
Taksimde bu sabahki geçitresminden intibalar: Kahraman Melımetcikler geçiyor lstanbul komutanı ve vali askerleri selamlıyor - Yiğit denizcilerimiz; geçiyor 

30 ağustos zafer 
bayrarııını kutladık 
·~·~·:~·;)~·~::"~~·~·;~· ... ~~·~~·~: l 

hakkı larık uı 
&1>1ıcııtı ycı: 

VAKLI MATBAASI 
4 nka,,. '.ladd""' \1 A K rr \" urcttı 

·Şiddet!i yağmura rağmen 
iştanbullular kahram_an 

Mehmetcikleri alksşladılar 

A U &~TOS 1942 

PAZAR 

İstanbul, zafer bayrrunır.t. fns:• 
falı bir §ekilde yağan yHğmurn 

rağmen bUyük ve ~kun b~r neı;e 
içinde kuUadı. 

Şehirdeki res:ni ve hueu::>i bina • 
lar, lim:ı.ndıı.ki vapu,rhr ve bü tUn 
vesaiti naklive Türk bayrakıarilc 
erkenden sU.~lenmişti. 

Numara: 1075 Sene: 3 1 Sabahleyin saat 8,~0 dan itiba• 

1 

ren 1sta.nbu'da, FmdLlı:lıdakJ l{o • 
l'el: 23R72 Po!lta kutusu: 214 mutanlık dairesinde tebrikler ka· ............................................. 

bul edilmiştir. 

lsu Ak':amı· .. ~:~~ ~~~~.mi~~ .. ~·~n:~ 
-1'_ 1 Havlucu, valiliğ'n rtYaeetirıd~ ls • 

- ta.nbul ha'kinın orduya karş: sev· 

1942 cie 
30 Ağastcsun 
G6riintlşil 

gi ve tebriıklerinJ komutana lıildiı • 
oıişlerdir. 

Bin1 erce ki~i, claha sabahın er 
lwen ııa.atlerinden it'baren, yağan 
~ıti;'111ura aldınmyurak 11ırf knh • 
raman askerlerimizin dimclik ge • 

Yaı.w:ı: SADRI ERT F.M cişlerlni seyretmd< üzere nıera • 
e;imin yapılacağı Tak<ıim me~·ıla • 

30 Atu•to• 1922 njn, SO ağu11t<>• Ltnı doldunna~a ba.5l:unı,,ınrdı. 
1912 ufkund.ın ı;ôrilnilııtt • e Merasime iştirak edecek kıta 

wrlkulllde bir levhadır )arla mel>tepliler ve teŞekldillel" 
YirmJ yıllık bjr :fasıla ile g"l'rldc b: Taksim meydanında ker•dlkrin~ 

rakt,ığunız biıylik zafer TUrk davıibL ııyrrlan yerleri çoktan işgal etmi~ 
nın ıwunetinl \e dUnya mlkyasıııd.ı.1U 1 bulunuyorlardı. 
e.hemmlyetlnl d:ıha ııarlh bir §eki de Sn:ıt 10 b11ç11~n doğru ,·ali, ya. 
ortaya çıkarınnktadır. nın<la 1stanbul Komut.anı 'Iiim~e· 

BUyük dağların 117.ametinJ anlaı.a.aıt l'er:ı.l Asnn Tına:ztepe ile nıera .. im 
için orala-:ı inmek, oraların \'ÜS.'lfİ •l Uomutnnr Tuğgener.ıl Ifü,.nil l~r. 
anlamak lçlıı tln~Jere kadar çıkn.'11' t.a5 olduğu halde ·Tafo•ime ge!mi5 
lhıwdır. 20 eıeoellk bir :r.nnıan 83 u' , .e dizilmiıı duran 1atAlan teftiş 

tuatoı 1922 ile anuruza bir bDyUk ctmi,'erdir. 
ova gibi yayılmaktadır. Şimdi blt t.u Vali, kıtafan teftiş~ l!onra 
zaman ,·Usatl lçfnde o zlrVl'nln ıu<ı • kendilerine hitaben: 
ınetlnJ daha iyi ldrAk dl) uruz. - Bayrn.mmız knt!u rıL<ıu11 ! 

80 nğuatos akşamı gUo baVU- ' '"D demiş, kıtaat da: 
bakikaten bir cjban dcvrUmlştl. Ru "- Sağ ol ceva.b•nı ,·ermi,.tlr. 
devrilen cihan Tlirk tarihi dür.~a Miiten.kib~ 1st1kliıl m:ır 1 ~a • 
1Je olan te:z.atıannı 80D ~ vrlııe kaonr hnmııı \'e ba\'Tak direğine ı;-anlı 
t&ıınye etml:ı oldu. sancağnnız ~kilmişti. Bu sırıula 

Türkiye o cUn bir yandan m!l'et meydanı clolduran binleroJ!l kişi 
olarak dUnya millct,lerı 111' mUst>YI ha:ı.ıroı \'&ıiycti takınnuş·arılır. 
prt.Jı bir \"Brlık olmuı:tu Bir :run.ıııu '.l'ayyarelerimiz de, gökte <'C\'e. 
dü11man safında yer tut&ıı wıltıuı:>t Jfınlar yap:ırak nıern~ime lştirfık 
ve zlhnlyetJ harap olmulitu· Artık etmişlerdir. 
ntlllet kayıtsız \e prbıı. bflklm ~I. navrak çekme merasimin<len 
A)nı za.nıa.nda SO ıığustos zaferi Turk !;OD~ hT1zrrlnnan ('.elen'k)er nbicll'. 
lllilletınln gPlecek gilnlerı fçln de lr'r ye konulmu' \'e ~enç !'mbaylan • 
l.afer olnıuııtu. .;,11.tln.., Ceımi A v<loğa n meyd:ın • 

TUrklyenlo bugUnkU .1Un;, u ııartla•ı 

lı;f,ııde t,ez.atlardnn kurtulınu~ ''e mtı' politlğl lçjnde yalnıı ııif".!Iİ nıb1taı·1n 

dald kürsüye ge!ıereli ord:ı nooıı
na heyecanlı \ 'C atc~ll bir J:ntuk 
sn~ !emiştir. Genç suhn~', nutkun• 
<la ezeiim1e şöyle ilnni!)tir: 

- Türk adı ile iftihar edilen 
tir deni yaşıyomz: 

ımı:ı Şerimizle, Milletlmizle, 
Cünıhur.yetimizle, komutanlnrrınız 
la, &iderLe. daima ylikselınel<te 
Ye ilalma seslerimizi i'ittirnıelttc 
de,·am edecc~iz." 

t Heyecanlı hitabe lerrlen ve 
1:.üyük gecit re!'llninden sonra Dl(;" 

rıısim oonıı. em;~ir. 

Rus tayyareleri 
Berlini bombaladı 
AIArmın iç saat· 

s&rdtllil 
b'ldlrlllyor 

l..onlra, 80 (Radyo) - Rua te.yya.,.e. 

lerj dün fece Bf-rJinj bombalıunIB'° 
lardır. So\·y~t tayyalel'ı <liğer bazı 

Buncl:ın sonra, İstanbul tiomtJ • 
tnnı Asım Tmaztepe, lrlir ... ilye gel· 
ınlş, hey.ee:ı.nh ve gür bir sesle 
bu nııtka ce\'ap ,·ermiştir. Gene • 
ral, nutkunda bugüRün mi'!nasmı 
anla~mış, \'e gözbebeği ordumuzun 
böyle r:ıfcrler 1iazanm~ğa her za • 
ınan hazır V<' kııdlr olıfobınıı tehn· 
rüz ettinni5tir. Alman §ehirleıine de boml>nlar aı.n:ı~. 

A • lardır 
, sım Tın:ııt.2penın nutk•ı f'rk sık · • 

sürekli nlkışlarla kesilmlc: ve bun· Skı<tbolm, 80 (A.A.) - ··svens· 
l~an 90llra dR geçit resmi b2\ş\ı:;mı~· ka D:ı.g~?et" gnzet:-ıin.: göre 
tır, ı cuına.rtesıyı pazara bağl:ıyan ~ece 

Geçide ~IA piyadelerimiz baol• • t.!-nastnda Berline 00.'Ilbalar atıl· 
mışlar, bunlan bahriyeliler, JanClar • : l~ıştır. A~;ınm 3 saa.t devam etmiş 
maıar. topçular ıııltvarflf'r, urhlı ve 1 tır. Tn!:;ı.:ıt clın:ı...-namı:ştrr. 
motörlü birlikler bindirilmiş krtalıır 1 J.ondr:ı, 3{) (A.A.) - lngiiiz 
m~kteplller ve nihayet t.('Şekk\iller tb: tnyya.re·e!i t:ı.rıı.fından b<•n:barJ;. 
kip etmişlerdir. m:ın c-dilen NUrenberg s~lıri pek 

Geçit resmi uat 10,80 da bnşlanıııı l n~U?im bir harp endUstris mcrkc• 
ve ı ı de nihayete erml'.jtlr. 1 ~ıdır. Burada alemlnyu:n ve ekk-

. 1 bili: i~tihsal edildiği gibi biiyük 
DUMLUPI!liARDA demiryoll.:ı.n d't3lyeleri de v:ırdır. 

30 Ağ-JStos Znfcr bayramı bugün ı Aym gece bombalana:ı ~arbrll· 
Dumlupnatda d:ı büyük merasim"e 'ke.n :~e garbi A'man;nda r1cmiryc
kutlanmışU:· Vil~yet'crt.l~n. gcl:n j ıu ~:stemi.nin mi~verirlir. Burada 
l1eyetler mUm~scnlleı-. tıruvcrsıte bUyuk çelik fn.br1kalan ''e mu;ır 
bey<!l.i ve :kalabalık bir halk Jul· zam ll""l~arhr vardTr. Eu aynı 
lesl bu rnernsir.ıde hnzrr bulun• I ~umanda birçok şime"l'Jll~er hatla• 
nıuııtur. tının lt.rlept~~i l..ir noktadır 

RUMELiKAVAGINOA CiNAYET 
Mısır tarlasında dakit<alarca 
süren bir boğuşrnadan sonra 

Bir çif tçı öldü, kO.-
ltartp~r arasına :karışmamı, olm~"''· doğurduğu ıesanildf' dayana.rı ,aharr.ı r ıs l 
llıa tarihi &ebt'plerlııden blrı nmbal· kütleler felaket gUnftns'.. onwı l:a~ ağır :q~ralandı 
l<ak kı SO afustoıı zufeıfııln Tı.rk ueunda dilıtınBndan daha dii,mıııı "'· 
"Cpbealndc ~·er almış olına.ıtıi1ır T.uk muııtardı. o, nılllet rabıta'llııtn dı m<:a Dun ak§amUstu Rumellkavağmı<a n!-1 gören Makbule de bUtUn kuvvet 
cla,·asının temeli SO ağ1.ııı os zafN'!l~n bir teı.ıınllt bağının rntl'\'rııt butıınm9 bir tarlada k!LDI: bir hfı.dise cereyan 1 ve cesaretini toplıynrak kocast"lın 
~rattığı hava trlnde lnkl,af eı.nııı:. dığına bir ook mlııallerlt" .man etml3. etnıl&t,ir. Rumellltılvağmda oturar. ve yardımına koşmu§tur. Alaca bir ~"
ttr. ti. Mllle:lmi:ı bu atqle döl'iittü , e kendilerine alt bir mısır tnrlasınr .a ranlıkta dakikalarca devam ı:den bu 

l'tlrklye tırtlklf.I harbi l!e mjllPt oı muz.arter oldu. Zaft'r btlklal ,uurur.•m c;aı11makta oıan tsmajl ile karısı bo~ı;madan sonra tsmaıı ve kansı 
ln:ık ''ut1111 kazannuı , e btı za(('ıı en Uııtün haddidir. Sulh M"Dflleri bu Makbule, güne§ batmak Uzereyk •n .Makbule kanlıı.r içinde mımr saplar,_ 
kendi kudreti. milli bJrlltı -.ayes:ı t'l' rıuıırıut ııulh prtıarına ı;ört' lnklşafın'l tanımadıkları btr adamın mısır sap'b· nrn arasına baygm düımU§ler, trj 
tahakkuk ettlnnlı;t,lr. Her eeyd•·n yol açtı. rı arasında gizlene gizlene dol8§t1~ :nı cUMelj meçhuı adam ylııe ll).JSlr u.p. 
111ı&brum edildiği, de,•let baeındıt l tJ. Sl3asi l8tlklall Lo:r.an mrıdhedı.,.f görmUşlerdır. lsmaıı. bu m~hul ac:':ı. ları arasında kaybolmuştur. 
lu11anlann kendisini ıerk~tlğl, kaın.ıı \amıuıtladı. r-·akat onu t.aklp ed~ı me. doğru: Başından ağır surette yaralanan 
la11tı SU1h1ğu, ablAkın, \!edanın kon·ış F.nelerde 'fUrk milletini muasır m' - Sen kimsin?., Burada ne an;pı· Lımau kısa bir ~man sonra ölmllş, 
tutu bir demdi.' sllllha .. nnldı. v1C'I•• ıetlt•r 8evl~cıılnt çılrnnuak, oııd kııltlır sun,?.. kocasını kaybeden Makbule yaralı ~ 
"1nı dinledi. ıuıııe1 ol0111k, mllle•ı;:t: uı lktısat i!itlklAllııJ temırı etme:C.. o. Diye bağ"ırmış, takat adam hiç cevap larak ve bitap bir halde hAdlseyi t!lt. 
~k arzue>unu o kadar ı1erln t ır mı topl'llkhuı içinde jn1111nltf'11 bl'n"•t vermemıştlr İsmail bu seter mı~ır ber \·ermek !çlrt tarladan uzakl~tr
klıtıraı halinde hissetti kt öllhn krır. eden nstlln kalltPli bir ,.·srhk haltl'r saplarının arasına doğru Uerıeuıl.P, tır. 
llıu onu bir ııanlye olı.W\ yoluod:ııı koymak mlllı ideal olmıışfltr. bu sırada cUsseU ~r adam tıııplar ra· Vakadan haberdar olan jandarma 

~VJrrınedJ. nugli.nkli dünya tezatlar• •Jrtıu•ııı:. ı sından bir ok gfbl fırlayarak elinrJe derhal harekete geçerek meçhul kıı.t'll 
!atıktAJ harbini vlcda.,ının f!m•I, .. TUrldyenln ıoata sola c;arpnlıldan ..., bir sopa olduğu halde lsmatlin UstUne araştırmıya ba§lamı;,ur MUddelumu. 

~p:- 'l'llröı: nıjlletı nıiUı bir cıcv \ tasını takip etmesi bth·l\k 'lafer şı.n. -.atılmıştır. Çiftçi ile meçhul adam a· m!lk de bugi.ln öğ"ledf'n sonra hAd!ıwye 
•li urrn!\nın l?ıtl3a<'mı ım hazin fc>ı!. runım de\'amından ~ka blr :1"Y <!• • ra8lnda §tddetlı bir boğu§ma baı:a. elkoymuştur. Makbulenin yaraaı s· 

beterıll üğrcnw!ııt.I. Oı.mıu.ı. :tuz..: ttl<Ur. • mı§, kocaSJnm fena vaziyette olduğu· ğırdır, 

in5n0 gezi ·yerinin 
açllma tOreni · 

Havanın bozuk olması yü
zünden başka güne bıraktld• 

Valimiz Dr. Lutli Kırdar.'ın himmetiyle ortaya çıkan 
lnönü reziyeri ,. 

DugUn saat l2,80 da merasjmle açılmaaı kararlaotmJ:ml§ oıaıı tnantt 
Geziyı..•Jnln açıl•~ı, havann. mUsaadeslzliği dole.yısl.yle ba§ka. bir güne tchJr 
edilmiştir. ' ' 

Milli pi
yangonun 
Zater «eşi desi 

• 
Miıu piyangonun 80 ağustos za! .. r 

kcşldesl bugUn saat on beşte Anko!1i.• 
da çekilmiştir, Kazanan numamlnr 
ıunlardır: 

56000 iira kazaaa!J 
379950 

Bu biletin ta'ihlisi ı~t:ı.obulda· 
· dır. 

20000 Lira Kazanan Numnrıı 
2jl61f) 

Bu biletin talih 1i!-ij Bandırma. 
dadır. 

10000 Lira Kaz:ınan Nwnnnı 
190061 

Bu biletin talihlisi tnuborlud:ı. 
dır. 

5000 LiRA KAZANAN'J, .\R 
• 396661 349778 346313 88~390 

2000 LİRA KAZANANLAJ: 
338881 212623 325962 251638 

1000 l~A KAZAN AN NU~I o\RAJ..A U 
896886 2830(7 292409 669-1 2180 
96122 228857 857278 48590 J%8CTl 

200885 IC56S 77980 20lj()58 20217b 
847141 U0166 S-191J86 80.t922 205G!!ı 

145810 16828 829147 268898 961)4' 
2846'12 SS~49 Sü7158 ll!l22S 2;12lt,7 

76077 209~49 2027)8 68608 114~56 

82429~ 288967 ~S019 49790 7~~Jl 

600 ŞF.R YUZ J.IRA KAZANANI.AH 
Son dört rakamı 7488 \"C 6917 J•e 

r.fhayetlenen numaralar be:ıer yüz. iL 
ra alal'aktır. 

100 L1RA KANANANLAR 
Son üç rakamı 795 Ue nlhayctleneıı 

numaralar yU:ıer Ura •la<Alıtır 
60 ŞER URA'" KAZANA?\"L.~H 

Son U9 rakamı 764 ve 41H ııe nlt11• 
yetlencn nuınaralar elli~ llru a!a. 
caktır 

11) AR LİRA KAZAXA ~ 
Son iki rakamı 86 ile olhayetlNıP.11 

numaralar onar lira, alantktır. 
AMORTU.ım 

Son rakamları 2 ve 3 llt nlhayı>tlt> 

nen blltUn numaralar ~er Ura 11. 

moru alacaklardır, 

Alman tebllll 

Stalingrad 
istihkamıarın

da gedik açtık 
Be.rlln, SO (A,A.) ...:; Alman ord:Jl&'!"I 

başkum1LDdanllğmm tebliği: 

Atıağı Kubaıım cenubunda Alman 
Romen kıtaları dUşmannı kuvve~u 

bir mukavemet.Inı. rağmen sarp ara
zide ilerlemektedirler. Stallngrad ~
geslnde bUyük tayyare kuvvetıeriy!e 

desteklenmiş piyade tümenleri -ve 
zırhlı te§killer dU§manm lruvvetıı n:n 
Z!lerinı yarnıı§lar ve lnadla yap•ian 
carpışma.lnr arasında düşman ir.Uı. 

k6.mlarmde. bir gedik açmıılardır 

RiJev yakınında dUşmar. harbe 'Jl. 
yük kuvvetler sUnnUı ve dlln de c~p
hede bir yarma t~ebbUsUnde bulu:ıa. 

mu§tur. Hava kuvvetlerl.I:-jn yadı

miYle yapılan kar§l taarruzlarda .d'lhıl 
bll§kR hücumlar püııkUrtUlmUş:'.r. 

RiJev bölgesinde bir aydanbert cercı. 

yan eden muharebeden sonra, bu ı;e. 

:ılme dört beş ordu yığmış bulwıuı 

Sovyet)er Alman ccphP.alJ]j yann~"'a 

muvaffak ~lnmamışlardır. DUfDlKM?I 
temL."1 ettiği toprak kazıuıcl•n tabL 
ye ve hareket bakımından lnsar; •,e 
malzemece ug-radığı kayıplsrla tt.m 
bir nı&betsizijk arzedlyor. Sovyet ~ 
mandanlığmın ~r yarma harekıotlılJ 

muvaffakıyetle bl tlrdiğine dair . olaıl 
bUtUn iddiaları yanlıştır. Cephe .. ,.. 
sılmaz bir fiCkilC!c mevcut durmakt.ıı. 
dır. DUşrnanm kuvvet!! hUcumu g1t 

gfdc azalmaktadır. Bu kesimde 1572 
Sovyet tankı kısmen uçaksavar toı> 
çulan tara!mdan, ltısmen göğüa • ö. 
g1lse yapıle.n tank muharebelerfnde 
yokedllml.ş. 574 tayye..re d~rttlm~ 
tilr. Biz 2:5 tayyare kaybettik. Alme.n 
mUdafansmm ate§lylc -ve ' b&Y& kuv. 
\"etlerinin taarruzlarlyle sayıllIZ mlk• 
tarda malzeme kullanılmaz be.le rt't• 
rllmiştlr. Bu rakamlar 80 ~us~ı-ı 

bugUne kadar olan de~ aitti• 
DUşmanm katılı k1Lyıple..rı aon dere, 
yükaektfr. 
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alonlarında 

ma _se e mek için ... 
Gece sabahlara tadar kadının 
damında hora tepiyorlarmış ... -

Oti.nntlmeııhat llçUncü sulh ceza nsah m anıma kadar açar. Neye be.şmııt:ı 
kemaslnln sus,ılu yerinde kuca.ğmon hora teptlğtnlr.I söylemiyorsun f 
l.UçUk bir ı;ocuk uyuyan orta ya.eh bir - Sen ııus ııanmı, ruı. dah:ı. tıra 

lcadm \'tl.rdı. nıvncı yt>rfnde de ;:ı.1,. golmedI. 
m.ıın, kat kat gerdıı.nlı, dimdik otPmıı - Peld, peki. 
'e oturduk~ kurum kurum lmnılım - Ben devnm et, sonra. 
diğer bir lcı.dln otunıyordu. - Sonra, taşln.rdan blrfst çocnfın:ım 

ucla kadın, bu Jmdma hem hn.karet, 
rtmt:,, hem de 6'inl -ıa,lıı~ ıuuJc att!lrr 
t3~n bir tanesiyle çocuJtını.ın 

inen ya~tı. 
8V'z m-'ft'ın da.\-a.cı kadma verildi. 

Kzıdın nyn~ kııtfu ve beşört;U5Urll 
c'lır.eltlp gerd:ınmı sağn do~ru 

D!ltnrnk: 1 

geldt: 
- Anneciğim! Anneclğtm! diye ba.. 

ğımralc yere dü,tn, kanlar içinde lral. 
ılı. 

Bo kadın be durmndnn atıyorlu. 

Yanına da bir sttrtl mnhalll' çonıSız 

toplamıştı, onlıını da attırıyordu 

- Dıwneı mısın. 

- TabU, elbett.c. 
- Şimdi de sen söyle 

Ha, nııSıl oldu bu işler. 

- A.tı, nh, dedi, çocuğum az kalsm 
olecekti. A~lanın. misafir Gidellm, ıl •. 
!k, (h)rt,sh ba,ınuzı derdıı eoktıık. Kndm çOC11ğunu s:ıllamak de-n.rn 

A11Iamrn ıwlnJn kıı"tSında ııbıcn•a ederek aytığıı. kalktı: 
·nu, sinema da evdm seyrcdlle~IJr, - Hepsi yalnn, iftlrn. Bunlıırm tem 

'ımn., &ıönde taraçaya ı;ıkrlının. çıı. dcdfülcrl yer . tenim ooıunın l\.ıtll. 
:ı:h, çocuk, kısmı bu. nema IMtnı dür. Allahm gC<'.('tll bumya çıkar. t-e.. 

i"ltlr l~itmil'l. tlıtturdular. nız dC' 11~- davadan lncnı:ı seyrederler. 8.><Jm 
l..ı:\'Ip fü:iM.mestnler diye nldı1c, krndjl • da bir gürlilttı, bir gllrtlltö, ne Jrneruıı, 
rfnl tara<' ya çıknrdıl•. ne ben, ne de eocuğum bir d::ıldkn ı;li. 

- Tııraça size mı attır! üzümüzü kırpmayır.. Blrlmç defa pc 
_ Tnbll, abl.ıı.mı. No) c beo d:ık!ka Jlslcr getirip gösterdim. Ama, bir lld 

ı:eçtl, geçmedi, ld bu kadın gôrtlndıı. gtln çıkm:ıyorlar, !'lllllrn tel.."'l'al' tf'f"°'· 
ınlı:deler. 

l\Uf:'afı ta§ doluydu. Ba~lar mı btdın 
,, e dofru atmaya. O gece de böl'le, çıktım: 

- l"apm~'"lll, ~C)in derken, "1>

culdar ko tulıır. Aynkbnndıın klrr. 
mftlcr d\tşt;ti. Bir tanesinin oo ıı.~'n~ı 

knyarnk alnı bir klreınldfn ~ııa 

ı;:ı.rptı, blrnr.CJk keslldl. Ben ne ta~ 

- Ned<.'n f Hortı:ı.ld!'I bir sebebi ola.. 
akl' 

- &bcbl fııl:ln yok. fü11kruıdı ter 
hıtldc. KencJistnln odası olrak, ııJnerun 

tünmtiyor d:ı ondan. 
&.ı 11ı"'d:ı çoftuğunu kucaj;'lnl:& 

ıııftll:.\YIJ' duran &Uçlu kadın yerinden 
•la vTnoclı '\'C: 

- Hn)Cll, b:ı.)dl, )alan <!Öllimıe. ben 

attım, ııı:ı bir oy. Kabul etnrtrorum. 
Şahitler gclnınmlşt;I. Netice-de malı. 

k!'mc "ahitlertn gotJrilmesı için tı:'ı.. 

hııkeme;ti bA~lm bir gtlnp lııraktı. 

IBir, iki nokta! 
Mesut ve bahtiyar 
Türkiye ••••. 

20 Ağuııtoıı,._ :rÜrk zafer ta~ 
nin en parlak, en göz !ıa. 

Iml§tmcı bir sayfnııı. Eııstz zafcrln 
20 lncJ yılditınUmU... Bugün bUtl\D 
Türk yurdu ba&tan b8§3 bu ~ef:.1 
yıldönUmUnU Jmt,iadL 18 milyon 
Tllrk, lmgQntııü mesııt TürklYllYi bah• 

ııeclen bftyitk kumandnn AtatUrk ~c 
blnleroe adz ıtelıld}n ıub:. hatmısım 

yadet;tJ. Bırgftn, 18 milyon Türk Ei>f'cll 
Şefin en yakın nrkadaoı, garp copheıı.t 
kumandam, ve Loi'.tın lmlımımsm 

Mlll Şoftmiz bmet lnönftnUn ctxafın.. 
da tam btT btrllkle toplnrunanm wr"' 
dlt;I gunır içinde zafer bayranumn 
pnlı ı;aytalannı bir kere da.ha oku~ 

20 sene tl'VVel ba§mda balundtıklan 
ordu ile bu ~I lnırtPranlarm 
yine bugön TDı1ı: :mDietlnln ~m& 
buhınn:mlan, bugClnkU harp fa-0l..aı 

knr"Dısıtıd:ı, TUrk m}lletlnln erl~tlğl 

talih ve lftttwı en 9CÇkin1dlr. 
1nöntı, %0 ,..ı en'fil naıııl orduauı:mn 

b:ı!'.ıncb ıııe bugUn de yine 81DJ orJu. 
nun ve aynı mWettn ha§mdadır. Tfi•k 
mIUetl, .20 yıl m'Vel nasıl "vatan mll. 
cadclcgkıde,, bir bütün olnıu~ bu(tiu 

de nynı lfılmat ve ltlf!lT batJtltk!a 
ımm Şefin etnıfmda yekpare btr ıra. 
le gi~r .. Dün saldiran düşımına· 

karşı kükre.ren Türle mHJetl, bugım 

d<ı ııııldımcak herhangi btr yabnn.·ı 

süngüye karşı t;anldyle, topuyla, 1r.) .. 

~. dlindeo dnha mtlcehb~ ve 
mi~I ordusuyln ve daha olmnx.. 
s:ı. lsOkl l '"'§md:ı1q gtbl ı:ö~u, •~ 
karşı koyacaktır. 

lst,Hırtm.n, yn.bn.rıeı çlz.melertn ne 11L 
doğunu G'ôrcn ve bu vazJyetj bugün. 
ktl hfirrfm ve tııttkhlllrle muknyl'!e 
eden her 'nrk elbcite ki göğıı\1.ııü 

dil ~ siper Jlll~""I blJoockt,ir 
Yurdumuzun 20 ~clir hıı.vnsmı 

btılBndırmadl"k, topmJWııınmıza y::ı.• 

bıı.ncı i1t bnsmadı ~ • üç ııene 

eV\•el la) n cihan lınrb\ haPJr.ll!l:ı,a 

'>in Jı1;e9CJD, Ahmet cf~df ktıpısL 

"yurddn suıtı, ofhanda suth" u kendr 
mızc bir 4fıtr edinerek memlel•etlml:ıi 
bu OOdiro dıı.ımd:ı tuttuk. BundalrJ 

ADLİYE MUHABIBt s}hrl, ~k o!aı'ııak, en ~ttı-
-K ___________ 5~r--r·--d--------------------------------------~ ~tmaa ~ çe 

tzpanan 1 nın gazetc>6İ ı Alman tayyarelerinfn 119l'Bmımwı Jrudret ve kUV\-'CUııl· 
yarın ftkacah akınları nn. \bu blrlilt, Ordıımu7:. 

1..onclm, 80 (A.A~ - Kalklltada cıa bu kU\~ (Jfd11kça 'J'Urk ıtemal'lrı~ 
panm.ı.ş olan 15 ffint gazetıeel pp.zar Londn•, SO (A.A.) - DUn Alruruı ntıı ımwHi!fnt bulanmıyacırtrna, tAıp. 

f\nden ıtıbaren yeniden lnft,ar uçaktan lnglltcrcdc bir fiehre taarnız raklal'lllrtnımd 
cekttr. etml§lcl'dir. Atılan bombalar bhitaç 

-o- ld§ln!n ölOmUne ve bir kaçının da ya.. 

P rol ofi&i lağvediliyor 
1 

ntlanmasma sebebiyet YCrml§tlr 
A.nkn.nı:d:ın bıldlrildlğicc göre, L /. ÖA"lcdcn sonra lnglltP.renin ccmıp 
r t ctı ile Sokoni Vakum Oyt bntı sahili açıklarında bir Alman ıı<:a
mer1kan mUm~i nrMındn bir en: ğ1 tnhrjp edUmlştır. 

ynıpılmıştır. -o--

......,._,uıı.ya göre, petrol ofisi lA~f. 

9\IZ bir 

mUstcenn.-
' ıı~rn bir t,eceTUZ 

Bu!'!"Un clahn mcımt; bir Türkiye l • .._ 
retnnk ftın ~ 18 ınllyon TllrJ.lin 
füinct bir ~11 ıın: şı yope.ca.ğmda 

artık hiç ~ omrn ,l\ptıesl r' 
mnml§tır zaanct!1.'11rn. 

Dııgön cldl!CJt mesuduz ve bnhtfvn.. 
nz. Milletfmiz.ln bu m111mddl's yıldô• 
nUmUnü b yıl ıı.ynr bahttyarl.k 
lçlındc kutl sı en .tıöyMt temenntm-

llmek{"', b tfin memlekette ofıs em. 
rinde bulunan dı.-polar Amerikan şir. 
keti.ne vcrıtmck~tllr. Bu §irkct meı~. 
1'1:et g z lhtlyacwı temin cde(l{'k. 
Jr."'11 (t-vedtt :ı. ııctroJ oflııI yerine Ax-

dn küç k bir büro tesis edilecek. 
Ur. 

Vişl, SO (A.A.) - ltacyan ve Al~ ıUr, 
uçaklan dUn Kahlre Uzerlnoo uçmuş. 
lardır. 

ilir 
iZ 

tiye . eker FabrikaJarı 
·m Şirke iA en: 

~:nhmmız bu a«ıFld faaliyetlerine Eylftlde geçcook] ıinde.n la. 
~ f"nhılkalarunı ,.enld!ıl kristal şeker için ı:nUraeıuıtlının 

Bl AJ:w.tos PNıartefl gUnilndem ltibnttn lmrılıuıaeakt,ır. Gerek 
kilp .gercıfr l<rjstn• tnleplı:ırl, ancak bedellerin Fabrlkal:ırımız.:ı ,..~ btıın. 

bc1 IJ1irunıtab ını ıncrı tedl,) ~ 't'eya bovnlenln \'Ürudondan soıuo 

1 ~ afintHıoıktır" (1491~) 

Dahiliye ve IJi afaa 
Vekitferi getdi 

Dahiliye vcllilı Recep Pckor dlln 
nk§amki trenle Anknradan fe.brlmlze 
uelmi§tir. 

Milli müdafaa velQili .All Rıza Ar_ 
tunkal da bu sabahki ekspr<ıSle ,eh. 
rlmlzc gclmlştı\J'. 

Her iki ...iitn de blrka 9IJÜ1l ,ebri
mlzde kalnca~ltn'dır. 

--o-
Atletizm sefmeleri salı 

gününe bırakıldı 
Türkiye atletizm ıreçmclertnde fl

nale kalanların yapace.klnn mfuı&tl(l. 

kalnr 'havanın bozuk ve sahnnoı • a
murlu oJmasmdan bugUn yapılama. 

mıgtır. Bu mUsabakalar 1 eyllll 118'r 
gQnU .snat ı 7 de ~e Fenerbo.1r,e 
Bttıdmds yapılacaktır. 

NETlatJst'.I. Bln sutKAST 
Alb:ıy beni lılr beygir g!'z.lnt~ e 

davet etmişti. Hava fevlmlı\de IQtlf. 
ti, Şato nlılblle tatlı bir l<onuşmııya 
daldık. l\levzuumuz. gurlp değil nıJ, 
ö!Unı bıı.haloe lntllml etmlııtı. Al!>.; ..,,.. ______________ .., ______________ '!!.! yın bu hnsuııta n.calp btr ıellkklııl ver 

ayanlara müjde 
' 

taeıw"ı-uf devrinde f'tikidl, boyası solttn, rcngtnla modıl.ıu gertı diye 
1 ::kQ.'U'ıefll 

' FiL C:4.NT A~ARINIZI 
b1r ~ atıp ter.kc{;meytnlz. .t Wlyernlz lst,edlğinlr. re:nkt.t' elblsclerl.ıiu 

4!1. n ul;ıral: e'fsld QANTA'UARDıı'lZI fenni ııurctle boyar ve Jepyenı )-npf\r. 
AY.J'ICR her tnrm tnmlr '\e Jblllarlama. çanta ytıpar. 
~.ııietffilzin ~gine uyu E'n nl!\ sabit tırnak clltılarmızı a.nç_ıık atölyemiz. 

temin ~l>Mlreiniı:. 
He a.y nmhımc cadC!est Bnsanpa~ hlln No. %, ! 

dı. 

"Biz hepfmlz tilUmden korkuS·onz, 

1 

dedi, Fnkıı.t her zaman kendi lreıuUme 
!Hl 1111!\]J frıı.t eılerlm: Acabn ~uurrn 

kaybfle hayat da ııönüyor mU f All1t. 
bn öltim dediğimiz oeY lın)'atın bıun. 
bıı. ka '\'C bizce henUz mcçhQI bir a • 
leme intikal olmnsın f 

Nar.an dllckntlml o an golf pan.. 

1 

talonln, ııapkasn., genç bir adam <ı<'lp 
etti. Yüzll bana yabancı gelmlyor.!tL 
Bu nuı.vj gözlere muhakkak bir YP.rle 
tesadüf ctmlşttnı. Albıı.y ntını ll•:rl 

~.-"P.!',..--,----1911!'111111---~-----------------'I sUrdil ve çok gcsımcden çnlılıı.rla çı:v. 
rllmlş ık bir omıana d:ıldık. ÖnUmcz 
dclq yol 1y1oo f!ıualdz ve 6yle ki aJ -

30 fiTa aylıhlı Dr. ıSLA TAHIRBEGI bay'öndc, ben arkada ı6raya glrmtfO 
J1!%1!mnc.de ı:ıılıtı:ıetık bir bayana mecbur olduk. 

Ruııya, BnkO Unlvenılte1ertnden fh ıyoç•vıu:dn. Okur ya=o.ın ol.!'n Albay mlltnlc:ıımn devam ctt1: 
mezun dahlllye, ır;Uhrcvl, cildi h:ıs. 

1;Cl'c,llı edlllr. ( 17006) , "Orta §tırk tngflt"rcyc bcıı7.P.Dlt'Z. 
taJrklnn. llcrgUn 8.12, Hi.20 ye ' 

Oıı.mt l'tlum!ı:ıne Ctıddl'51 JI:lsnn pn ıı. I J l\lıılaltrula. beni dü:ıUnmeğc MWk~n 
hnn No, 8 o mllracant. ltad:ır Beyaoğlu l\lls sokak ?'{o. lO birçok fCYler gördUm ve geçirt\ m. 

S:1lı gllnll'rl fıık1rl~re mSCC3nen 
11m--.---m:ı:ı--ı:a:ıı-----' TJykusın: gecclorde çok faila dUşlln • 

dilm Felse!o llml blzo he.r eeyl izah 

; 

Şark 
Cephesinde 
Londro.. 30 ( A.A) - Stalingrad. 

da tehlike azalmış olmamakla bera• 
her, Almıınlnr daha fazla yer kaza. 
namamışlardır. Bu sabah Moskova
da neşredilen resml Rus tebli~i, 
illC defa olarak "cephede kıtyde 

de~er bir deftişlklik olmadıfiını,, 
bildirmiştir. 

Moskovadakl Rö)'tet' uuhablrl
nln bildirdfölne gôre, son 4S saat 
zariında Don ile Volı;a arasında as
km dunımun iyiye doltru döndü. 
ğünü bildirmiştir. Rus tanktan mu• 
kabil hficuma geçmişlerdir. Alman. 
lar, bir hafladanborl dennı eden 
şiddetli muharebelerda:n dolayı 

YoT'SUn görünüyorlar. En fazla 
ilerlemiş olan Alman öncQ kuvve~· 
Jeri, lmmıen snnlrnış bir vadyette 
bulunuyorlar. 

KotelnikoTo bBJgesin<le Rus mü. 
dnraası sa~l&m ,duruyor. 

Kafknsyanın doAu ve batısında 
Rus mukavemeti gittikce artmakta· 
drr. Grozni petrol bölgesinin şimali 
gnrbislnde Alman ilerleyişi bir ne. 
fıir boyunca (Terek nehri olacak) 
durduruhnuştur. 

Merkez cepbeııiDde, Rev bölge
sinde general Zukoft!n kumanda.. 
mdn taarruz etmekle olan Rus 

vctleri allı mesk\ln yerı daha ge:-i 
almışlardır. Rjev şehrinin dış kı• 
nmlarında muharebe cereyan et. 
mekledir. Almanlar çok çetin hır 
mukavemet gösteriyorlar. 

I.,eningrad'ın şarkında. şiddetli 

Rus Hücumlnrı vuku bulmaktadır. 
fsvestiya gazele~ine söre. Almanlar 
ron uımanlarda Leninı;rad'ın şima· 
li şarkisinde büjük ku'l"-yetler top. 
lnmışlıırdır. _ 

MiHVER KUVVETLERi 
TıtKVIYB EDiLDi 

Moskova, 30 (A.A.) - .Aöytcrin 
lıusus1 muhabirirıJn bJJdlrdllflne 
göre, Sıalinı;rada varmasa çalışan 

Alman kuvvetleri her yerde taarru
za uğramaktadır. Rıuslar, Alman 
tank ve piyadesine kaTfl şiddetle 

ÇM'J)ışma'kladır. 

Krnsnaya S~a gazetesine g6re 
Stalingrnd muharebe~i, Rıııtlar lehi· 
ne gelf~ckledir. Mffıver lmv\'e~
leri 7 tan-le, 1 pi~·ade ve Romcı: 

lnnvetleriyle takviye ediUniştır. 

Stalinçadın şimal balısınıhki Al
man IMTiıctkri birkaç kf!(1m~ı c 
geri ahlmı~hr. 

Rjıcv önlerinde de şldde'lii mı.:. 
harehclcr olmal.:t&dlr. Her sokak 
baş.&011 tıınlclar konmııştur. Ruslar, 
Alman kuvvMleırirıi gel'f atmı.şlar 

ve 13.000 c.sir almışlardır, Mühiın 
m ıktarda g:ııılmet ele ıte~·ırihni~tir. 

Berlin, 30 (A.A.) - Kafkasyanın 

batısında akşam ustü geri .,,ekilen 
Ruslar takibcdilmektedir. Rus kala· 
Jıırı, Alman ilerleyişini durdut'mağa 
ca!ışmışl:ırsa da Almnnhır 12 kil<'. 
metre ilcrlemeAe muvaffak olmuŞ"" 
lordır. Ruslnrın bakiyekri temi;:. 
lenmiştir. • 

Alnınn tayyareleri kara hareket• 
!erini de'5lcl<lemiş ve l 7 dh.'fmaı~ 
semlsini tnhrilıctmiştır. Kalmuk 
anızisindc Alman ve Romen k·tıı. 

lıırı bir ç.ok istinat noklnıar:l le ka• 
sabalar işgal elme#e muvaffak ·oı. 
muşlardır. 

ayiamımıı 

asebet ıe. 
Yabancı 

t Uçan kal6ler 
Belçika üzerinde 

harekatta bulundu memleketler
den tebrikler 
lngiliz marqalı Birdvud'un 
muajı bu •abah Londra 

radyom ta:ralınclan okundu 
Londra, 30 ( A.A.) - Mareş~J 

Birdvud bugün Türkiy~de kutlar.
mıtkta ol:ın Zafer bayramı milnase
betlyle Tü!'.klere hitaben şu mesajı 
neşretmiştir: \ 

'!Aziz dosllanm 1 Memleketinizde 
meçhul askerin ynnıbaşında her s.-:. 
ne oldoğu gibi, bugün de yapılan 
:zafer t5renlefi münasebetiyle Türk 
dostlarıma bir mesaj göndermek 
fstiyorwn. 1htiynr bir ıısker. 47 se
ne sırtında bu üniformayı taşıyan 
bir asker sıfatiylc, bu mesah gön. 
dermekle bahtiyarım. Biz n.skerler, 
milliyetimiz ne olursa olsun, büyük 
manevi dostloğo bilir ve biriblrt
mlzin lisanını bilmemekle bcrabeı. 
aynı askeri hislerle düşünürüz, bf. 
ribirimizin hareketlerini :ınlanr.. 

llen, aramızda bu hislerin snaıan 
oldu~una eminim. Biribirlmfzin as
k~rl hasletleri hakkında en yüksek 
takdir hissini beslemekte olduğu. 

muzu bilirim. 
Yan yana dost olarak çarpışlıAı

rnu gibi, dilşman olarak da ı;arpı;.. 
lık. Fakat son şeklin bir d~ha te
kerrür etmiyeceğinc em:nım. Çün. 
kü sağlam bn§larla biriblrimlze 
ba~ıyız. 

80 sene evvel Kırım muharebl""' 
sinde Türle silAh arkadaşlarımızın 
büyük cesaretini hiçbir zaman n. 
nutmuyoruz. 'Nrkleri hakiki dost 
olarak biliyoruz. Umumt muhasım 
olarak açrpışlıftımız Tilrklerin bü· 
yük cesaretini kendi gözicrimle 
görmek ve takdir etmek fırsatını 
elde ettim. 

ngiliz tayyareteri 
yeni ır t biye 
kul anıyorlar 

Loocıra, 80 (A.A.) - Amerikaı u. 
çankalele.rl dtın batı Awupa Uzerjııce 
.fıı.allyetlerlne devam etmi§lerdlr, 

Bclçjkada tir hava alam ıaarrw.a 

uğramıgur. Z&nnedlldiğine gare, Di • 
yep baakmmda ha.sara uğnyaıı uç.~ 
lar bunı.da tamir edllmclrteydl 

Taarruza uğnyan §Chirler ara8Ulda 

Osten ve LU de vardır. Bu r.m fehtr. 
de tıü elektrik aat;nralmm tsabet.lf-ı 

kaydedllnil§tir. 
Bu hava akmlarma l§tfrak etm!ş o. 

lan bomba uçaklarma avcı uçakları 

refakat etmekteydl 
BUttln bu hareketler sonunda lngi. 

liz hava kuvvetleri lld bomba ve •ki 
av uçağı kaybetmi§tir. 

Londm, 80 <AcA.J - Hava akm!a. 
rmda İngilizler §imdi yeni bir ta~ e 
kullanmaktadırlar. Bu tabiye ışundı>ı• 

ibaretUr. 
Bomba uçakJarmdan evvel, taarn·.z 

edilecek olan hedefe yol açıcı uçsk. 
ıan gönderilmektedir. Bu uçakw 
yangın bombalan sayemde beeuı 

aydmlatmııkta.dtrlar ve böylelikle ge. 
rlden gelen bomb:ı uça.klan iÇin DU 

ba.rekct bir kolaylık teşkiJ etmek•e 
idL 

Ke83Cle yapılan taarruzda bu tabire 
ku1lanılmrı ve muvattaklyet elde e..' ,1 
mlşt,1.r. Bir Pı1ot oehrln üzerine gel • 
dlğlmiz vakit §Ch1r alevler lçindevt'i, 
demi§tir. 
------------------------~-- ... 
Suriye ve Lübnanda 

Seçim şlmd ilk 
geri ırakıldı Atotiirlrün bizim halrkımızdo söy. 

!edikleri, Türkler hakk111da dn aynı 
ile vakidir: ''Harpte bu kadqr kah- Boyrut.. BO (A.A.J - General DO 
ramancasına mQhıuım olanlar, Gol Suriye ve Lübnan !stiklAllerlaın 
sulhla en şayanı itimat dost olma~a tanmdr.ığmı fak.abt §lmdikml1kbaUz:' .... vazj• 
1 ... kt ı yeU olayıslyle u mc e c u.ue "'"· 
u) ı ır ar. , :eu-

Tıı kı b -" b' h. 1 1 b k:ı çim yapııam1yacağuu eöy.emJıtlr. r ere Uesun u ıs er P a • 
T .. .... h ı k •bfd 1- nunla beraber general Suriyclll:rle yoruz. u~ met' u as er u es 

· bi 'bl i · k ı... 1 ·~ı 1 ı Lübnanlıların reylerini serbestçe Vt:. nın rı r mı:r.e arşı .. es edıı; m z u k 1 dı"" 'la. 
d il k h - t 1 kd' . b' recekleri gtın n uza o ma 6mı ı ve os u , urme ve a ınn ır . 
sembolü olmasını temenni ederim; 1 etmışUr, 
hepinlri seldmlarım • ., 

Berlin, ,,0 (Radyo) - Büyük -------------~ 
'l'ürk knhrıımanı Kenınl Atn<ürkiin EN so DA'{ı"KA ~ 
büyük inl.:ılı1p ve imar harc~ctlerl. ~ 
ni derin bir allıko ile laklbctmiş <F 

lan Alınan milleti, şanlı Duml11pı. Küçük llinlaı Kupe>nu ' 
nar zaferi münasebetiyle dost Tilık 
mJIJetinl s:ımimiyelle tebrik eder 
ve -selamlar. 

Berlin. radyosu spikeri, btt mil
nasebetlc 30 at'(ıstos zaferinin e. 
henımfyetini uzun uzadıya tcb:ıriiz 
ettirdikten sonra sözüne devamla 
demiştir ki: 

"Kemal Atatürk bütün dünyanııı 
lokdirlc knrşıladıRı çok sağlam ''c 
sarsılmaz bir Türk devleti kurmuş
tur. Alman milleli bn tarilıt gllnclc 
dost Türk mfllctinl cnndan selôm. 
lamokladır. Tiirk ordulan Dumhı
pınnrdıı bnyrak1nrın:ı eşsiz munr.. 
zam bir zafer çelengi daha takmıŞ" 
]ardır.,, 

(.811 lropoıw eklenerek gönderil~ 

i~ arama ve~ vemıe Ull.nlıın En on 
Dakikada para8lZ oeıırcdjlooekttı. • 
lanlarm gazetede görWdiihrO ,eldld• 
olnuwıma d!kkııt edllmelldlr. Evll'n. 

me tekllf.I gönderen okuyncolann 
mhat111\ kalmak üzere ııarjb ac1ı'e6le -
l'lnl bildirmeleri lfıı:.ımdJr, 

I ş ve işçi arı yani en 
* Ortamektep mezunu bundaıı Uti 

sene öğretmenlik, yapml§ ve Wlk\'lO 
bilen bir genç kız hususı mUeasetıe!cır. 
de ve resmi dairelerde çalı§Dl&k Cl2"ere 
l§ aramaktadır. (S.A.). remzine rı:U

racatıan • 8 t 

e t ineye Japon. B~tı çölünde topcu faaliyetı Aldırcnısı ·" 
A~ağıda remfr.lPrf yaulı olan o. 

kuyucoları:mızm ıınmlaruıA gctco 
nıektupla.rı tdarehımemJı:den (paF.ar. 
lnn hariç) hergt\n ııııbaht,a.n öfleye 
kadar ve saat 1'2 d<'ll ııonrn lıunıın. 

lan. 

1 !• k d Londra, 80 (A.A.) - Batı calU.ı!e ar as 11ıer ÇI ar 1 §lddetlj ke§lf ve topçu t'aaliyetı ol • 
Londr*, 80 (A.A.) - Yeni Ginede muatur. Durgunluk devam etmekti' • 

çarpl§malar §lddet keabetml>'tir. A • d{r. 
danın §imal ucunda körfeze bir Jap~D Cuma gUnU mUttefik uçakla"IJl 
kruvazörO ve 8 muhribi asker çıku. robruka yaptıkları ha\'a akmı m\! • 
mıotır. vattaki~tle neUcelenmlştJ.r. lç ıımr.n 

Bauda, Kokoda bölges!nc1e Port da bulunan f gemiye isabet kaydec!Jı. 
.Moresbi dr:ııaylarmda Japon kuvvrt • ml§lrli. Bugeınllerden ikili!. ate~ ve. 
Ierl geri. atılmı§tır. rUmfştlr. 

(Ate§ 6) (A.G.) (Ben) (BulunT.az) 
(Dokumacı) ıE 25.E) (}i.. •c-Oı 

!?.Ş. serbest) <lNG) (Lnle ıu fM 
E.40) (Mahir) <N.45 M.T) (Ki:n> 
(Tllhlm sensin), 

KARA ELMAS 
tin No~n tlp!ndc bir IMnndan '911.. 
la boşlanmıyncağı nşlkArdı. BcnJ 'ı&J. 

l'Ctt. dUııüreu OCY albayın aı;ık gö't.ltl
lliğllyt!O. Bu kadar açıkgllr.ID bir ı.n. 

sanın mnlınkkak birden ra.ı:ıa dllşmıı. 

nı olmalıydL Gene ıtoseye eıkmıst1k. 

ince bir koma ee.~ı at.mu yolan keUI· 
rmıı ı;Urm!'ğ'e moobur ct;t! Dlrek11h·f1f1 

tıaomda o:ıpknsu., beyaz ~ıı. trı.V"ll1'1 

bir adam ott:ırnn lfik!'I bir otomf1:ıJ' 

12 lngilizceden çeuiren: VEHIP TAYLAN ._ ______ _ 
edebilmekten ~ok uzak .e ba bakım. 
dan Ack bir ~>azlyette bulunuyor, •r.. 
a\•vur edelim ki..,. 

Bang: 
.......... 

Snğımrzda ani bir ,ey parla4ı t"e 
bir fllll\b seııJ ormanda aauıettt. Btıy. 

girim UrktU ve alablldlğtnc kopnap 
lxlı!ladı. GUı;belft. hayvanı :r.aptetme{e 
muvnflak oldum. Alb&ym 4a ntl 
urımıuıırn. 

':Albayım, ded.lm, blr.e k&Mlıtnt·r.,, 

EdJ tonun pehreelnde teeseürle ka. 

rı,ık l.ıfr tebeMüm ııadlm. •·mu kim 
&lll'ıh ıka<-ak, dedi. Herb'.tlde tUf., k 
kulltuımasını bllmlyeo bir aeeınınln 
ısı olacak.,, 

Az kalsın albaya Norlolk ptnıura 
gcll~lmJzln hnklkt sebebfnl anlatı. • 
mktırn. Fakat Kene kendimi mPtet • 
tfm. Kolsun fl.kr!nJ almadan bö\'le 
bir harekette bulunmak doğru olmaz. 
dı. 

Y1>lıımoF.a deftm ediyorduk. Bir a. 
mlık ~dıkl:ırm anuımda bir oer-n 

hareket ett1 mıı côrdük. Dlkkatu oııı. 

kınca Norg'rlnln nebata ~tasım ta. 
nıd.DD. Gtınp AJ}m, elinde kocaman bjr 

pertevel7., btr ~jçeğtn llzerlne lğUmlş, 
tetklkatta bulunuyordn., O d~roee 

meualeye dalmıetı ki, hemen ııekııen 
metre yanından ıeçttğlmh baloo btzl 
farketmedj, 

Albay ona mllstch7J bir nazar tını.ı 
tı. "Mlıtu Nor~ln anlnoılAn ı;.>k zı. 
yade meşpl, dedl Nebat.lan uğ"nvl. 
da dilnyada her neyi feda etmi'6 bt-11. 
ır.iyor.,, 

Onu mlidafaa etmf:ğe çalı t.mı. 
"l\liııter Norgrtn çok oatıokRıı t.rr 

ilim adamı. Hayatta ~k rnuvaifak 

yanımızdan geçti. Beyaz ııaolmm t.-o 
sırada fırl:ıtt?ğl keııktn ooın, llklrmll 
bir ıııey getirdi. Şosedek:t dbmım r.!'· 

n olduktnn ııonru allmya sordum 

"Uu zıı.t komşwıoz mtster Hov :'1J 
defil mu., 

Albay, ~ile ııuıdlk ettj ve ııtnıı " ' 
landırdı. Hov h:lhstne trmaıı CVJlfl'1I 
t1 a~tkfirdı. 

Norlolk cuıtorona yaklastı~rı. o• 
nı.da şöyle bir rica<bı bnhmdn: 

"Çnk rtoo ederim, mlııter Seve~ 
başımızd n g~n lm hl\dlsNlen lt)ffl· 

ola<-.ağındnn eminim,, deflim. sı:ıyo bııhsctmoy1n. Bltlmkller_ bell--f •. 
''Olııbillr. Besı kendi . beııabıma 2'u endl,eyc düşerler.,. 

büro ve Hlboratnar efcndllerlndc-n Ve Mnrn lllive etti: 
hoşlahmam.,, "Uu ak'}nm ve~·a yamı ahn1' b' 

Albay Edlstou ı;fbt ynn 6mril'>tl nhbnp ;elcoek. Gidip onn kıırşılJlnıll· 
mti8temlekelerd~ geç}rml6 ve blnb!r lıyım,,, 

t-chllkeye c-öğlls gcrmJo eskJ bir a.a;. , (De\'am: var) 


