut ve bahtiyarım. 

A akara 29 ( Hususi - Türk hava kurumu, Havacılık haftası müna· 

sebetiyle aşağıdaki bey•nnameyi neşretmiştir: 
Sayın vatandaşlar; Bugün, Türk ordusunun tarihimize kazandırdığı 

hayat verici zaferin şerefini ve ırururunu yeniden tadacağımız ıründür. 
Yaşamasından ümit kesilen yaralı bir milletin, karlı dağlardan inen bir 
Ç•iı gibi, silkinip şahlandığının yıldönümündeyiz. Yeryüzünde, milyonla. 
rın, en modern ölüm makineleriyle boğuştukları son haftalarda bile, on 
dokuz yıl önceki zaferimiz erişilmez kıymetini muhafaza etmektedir. Ha. 
diseleri, içinde yaşanılan şartlar dikkate alınarak gözden geçirmek la· 
zımgeldiğine ıröre, silahına sürecek fişeği, tüfeğine takacak süngüsü 
kalmamış bir ordunun, kaynakları bol ve sonsuz bir salgına vurduğu yı· 
kıcı darbe, üzerinden asırlar ıreçse bile, parlaklığını kaybetmiyecektir. 
Bunun için her 30 Ağustosta ırkımızın, en korkunç ve çetin imkansız· 
lıklardan sıyrılarak ışığa kavuşabileceğini düşünmek ve alnımızı dik 
tutmak hakkımızdır. 

30 Aiustos tarihi, bize aynı zamanda, el birliğiyle, emekbirllğiyle 
kurduğumuz bir müesseseyi, Türk Hava Kurumu'nu hatırlatır. 30 Ağus· 
tosta Havacılık haftaıına girerken, ırünün bütün saatlerini Türk hava 

kurumu kamplarında, kanat aşkiyle çırpınarak geçiren binlerce Türk de· 
likanlısı ırözlerimizin önüne gelir. Onların yüreklerini tu!uşturan ateşten 
içimize baz dolar. 

Sevgili vatandaşlar; 
iyi vuruşmasını bilen kanatlarla havalarını korumıyan milletler, iki 

yıldanberi, kökleri çürümüş ağaçlar gibi, birer birer devriliyorlar, En 
mecalsız günlerinde bile başı eğilmiyen Türk milletinin, havada da her 
zaman kahraman kalacağına inanımız, uçan nesli ne kadar kuvvetlendi
rebilirse, o kadar sağlamlaşacaktır. Bunun için Havacılık haftasında ha· 
vacı ırençliğin ihtiyaçları üzerine daha çok alaka ile durmalı ve Türk 
Hava_ Kurumuna yardım etmeliyiz. Büyük bayramımızı, Türk ırökleri 
kadar berrak ve neş'eli girerken bu vazifemizi unutmıyalım. 

Hürk Hava Kurumu Başkanı Erzurum 
Mebuıu Şükrü Kocak 

Yeni İran kabi
nesi kuruldu 

Ankara, 29 [a. a.] - Furu· 
gihan yeni kabineyi teşkil ve Şa
benşahe takdim eylemiştir. Ancak, 
Haricihe nezaretine Süheyli, Da
hiliye nezaıretine AmeJ"i l'•tirilmiş, 
••nayi nazırı henüz tayin edilme· 

miştir. 

Meclis, yeni hükOmete itima· 
dını bildirmiştir. 

Dün gece Halker1inde 
yapılan toplantı 

Büyük zaferimizin yıldönümü 
müna•ebetiyle dün gece Halkevi. 
mizde bir toplantı yapılmıştır. De· 
ğerli muharrir ve muallim arkadaş· 
larımızdan Envqr Behman Şapolyo 
tarafından Başkumandanlık meydan 

rl VAR-YOK_.h 

• Yeni otelin önünde iş 
bankasına ait bir saat var. Sa· 
at var amma bakan, işleten, ayar 
eden yok. Mübarek, saat 24 de 
bile daima 19 u 20 geçiyor. 

• Tarsuıta, muhakkak ki, 
ihtiyacı karşılayacak miktarda 
buğday var. Evet, buğday var 
amma un yok ve un olmadığı 

için ekmek yok. Sözün kısası: 
Tarsusta halkın ırıdası işini tan· 
ıim eden yok. 

muharebesinin ehemmiyeti anlatıl· 

mış, Konferansı müteakip Halkevi 
orkestarası seçilmiş parçalar çal. 
talflır. 

Cebinizdeki Tenhel Paraları 
o/o 6 PEŞiN F AIZ GETiREN BiR 

Tasarruf Bonosu İle 
Seferber Ediniz ( 5768) 

Niçin istiklal savaşları dünya 
tarihinde ayrı bir sayla teşkil 
eder? Milletler emperyalist olurlar, 
ve yahut da emperyalistlere karşı 
ıa vaşta bulunurlar. Emperyalistler 
ezdikleri milletlerin istiklal ve hür
riyetleriai alırlar, Emperyalistlere 
karşı koyanlar da istiklal ve 
biirriyetlerine kavuşurlar. işte bu 
ikincisine tarihte İ•tiklal mücade
lesi adı verilmektedir. 

istilacılara karşı tam mana· 
ıiyle mukabelede muvaffak olmuş 
tarihte pek az millet vardır. Bu 
işte de muvaffak olan Türk milleti 
ol"!u~tur. istilaya uğrayan milletler 
tarıhın karanlıklarına ırömülerek 
inkıraz etmişlerdir. hili.I devlet· 
!eri «hasta adam» addettikleri 
Osmanlı i~paratorıu;unu parça
lamış ve ınkıraz ettırmeğe ahdet
mişlerdi. Fak at bu işte de yanıl· 
dılar. Hasta olan Osmanlı impa· 
ratorluğunun saltanat rejimi idi. 
Fakat imparatorluiun hakim 
unsuru olan Türk milleti sailamdı. 
imparatorluğu yıkmağa muvaffak 
oldular.. Fakat T~rk milletini 
~e~il. .. O cihanda kendi adı Ja 
Turkıye Cumhuriyeti,, kurar~k 

tarihe eskisinden daha canlı v~ 
daha kuvvetli olarak çıktı.. Ah. 
lakta, kültürde ve medeniyette 
yüksek olan Türk milleti adını 

mahvetmek isteyenleri vatanın 
harimi ismetinde botarak dimdik 
ayakta durdu. Türk milleti esir 
edilemez, hürriyeti alınamaz ve 
mahvedilemez olduğunu bir kere 
daha yeryüzüne tanıttı. Bütün 
dünyanın gözü dört sene süren 
Türk istiklil mücadelesine dikildi. 
Ve hayranlık için-ie bu zaferi 
onlar da takdir ve tebcil ettiler .. 
Başkumandan Atatiirkün ve onun 
mücadelesinin ön saflarında çar· 
pışan "ismet lnönü,, nün de öl. 
uıez adları, yer yüzü İn!anlarının 
kalblerinde yaşadı ve yaşamaktadır. 

Türk istiklil savaşı kendine 
mahsus bir karekter ıröstermiştir. 
Bunu üç devirde toplayabiliriz. 

1183 1 
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Deııamı dördüncüde 

f ROMAN:31 f DiKTATÖRON AŞKI 
- Demek evvelce benden korkuyor• 

dunuz? 
Genç kıza: 

- Evet Şef, diye itiraf etti. insan 
sizi iyi tanımadığı ve daha doğrusu fena 
tanıdığı müddetçe siz ... 

Durakladı. Fikrini ifade etmekle be· 
raber gayrinazik de olmıyacak bir kelime 
arıyordu. Stefan atıldı: 

- Anipatik diyeceksiniz deiil 
mi ? 

Militza itiraz etmeğe davranırken sö
zünü kesti: 

- Ne zararı var? Beni şiaıdi iyi ta• 
nıyoraunuz mesele kalmaz. 

Cevabını, yalvaran ırözlerle Adeta di· 
lenlyordu. Genç kız ırözlerini indrip itiraf 
etti: 

- Evet. 
Hasır koltuklardan birisine oturmuş. 

tu. Aiaçlardan ara sıra kelebekler halin. 
de pembe ve mor çicek yaprakları dökü· 
lüyor ve bazıları saçlarında kalıyordu, 

Taldek onun yanına oturdu. 
Genç kız konuştu: 
- Bu ırece teklifiniz üzerinde düşün 

düm Şef. Hakkınız var. Benim borada 
birkaç gün daha lı.alıp istirahat etmem 
iyi olacak. 

Fakat sarayda bulunmam sizin İŞ· 
lerinizi aksatacaksa böyle bir tatilden 
vazıreçmem tabiidir. 

- Evet Militza sizi orada çok arı. 
1 k • 

Ya« cağım. Fakat hodbin olaıa ıstemem. 
. d'. k"t' 1 Birkaç gün için sarayda~• ıge~ a 1P er. 

den birile vaziyeti idare etmege çalışı· 
rım. 

Acı bir gülümseyişte ilave ~tti: 
- Zalim bir diktatör olduırumu ha. 

zan unutmak hoşuma ıridiyorl 
- Şefi 
Militza içinden ırelen ani bir arzu ile 

Taldekin elini aldı, elleri içinde 11karak: 
- Evet Şef dedi siz zalimsiniz, fa· ' . . 

kat kendinize karşı!.. istirahate ıiz ben-~ 
den çok daha fazla muhtaçsınız. Niçin 
ıiz de burada birkaç ırün daha kalmıyor. 
sun uz? 

Militza birdenbire fazla ileri ıritmişti. 
Taldek tesir altında kalmaktan Ye başka. 
sının arzusile harekat etmekten fevkalade 
çekinirdi. 

Elini çekti, kaşları çatık, cevap ver· 
di : 

- lmkinsızl Yarın kabine toplantısı 
var. 

Militza mütevekkil' mırıldandı: 
- Hakkınız var: gitmeniz lazım Şef... 

Fakat ne yazık! 
Muhatabının içini çekerek tekrarladı 

ğını işitti: 

- Evet, ne yazık! 
Stelanın ırözleri, Militzanın vücudunu 

baştan aşağıya okşamaktaydı. Yarı şeffaf 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş====• 
müslin buluzun altında oynayan ıröirsü 
gergin eteğin tebarüz ettirditi kalçaları, 
ipek çoraplar içinde mevzun bacakları ne 
güzeldi! 

Yüzünde, ırözlerinde, yarı açık du. 
daklarında ne çekici bir cazibe vardı! 

Genç kızın gözleri, Stefanı tatlı ve 
cesaret verici bir nazarla süzmekteydi. 
Dudakları teesüfle büküldü. içini çekerek 
mırıldandı: • 

- Burada ne rahattık! 
Stefan tekrarladı: 
- Evet, burada ne rahat ... na mesut 

tukl 
Bu sefer de, Militzanın elini yakaladı, 

sıktı: 

- Fakat ırene buraya geleceğiz de· 
jril mi? Gene ıreliriz değil mi? 

Genç kız tattlı bir tebessümle cevap 
verdi: 

- Ne ıaman istersiniz ... 

O zsman fevkalade bir şey, eğer 
Sen Veslista olsaydı nazırları diplomat· 
ları, ırazetecileri telaşa verecek ve der. 
dal dünyanın dört tarafına telırralla bil· 
dirilecek bir hadise cereyan etti: Silva
niya diktatörü Stefan Taldek. ki.tibesinin 
elini dindarane bir vechile öptü! 

Fakat burada, çiçekler ve kuşlar bu 
hadiseyi ırayet tabii telakki ettiler! 

• • • 
B~~ün bir ırünü beraber ıreçirdiler. 

Y emeırı beraber yediler, sonra gezmeğe 
çıktılar. 

. Bu iki kişinin aylarca müddet hirihir· 
lerıne ancak işe dair soğuk ve resmi lif· 
!ardan başka bir söz söylememeleri na11l 
mümkün olabilmişti.? 

Şiıııdi kaybedilen zaman telifi edi
yorlardı. Gitıride daha mahrem itiraflarda 
bulunuyorlar, iki ruh karşılıklı açılıyordu. 

Stefan lc.endisinı o anın cazibeıine 
bırakmıştı. ilk defa olarak herkes gibi 
ve herkesten farksız bir erkek olmağa 
cesaret ediyor ve uzun müddet hapsedi(. 
miş kalbiniu meylanına kendisini terkedi· 
diyordu. Mesuttu! 

Militza ırülüyor ve şarkı söylüyordu. 
Mesut muydu? 

Hayırl Korkunç kabusu ırözlerinin 
önünden gitmiyordu: 

Vlostoy boğazı, müthiş bir uçnrum, 
parça parça olmuş bir otomobil ve kan ... 
kan ... 

işte bu mülhit faciayı Önlemek, ıreuç 
aşkının daha doğarken ölmesine mani ol· 
mak içindir ki ırüzel ve cazibeli ırörün

mek , arzu uyandırmak kararını vermişti. 

( Devamı Yar) 
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-·-Ş-im_a_I v-e-c-en-up_k_a_·· 1 iranda vaziy_et_-, 
rargthlar1nda ~ 

a~111m1•J _ 
Ortopedik ayakkabı 1 Rusyada harekat 1 

eskiden de pek 
A~ Yürümeği zaten 1 diliğinden ' doğacaktır. Dolaşamı· R u s 

yorsak, bunun bir sebebi de orto· - Hitlerle i R A N 
N O severdim. Ondokuz· 

yaşındayken bir kış günü lneboludan 
kalkarak üç günde yüce dağlar 
aşıp Kast•monuya varmıştım. Ora· 
da kırk sekiz saat istirahat ... Yine 
üç gün yol .... Çankırı.. Bu şe~İ~· 
le Ankara arası da üç gün suru· 

--·----· Musolini mütavaat pedi'ye riayetsizlii'imizdir. lstanbul t 
ayakkabı piyasa!mda dünyan'.n en şaşır m a 
Meşhur ustaları olmasına ragmen 

bir eksik, bu ~hu yeni telakkiye h •• 
göre iş yapıl"'.amas.ıdır. ~e • ya~ıp ucu mu 
yapıp ortepedı kaıdelerıoe gore "..iiiiııiiiiiiiıııııiiiiiıııaı----ıaiıiiiı 

görüştüler ediyor 
MUllkatta aske 

Amma keyifsiz bir Bozkır .. yor ... 
Bir kaç ay sonra Aokaradan B<1\uya 

altı günde yürüdüm. 
Bu sportif seyahatlerde, bir 

giln on dört saat yürüyere~ .. 6~ 
kilometrd katattim. ( Ilgaz ınıfıydı 
O zamın•ki gençler arasında, bu 
rekor aayılmıştı. Yirmi kişilik yü· 
rüyücüler kafilesinden anc~k ~çü· 
milz menzile ulaştıktı. Ôburlerı ge· 
ride konaklamışlardı. 

Pek hususi bir bahisten umu· 
mu alakadar edecek bir mevzua 
ıreçeceğim için karilerimin affını 
rica ederim. Hiç nasırım yoktur. 
Sunu da ayakkabı intihabıodaki 
dikkatime medyunum. Bahsettiğim 
yüzlerce kilometreyi . kateder~en 
ayarımda altı üstü ınce derıden 
Karadeniz çizmeleri vardı. Bunu~ 
üıerine, kalın köseleli bir yemem 
ıriymiştik. Ekseriya Kafkasyalılarııı 
ve bizim şimal sahili halkımızın 
kullandığı bu ayakkabı nevi gözü· 
nüzün önüne gelmiştir. Yumuşak· 
tır, rahattır. 

Arkadaşlarımızdan bazıları yol 
yürümek mevzuu bahsoldu mu, jim· 
nastik ayakkabısı nevinden hafif 
iskarpinler ıriymeğe kalkarlar. Yan
lıştır. Daha ziyade asker postalını 
dağ kundurasını andıran şeyler 
giymeli. Aşık kemikleri kavranmış 

olmalı. 
Son ırünlerde eıki yürüme me· 

rakım nüksetti. Arkadaş arıyorum, 
Benden on yaş küçükler itizar 
ediyorlar. Y ahud yola çıkmıtken 
mesafe katetmenin irtifa tırmanma· 
nın zevkile sarhoş olamıyarak 
biran evvel kapağı rahata atmak 
arzusunu ırösteriyorlar. Böylelikl• 

keyif kaçıyor. 
Hele kadınlar .. Tavsiyeye rağ

men, o burnu1 topuiu delik iskar 
piqlerle kafileye katılmağa kalkar· 
lıır: Rahatııpş, canım, birlirlermiş .. 
Sonra: 

_ A ... Çalılar arasında ne iti· 

miz var? .. . 
Yilrümesini bilmiyoruz. 
Ve ekseriya: 
- Cidden severim amma, ah 

şu nasırlarım. 
Göbek salarız •• Vücudumuun 

alt kısmının nispet.iz şekilde büyü
mesine imkin veririz ... ( Hele ka· 
dınlarımız)... Yediğimiz, ağır, ala· 
turka ırıdaları hazmede~eyiz. 

Ecdat, her bahar, Usk~dardan 
kalkar lrana, yahud Ediroekapıdan 
hareket edip Viyanaya gider gelir· 
miş. Yeniçeriler geniş imparatorlu· 
gun bir sırtından, &bürüne mekik 
dokumuşlar. Her halde o zamanki 
çevik papuç şeklinin bunda rolü 
var. Yukarıda anlattığıma yakın 
bir bi~imdeymiş. Parmaklar bunun 
içinde rahat kıpırdanularmıı. 

kalıpları tamim etmeliyiz. Bu haya
tımızın her şubesinde müessir ola 
caktır. Sıhhatimizde, gezmemizde .. 

-Aktamdan -

• 
Balzac'ın kırk 
romanı 

YAZAN 
Refik 
Halit 

f.•kideo büyük 
adamların hayatı. 

nı iyice tedkik 
etmek ve şöhrete 
na11l eriştiklerini 

dikkatle göz önünde tutarak elden 
geldiği kadar bunlara benzemeğe 

çabalamak adetti. Hatta gençldre, 
meşhurların meşhur oluncaya kadar 
uğradıkları güçlükleri kasd•n bü· 
yülterek anlatırlar, hep zahmetli, 
çileli taraflarını kabartarak isim 
yapmanın ve es~r bırakmanın ko· 
lay olmadığını öğretmek isterlerdi. 
Şimdi 1- u usul tamamiyle terkedil· 
mişe benziyor: Sanki şöhret ve sa· 
nat, artı emek sarfiyle zorluklara 
göğüs gerip fedakarlıklara katla· 
nılarak elde edilmez. Kafa tasını· 
zın içinde dir " deha., tohumu sak 
lıdır; bir gün o, size hiç zahmet 
vermeden, ansızın kabuğunu atar, 
birdenbire fışkırır, ilk eserinizle, 
bir tek hikaye, bir tek mısra, bir 
tek levha, derhal büyük ve meşhur 
bir adam oluverirsiniz. Asıl hoşu, 
sanatta çıraklık ve teknik diye ~ir 
kısım yoktur; sizin çocukça, çömez 
ce ortaya koyduğunuz sarsak tek· 
oik, artık o sanatın yeni ve teme
Ui tekniğidir! Halbuki sanatla esas 
kaide şudur: " Dehanın yüksekliği 
ne olursa ols•ın, bu maıhariyet o 
d&hiyi sanatın teknik cihetini öğ
renmek mecburiyetinden kurtara· 
maz •. ,, 

Bunları bana hatırlatan l>a~ı 

yeni hikiyecilerimizle romancıları· 
mııın pser!erincle kendini şiddetli 
beJU eden teknik kusurlardır. Bal

zack'ın hayatından bir vaka anla· 
tacağım: O büyük hikayeci, ilk 
devirlerinde, vilayetlerden birine 
çekilerek altı sene durmamacasına 
çalışmış ve tam kırk adet roman 
yazmıştı. Bıı romanlar hangileri· 
dir? Nafile aramayınız; bugün bir 
satırı bile mevcut değildir. Zira 
Balzack, kırk romanı da bitirdikten 
ıonra Önüne dizmiş, incelemiş, dü 4 

şünmüş, en ziyade teknik bakımın
dan kusurlu bularak - irade ve 
nefse itimat kudretine bakını• -
hepsini birden ocı!§'a atıvermişti. 

Bu , suretle Fransız edebiyatı kırk 

tane, şöyle böyle roman kaybet· 
miştir; lakin Fransa ile beraber 
dünya edebiyatı bir Balzack'ı ka· 
zanmıştırl 

ı Taa'•• ı 

Alman :müdafa
ası karşısında 

akim kaldı 
Bir Rus gazetesine 
göre memleketin mü
da/aa üssü Ural'dır 

Berlin 29 ( a.a ) - Bolşevik· 
lor 27 ağustosta şark cephesinin 
merkez bölgesinde mahalli şaşırt· 
ma hücümlarına teşebbüs etmişler. 
dir. Şiddetli bir topçu ateşinden 

sonra tankların da müzaharetiyle 
ıı.apılan bütün bu hücumlar Alman 
ların -kahramanca müdafaası kar· 
şında muvalfakiyetsizliğe uğramış
tır. Bir noktada Sovyetler Alman 
piyade mevzilerine karşı üç süvari 

bölüğünü hücuma kaldırmışlardır. 
Bu hücum da Alman piyade ve 
topçusunun temerküz ateşi karşı. 
şısında kırılmıştır. Bu üç Sovyet 
süvari bölüğü tamamile imha edil. 

miştir. 

Alman piyadesi 27 ağustosta 
aşağı Dinyeperde Srıvyet istihkam 
askerlerinin ve piyade teşekkülleri 
nin nehri geçmeğe hazırlandıkları
nı görmüştür. Alman bataryaları 
Sovyet askeri tahaşşüdleri üzerine 
müessir bir ateş açmış ve IAiman 
obüsleri nehri geçmeğe hazır Sov· 
yet piyade bölüklerine kanlı zayi
at verdirmiştir. 

27 ağustosta aşağı Dinyeperde 
Alman istihkam ve piyade asker· 
!erinden mürekkep hucum teşek· 

külleri nehir üzerindeki büyük bir 

adaya çıkmışlar ve adayı hemen 
derhal zaptetmişlerdir. 

Almanların ileri hareketini dur· 
durmaıi'a teşebbüs eden bolşevik· 
Jer göğüs ~öğüse çarpı~mışlarsada 
mağlup edilmişlerdir. 

Moskova 29 ( a. a. ) - Tas 
ajcnsı bildiriyor : 

Krasoaja Svesda gazetesi şöy· 

le yazıyor: 
«Stalinin büyük sidratejik planı 

mucibince ural, memleketimizin bir 
müdafaası olmuştur. Burada zafe· 
rimizin maddi esası yaratılmaktadır. 

Moskova : 29 ( a. a. ) - Sov• 

yet tebligi : 
28 Ağustosta kıtalarımız bütün 

cephe üzerinde düşmana karşı 

anudane muharebeler vermişler· 

dir. Şiddetli muharebelerden soqra 
kıtalarımız Dinyer petrolsk'u terk 
etmişlerdir. 

Alınan müte:::mim malOmata gö-

rf ve siyasi mese· 
leler mevzuu 
sedlldi 

bah-

Berlin 29 ( a. a. ) - Resmi 

tebliğ: 

Führer ve Duçe 25 ağusto•
tan 29 ağustosa kadar Führerin 
umumi karargahında buluşmuşlar· 
dır. Şimal ve cenup umumi karar· 
gahlaında yapılan bu görüpmelerde 
harbin inkişafı ve devamiyle ali· 
kadar bütün askeri ve siyasi me· 
seleler bahis mevzu edilmiştir. 
Bu meseleler iki mihver devleti 
arasındaki münaseüetlerin bariz 
vasfını teşkil eden arkadaşlık ve 
mukadderat birliği zihniyeti dai· 
resinde yakından tetkik olunmuş

tur. 
Görüşmelere, iki milletin ve 

şeflerinin, harbe zaferle neticesine 
kadar devam etmek ~ususundaki 
sarsılmaz azmi hakim olmuştur. 

Bu zaforden doğ.ıcak yeni Avru· 
pa nizamı, mazide Avrupa harp· 
leri•in temelini teşkil eylemiş olan 
sebepleri imkan nishetinde orta
dan kaldırmalıdır. Bolşevik teh-
likesinin ve Plütokrasi istismari· 
nin ortadan kalkman, bütün Av· 
rupa kıtası milletlerine gerok si
yasi sahada, gerek ekonomi ve 
kültür sahalarınd~ sulhperver, 
ahenktar ve müsmir bir işbirliği 
yapması imkinını verecektir. Bu 
ziyaret münasebetiyle, F'übrer -
Ouçe, şark cephesinin esaslı nok. 
talarını gezmişler ve ezcümle 
Bolşevizme karşı savaşa iştirak 

eden ltalyan fırkalarından birini 
teftiş eylemişlerdir. 

Cenup cephesini ziyaretlerin
de Führer ve Duçe Mareşal Fon 
Runcttedt tarafından selilmlan· 
ouşlardır. 

Bundan başka Alman Rayhi 
Mareşali Güring-'in ve ordu bc1ş· 
kumandanı Mareşal Fon Bravçiçin 
umumi karargihları da ziyaret 
edilmiştir. Bu siyasi ve askeri gö. 
rüşmelere Alman Hariciye Nazırı 
Fon Ribeentrop ve Mareşal Kay. 
tel iştirak eylemiştir. 

re '26 Ağustosta evvelce bildirmiş 
olduğu gibi 17 değil, fakat 37 
Alman tayyaresi düşarülmüştür. 

27 Ağustosta hava muharebelerin
de 41 Alman ıayyaresi düşürül

müştür. Bizim kayıbımız 23 tayya· 
redir. Hava kuvvetlerimiz Baltık 
denizin de 2 Alman nakliye gemi
sini batırmıştır. 

Moskova 29 ( a. a. ) - Laza. 
!ski, Dinyeper barajının berhava 
edildiğini bildirmiştir. 

Berlin 29 ( a. a. ) - Alman 
kıtaları Reval harp limanını işgal 
etmişlerdir. Burada asker ve harp 

Bu bahsi konuşuyorduk. Muh· ı 
terem bir münevverimiz, bay 1. A 

dedi ki: 

B J malzemesi yüklü 19 nakliye gemisi 
ge~e Nöbetci eczane bir muhrip batırılmış, 5 muhrip 
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uat eza nesi Hicri 1560. Şaban 7 Şimalde Stalin şehri işgal edil-

-
Murahhaslar İn
giliz kıtalarile 

buluştu 
/ngiliz fle Rus hüku
metleri askerlerini ge
ri çekecekler 

Simli 29 (a.a) - lran mu· 
rahhasları, ileri lngiliz kıtalarile 

buluşmuşlar ve Şahenşahıo muha

samatı kesmek emrini vermiş oldu

ğunu bu kıtalara bildirmişlerdir. 

Nevyork 29 (a.a) - Ôğrenil· ' 
diğine ıröere, lranda askeri hare· 

kat devam etmektedir. Londra ile · 

Moskova hükOmetlerinin mutaleba 

tı lran tarafından kabul edilmek 

üzeredir. lngiliz kıtaları Saripul'den 

ıreçtikten sonra Paipuk 'ın müstah

kem şehrine doğru ilerleyerek· daha 

şimalde takriben 100 kilometre 

mesafede bulunan Sovyet kıtalari· 

le irtibatı temin etmeğe çalışıyor· 

lar. 
Sovyet kıtaları Rumye gölü

nün şimal Mahilini ve Hazer deni· 

zindeki Lissar limanını işgal et· 
mi.şlerdir. 

Londra 29 ( a.a. ) - Royter 
ajansının siyasi muharriri yazı-

yor. 

Müttefiklerin ilerlemesine ma· 

ni olmamaları için lran kıtalarına 

!azı mgelen emirlerin verildiği hak

kında yeni lran başvekili tarafın· 

dan mecliste yapılan beyanat ve 

bu beyanatın bütün Iran milleti ta· 
rafından tasvibi iyi bir haber oJa· 
rn.k k:arşılanmıştır. 

İran istiklal ve arazi bütünlü· 

ğünün devamlı surette müttefikler 

tarafından ihlali meıubahis bile 

olamaz. Bugünkü fevkalade halin 
icabatı yerine getirildikten sonra 

lngiliz ve Sovyet hükumetleri kı· 
talarını derhal ıreri almayı taah· 
hüt eylemişlerdir. 

Bu boş bir vaad değil, iki hü
kOmet tarafından en kati surette 
ilan edilen siyasetin bir ifadesidir. 

Ştıphesiz ki, Iran hükOmetile baş· 
lanacak olan müzakereler tam bir 

anlaşma ile neticelenerek mütte

fiklerin harp davasına yardım ede 

cek ve dünyanın hu köşesinde Al. 

man entrikalarına katiyen nihayet 
verecektir. 

Müttefiklerin !randa yaptıkla
rı hareket cebrin tesiri altında 
yeni nizama giren küçük memle

ketlerin Almanlar tarafından işga. 
li ile kahili kıyas değildir. lngiliz· 

ler Suriye ve !rakı işgal etmek 

suretile bu memleketlere hürriyet 
ve gittikçe artan bir refah ve bir 
yiyacek bolluğu temin etmişlerdir. 

Müttoliklerin lran milletine ayni 
faydaları temin edeceklerine şüp· 

he yoktur. Müttefikler dost olarak 
lrana girmişler ve mihverin memle 
keti açıkça mahrum ettiği tonlar· 
ca buğdayı ve diğer mahsulleri 
beraber ıretirmişlerdir. 

Tahran 29 ( a.a ) - Burada 
tam bir sükunet hüküm sürmekte· 
dir. Yalnız, panik halinde olan 
Almanlar Alman elçiliği binasına 

iltica etmişlerdir.Dün akşam elçilik 
binasında büyük bir duman"çıktığı 
görülmüştür. Bu, elçilikteki evra· 
kın alelacele yakıldığına delalet 
etmektedir. Bütün Amerikalılar sağ 
ve salimdirler. 

Bütün ihtiyarlar silah altına 

çağırılmış ve bir çok kamyon as· 
keri makamlar tarafından müsade 
re edilmiştir. 

Kahire 29 ( a.a ) - lran mu 
harebesinin• süratle ve hemen hiç 
kan dökülmeden neticelenmesi Mı 
sırda umumi bir memnuniyet do· 
ğurmuştur. 

Zafer yddönümünü 
nasıl kutlayacağız 

( Baştara/ı birincide ) 
ve askeri memurları kabul edecQk. 
tir. 

B ) 9,30 vali ve muavini, Vi· 
liyet idare reislerini, meclisi umu· 
mi azalarını, belediye reisini; halk 
partisi, halkevi: Demiryolu işletme 

idaresi ve diğer teşeküller ve ec· 
nebi devlet mümessillerinin teb· 
rikatını kabul edecektir. 

Bu merasimde, Protokol subay 
vazifesini Jandarma merkez takım 
komutanı yapacaktır. 

2 - Merasim Komutanı Bin
başı Nasır Vurgeçir, merasim iş .. 
lerini tertip ve tanzim edecektir. 

3 - Merasim yeri lisfalt ş ı · 
se doğusundaki iıtasyona yakın 

Cumhuriyet spor alanıdır. 

4 - 9.45 de Komutan vali ile 
hirlikte merasim mahalline gelecek 
askerlerle diğer teşekkülleri telıiı 

edecek, tam bu saatte merasim 
Komutanı merasimi açacaktır. Mü.
teakiben bando istiklal marşını ça· 
lacaktır. 

5 - istiklal marşını müteakip 
en kıdemsiz bir subay tarafından 

30 ağustos zaforine aid bir söylev• 

verilecek, müteakiben komutan 
mukabelede bulunacaktır. Bundan 

dan sonra; Türkkuşu ve hava ku· 
rumu namına yalnız bir kişi kısa 

bir söylev verecektir. 

6 - Söylevlerden sonra Va
li ve Komutan; bütün askeri ze
vat; bükılmet erkinı Atatürk par· 
kı Önünde hazırlanmış olan tribü
ne gideceklerdir. Bu esnada kıta· 
at, sivil teşekküller ve okullar 
merasim geçiş ine haşlamak üzere 
asfalt şose üzerindeki yerlerinde 
hulunacakladır. 

Vali ve komutan tribünde yer 
aldıktan sonra saat 10 da geçiş 
resmi başlayacak ve şu sıra ile 
yapılacaktır. 

Bando, askeri kıtaat, okullar, 
harp malulleri, Türkkuşu, itfaiye, 
spor kulüpleri, demiryolu memur· 
ları, sair teşekküler. 
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_ Orthopedique ( = Ortope· 

d'k ) kundura diye bir mevzu var 
d:r. Bizde hemen hemen hiç ehem· 
miyeti düşünülmez. Buna sütunu· 
nuz da ,temas etseniz.. MalOm: 

(Yenipostahaneyanında) ı'--------------- mittir. 

ı=======================================-============-, 
7 • Merasim kıtaatı, ıreçidi 

müteakip, asfalt cadde, Abidin 
paşa caddesi, Taşköprü yolu ile 
kışlalarına dönecekdir. 

r 

« Ayağın sıhhatine elverişli ayak

kabı " demektir. 
Geçen asırda bu fikir yoktu. 

Frenkler, zavallı uıııvlıırıoı, sivri 
burunlu , rugan iskarpinler içinde 
cendereye sokarlardı. Öyle ki, şim· 
di 50·60 yaşında bulunanlar. so· 
yundukları zaman, birbiri üstüne 

bini k durmağa alışıp öyle kalmış 
parmakla.rile, yanlardan lırl~m~ş 
kemiklerıle ne acaip, ne çırkın 
manzara teşkil ederler. Sonra, 
Amerikan ve lngiliz modaları çık· 1 
tı. 

Modern dükkanlarda iskarpin 
alırken ayakları 'röntgen ışığında 
muayene ~ederek yanları deriye 
değiyor mu, değmiyor mu diye 
anlamak fendi zuhur etti. Garplı· 
}ar, vücudlarının bu çok mühim 
parçasını gayri tabiilikten kurtar· 

dılar. 

Bizse henüz bu mazhariyete 
erişmiş sayılamayız. Hele ucuz 
kunduralar felakettir, ayağı bebe· 
mehal biçiminden çıkarır; sıhhati 
bozar, kedın hastalıkları, böbrek 
hastalıklerı, ilh •doğurur. l,te yol 
yürüyecek arkadaş bulamıyorsu· 

Bomba ışığında çalısan amele 
Bir lngililiz fabrikasında geçen bu vaka in· 

ıriliz amemlesinin fedakarlığını göstermek 
itibarile enteresandır. 

ismini ırazetelerin vermediği bu işçi çalış
tığı cephane fabrikasında bir ırece büyük bir 
itina ile gayet nazik bir iş görüyordu. 

işte tam bu sırada fabrikanın üzerinde 
düşman kuşları belirdi ve bir bombardımandır 
başladı. 

Bütün ameleler sığınaklara koştular. Fa
kat bizim arkadaş bir türlü elindeki işi bıra· 
kamıyordu. Zira bu takdirde büyük bir miktar 
çeliğin ziyanına sebep olacaktı. Bu ise memle
keti için böyle sıkıntılı ırünlerde çok büyük 
bir kayıptı. 

Bu düşünce ile o hala ötede beride gayet 
sönük ihtiyat ışıkların altında zorlulda çalı
şıyordu. Tehlike dolayısile diğer lambalar ta
mamile söndürülmüştü. 

Bu esnada bir ayarlı bomba tavanı dele· 
rck yere makinenin yanıbaşına düştü. Ma

}Qm a bu bombalar hemen patlamazlar da 
yanar ve bir yere 

zaman sonra infilak 

saniye sonra fabrikanın hususi itfaiye taburu 
koşarak h o m b a y ı k a 1 d ı r m a k istedi. 
Fakat hayret içinde cesur amelenin şu teklifile 
karşılaştılar. 

- Bırakınız o bombayı yerinde Onun ate· 
şinden başka i,ime yarayan ışık yok. Bırakınız 
da han işimi bitireyim. Bu bomba üç dakika 
sonra patlayacak. Ben işimi iki dakika sonra bi· 
tireceğim. Onu o zaman kaldırırsınız. Adam 
makul konuşuyordu. Teklifini habul ettiler. Ve 
o arada bombanın ışığında büyük bir sükQnet 
ve soğukkanlılıkla işini bitirdi ve sonra onu hay· 
retle seyreden itfaiyecilere: 

- Size çok teşekkür ederim, şimdi onu 
alabilirsiniz. acele ediniz, zira yalnız bir daki· 
kası kaldı, diyerek &Şağı siperlere, arkadaşla· 
rının yanına ritti. 

• 
Beklenmiyen bir 
ziyaret 

lngilterede ha· 
diseler o kadar 
süratle akmakta, 
öyle işler olmak-

tadır ki insan yarım saat evvel aklından değil, 
hayalinden bile geçiremez. 

t,,, t ... nıa..•-• •• nı..• .. 

ve ailesini hu müddet zarfında bir defa olıun 
görmemiştir. 

Geçen gün büyük bir vazife ile lngiltere· 
nin en cenup kısmına doğru yola çıkmıştır. 
Fakat yolda ansızın uçağı ateş almış ve ken
disi parşütüne sarılarak yere inmeye mecbur 
olmuşttur. 

Düştüğü yer kısmetine ulak bir köydür. 

- Neredeyim? diye sorunca aldığı cevap 

tuhafına gitmiştir. Bu isim kendisine hiç te 

yabancı değildir. Biraz düşününce hatırlar ki 
bu köyde bir halası oturmaktadır. Sora sora 
evi bulur içri dalar. 

Aileyi yemek sofrasında bulur. Evveli i· 
çeriye paldır küldür giren bu zabit onları şa· 

şırtmıştır. 

Fakat biraz dikkat edince bu yakışıklı deli· 

kanlının senelerden beri ıröremedikleri se\•gili 
Ja~ob olduğunu anlarlar. 

O gün orada keyifli bir yemek yedikten 
sonra Jakop karara-ahla temasa geçer ve ona 
yollanan ikinci bir uçakla yoluna devam eder. ............ , .. ~ . 

...... vaka. w•lmekte olon 

8 • Tam saat 12 de Beledi· 
ye tarafından merasim atışı olarak 
21 pare top atılacakrır. 

9 • Geçid resmini müteakip 
Demiryolu muhafaza taburundan 
bir bölük bando ile beraber Ata· 
türk parkına ırelerek Atatürk anı· 

tının karşısında safda duracak ve 
istiklal marşı ile beraher anıta Ko· 
mutan tarafından çelenk konacak· 
tır. 

Bu merasimde subaylar hazır 

bulunacaktır. 

10 • Subaylar büyük üniforma 
ile; tribünde yer alan devlet me· 
murları ile diğer teşekküller mü· 
mesilleri siyah elbise ile iştirak 

edecek terdir. 

11 - Merasim gününün gecesi 
saat 21 de askeri müfreze tarafın· 

dan fener alayı yapılacaktır, Alay 
Taşköprü - HükOmet konağı -
saat kulesi asfalt yolu takip ede
cek Vali konağından &'eri döne .. 
rek' Abidin pa~a caddesi, Tümen 
karara-Ahı, askeri ıazino, demir 
köprü yolıı ile karşıyakaya avdet 
ed cektir. ıy 

ııdaa çeviraıiı 



YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

En bügük /ilimlerin en büyük iki yaratıcısı 

ftBETTE OAVIS ........ ve ........ HENRY PONOAft 
yı, seven ve sevll~nlerln romanı olan 
mevsimin atkı lhtıras ve ıstırrp filmi 

Fransızca sözlü şaheserde takdim edecektir. 
Bu tilm ebedi bir aşkın st!mbulüdür. 

iLAVETEN: insanı çıldırtan harkulade musikisi nefis 
şarkıları ve bayıltıcı gazelleri hatıralarda gaşıyan en 

Güzel Şark Filmi 

1if RAMONE NOVARRO ......... 
Tarafından yaratılan 

lşEYH AHMETI 
TÜRKÇE Sözlü ve ALATÜRKE Musikili 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme 

Müdürlüğünden : 
Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve 

muvakkat teminat akçaları yazılı balast ihzarat münakasa 
ve ihaleleri 1 / Eyliil / 941 pazartesi günü saat 16 da ayrı 
ayrı yapılmak üzre kapalı zarf usuliyle Adanada 6. ıncı iş
letme müdürlüğü binasında komusyonumuzca eksiltmesi icra 
edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikala• 
rı ve tekliflerini muayyen günde eksiltme saatından bir sa 
at evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
işe ait şartname mukavele projeleri komisyondan parasız o

larak alınabilir. 
Balast ocağının bu- Miktar Fi.M/3 
lunduğu kilometre M 3 kuruş 

Muhammen Muvakkat 
bedel tutarı teminat 

Lira Lira ve mevkii 
Mandason 78-82 Top 5000 
rakkale- lskenderun 10000 

Seyhan Cı Müddei 
UmümiliQinded 
Seyhan merkez ceza ve 

tevkif evindeki mahkum ve 
mevkuflar için halen piyasa 
da satılmakta bulunan saf 
buğday unundan yapılmış % 
90 randumanlı tek tip ekmek 
ihtiyacı ( 75.000) kilodan iba
ret olup dokuz aylığı kapalı 
zarf usuliyle münasakaya çı
karılmış ve 29-8-941 tari
hinde ihalenin yapılacağı ga
zete ile ilan ettirilmiş isede 
yevmi mezkiirda talip çıkma 
dığından 2490 sayılı kanunun 
40ncı maddesi mucibince 29 -
8-941. tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlığa bıra
kıldığından 27-9-941 cu. 
martesi günü saat 11 de iha
lesinin yapılacağı ve fazla taf
silat için ceza evi müdürlü
ğüne müracaat olunması ı
lin olunur. 

1195 
...................................................~ 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldıiı yer : [ BUGON 1 

Matbaası- Adana 

190 
140 

1129 

9500 712.50 
14000 1050 

15- 20- 24- 30 

ı Belediye 
J Riyasetinden: 

1- Se bzehalı - taşkarako· 
lu arası parke yol inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuştur. 

2· Keşit bedeli 41898,02 
liradır. 

3- Muvakkat t e m i na t ı 
3142 lira 50 kuruştur. 

4- ihalesi (eylülün 5 inci 
cuma günü saat onda bele -
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme, ve ihale ka
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar 
tile ihale saatinden bir saat 
-evvel yani saat dokuza kadar 
makbuz mukabilinde encümen 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

6. Bu işe ait keşif , şart
name ve projeler 209 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ihaleye iştirak edecek 
olanların ihale tarihinden en 
az bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra 
caatla bu işin ehli oldukları 
na dair ehliye vesikası alma 
ları ilan olunur. 

17. 22. 26. 31 1155 

BUGON 

30- A§ustan- Zafer bayramı şerefine 

ASRI SINIMAll'NIN 
YAZLIK BAHÇESİ DE 

Suvara 
9 

Suvara 
9 BU AKŞAM 

BÜYÜK ŞAHESER BiRDEN 
l 

iKi 

Büyük bir aşkın kahramanı ... Kudsi bir vazifenin kurbanı 

Hatarası asla unutulmayacak bir şaheser 

MUKADDES VAZİFE 
YARATICILARI: 

Lew Ayres .,....,. Lynn Harvey ~.._ Lıonel Barrymore 
il 

iki Büyük Kahkaha kralı 
STAN LOREL e OLIVER HAROI 

r~HARBE ~İDİYOR~·~·ı·: TURKÇE SÖZLÜ t - -+-·- -·- -·-~ ... ·-·- ··-·s~ . ...,._.. . ...,...,... . .._... . ._.~.-=-.., 

- B A 1 
İ B A 1 Mükemmel bir Leke ilacıdır 

t B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

İ B A 3 - Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E it 1 DELE Rı 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 
" 

1000 .. - 3000. 
" 

2 
" 

750 " 1500. 
" .. 

" 
500 " 

- 2000 . 
" 8 

" 
250 " 2000. 

" 35 " 
100 " 3500. 

" 80 
" 

50 " 
4000. 

" 300 
" 

20 " 
6000. .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal
nız para blriktirmı, ve faiz almıt olmaz ,aynı 
zamanda tallinizl de denemlt olursunuz. 377 

1 DiKKAT Belediye 
Riyasetinden: 

1 . ilerde parkelenecek 
olan sebze pazarı yolunun 
tesviyei turabiye ve imlası 
işi açık olarak eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

Saf temiz Erzurum ve Ur- 1 
fa yağları Naci Kayadelen te- f 
cim evinde bulunur. t 

Yağ camii civarı Antal~ • 
ya ambarı bitişiğinde 1 
No: 71 1178 1 

• • • • 

' . 

Müsabaka ile memur 
alınacak 

TUrklye iş bankası ano
nim şirketinden : 

Bankamızın muhtelif şubele
rinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire
sind maaş verilmek üzere aşa· 
ğıdaki şartlar dairesinde mü
sabaka ile memur alınacaktır. 

1- müsabaka imtihanları 
15 eylül 1941 pazartesi günü 
Ankara; İstanbul, İzmir Sam· 
sun ve Adanada yapılacaktır. 

2- imtihan girebilmek için: 
A) Laakal Orta merktep 

mezunu olmak 
B) 18 yaşından aşağı ve 30 
yaşından yukarı bulunmamak 

C) Askerliğini yapmış olmak 
( Askerliğini henüz yapma
mış olanlar muvakkat memur 
olarak alınacaktır. 

.$ imtihanda muvaffak o
lanlar arasında ecnebi lisanı 
bilenler tercih olunur. 

4- Taliplerin en geç 13 
Eylül 1941 cumartesi günü
ne kadar yukarıda yazılı şu
belerimiz müdürlüklerine ve. 
saiklerile birlikde müracaat
ta bulunmaları ilan olunur. 

18-29-29 1190. 

Belediye 
Riyasetinden : 

1- Toros fabrikasından 
mirzaçelebi yolunu takiben 
sebze pazarı şosasına kadar 
olan parke yol inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 10401,19 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
780 liradır. · 

4- .balesi eylülün 2 inci 
salı günü saat 10 da beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yani saat dokuza ka
dar makbuz mukabilinde en-
cümen reisliğine verilmiş ol
malıdır. 

6- Bu işe ait keşif, şart· 
name ve projeler 52 kuruş 

mukabilinde belediye fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ıhaleye iştirak ede
ceklerin en az ihale tarihin
den bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra
caatla bu işin ehli oldukları
na dair bir kıt'a ehliyet ve
sikası almaları ilin olunur. 

17- 22- 26- 30 1156 

30 Ağuıtoı 1941 

Ordu terfi listesi 
( Baştarafı Birincide ) 

mit, Fehmi Ôzaltay Eyüp, Hulki 
Saral Kozan, Abdülmecit Tokcan 
Beşiktaş, Cemalettin Tural Erzin
can,. Celal Örge lstanbul, Burha· 
nettın Türksoy Drama, Şefik llter 
Bursa, Refik Yılmaz Ey"u"p A "f 
G'' 1 ' rı uven~ staobul, Kemal Ergeoe-
kon Luleburgaz, Ziya Tarhan iz· 
mir, ~tem Ôzyıldırım Serez, Ek
~~m Ünlü Eskişehir, Şinasi Erdok 
Usküp, Necip San lBitlis, Kemal 
Duraman lstanbul, Şemsettin Zobo 
Bayezit, Cemal Aydınalp Malatya, 
irfan Ôzkal Köprülü, Cemal San
cak Bursa, Pertev Gökçe lstanbul ı 
Ali Keskiner Üsküdar, Tabsi~ 
Berkman Çorum, lsmail Hakkı ·Te 
omen Edirne, Ziya inal Eyüp, lr: 
f.~n Alptekin Edirne, Celalettin 
Ulken Taşlıca, Şeref Süral lstao
bul, Münir Aral Bursa, Hulusi Sa
va7kan Biga, Mete Yurdakul Di
yarbakır. Zekai Durman lstanbul 
E~em Barasü, Lütfi Erene! Aydın: 
Rıza Topçuoğlu lstanbul, Ziya 
Aapk, Şabahat Eytürk fstanbul, 
Recai Ökten Ürküp, 
ı~~~~~-

30 Ağustos 
(Baştarafı ikincide) 

1 - Hissi devir 
2 - iradi devir 
3 - Teşkilat devri 
Birinci devir, Türk irfan1nın 

ve hissiyatının galeyan eseridir. 
Bu da üç safhada tecelli etmi4tir. 
Üniversitelilerin galeyanları, mat
buatın medeni secaati, Türk oca
ğının Türkçülük mefkuresidir. Bi
rinci safhada üniversite gençliğinin 
salonlarındaki mili! tezahürleri • 
ikinci safha Türk muharrirleri 
edip ve şiirlerinin vatan severc~ 
yazıları, üçüncü safhada Türk 
ocağına toplanmış olan Türkçü
lerin mitingleri hazırlamolarıdır. 

Bu mitingler lstaobulda Fatih • Sultanahmet, Ayasofya önünde 
olmuştur. 

ikinci devir, lstanbolun bu 
hissi galeyanları, Anadoluda bir 
kalkınma doğurmuş, silahını alan 
halk dumanlı dağların başına efe
leriyle çıkmışlardır. 

Bu suretle muhtelif mıntaka

larda Kuvayımilliye müfrezeleri 
doğmuştur. Bunlar doğrudan doğ
ruya milis halk teşekkülleri idi. 
Bunlar müstevli düşmanlarla 
Gerilla harbine başlamışlardır. Bu 
devre kovayımilliye adı verilmiştir. 

Üçüncü devir Atatürk Sam
suna çıktıktan sonra Erzurom ve 
Sivas kongrelerini ve nihayet Bü
yük Millet Meclisini• açmasiyle 
bir milli galeyan ve halk kalkın
ması organize edilmiş ve nihayet, 
milli ordu doğmutşur, ve milli 
ordu, birinci, ikinci İnönü ve Sa· 
karya muhareLelerinden sonra 30 
ağustos Dumlupınar savaşı ile de 
nihai zafere kavuşmuştur. 

OKUL EŞYASI GELDi 
ilk , Orta ve Lise kitapları ve bil 

umum okul eşyasının en nefis ve en 
ucuz satış yeri HOROZOGLU Kardeş
ler kitabevi olduğunu hatırlayınız • 2. Keşif bedeli 3250 71 

liradır. ' 

3. Muvakkat teminatı 243, 
80 liradır. 

6. Şartname ve projeleri 
16,5 on altı buçuk kuruş mu 
kabinde belediye fen işleri 
ınüdürlüğünden satın alınabilir. 

6. isteklilerin ihale günü 
ınuayyen saatte muvakkat 
teıninatlarile birlikte beledi 
ye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 17,21,26,30 11S4 

· • Okullara kayıt edilmek üzere kayıt beyannamesi 
• 

4. İhalesi eylülün 2 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

• ve üzeri yazılı dosyaları kitap evimizde bulabilirsiniz. 

: Adres: Horozoğlu Kardeşler 
• ı ADANA 

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

lşden Anl~an Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

işlerindeki Ne/asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

E işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. Ei) 
Cetvel kısmında: Resmi ve ticari defterler, faturalar, 

ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

n güıel düğün ve nişan davetiyeleri, e 
Tabı kısmında. ili.nları,kartvizitler.~~ğıt ve zarf başlıkları.her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : ra u G u ~~ - Adana 


