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Mustafa Muğlalı ve Cemil 
Cahit Orgeneralliğe terfi ettiler 

.,__~~_:?f: 
1iSTANBULUN Milli 

-----~--~~-.... ;~--~---~---~ 

Kahraman ordumuz yeniden · 19 'General ve 1 
Amiral kazandı. Ayrıca 15 General 1 Amiral 
ve 35 Kurmay subay birer derece terfi ettiler 

ı> lentı>.#c: 

ST~LlN~~~' SEF'E MiNNET NiSAHESi 
lnönü Gezisi Yarın 
Merasimle Acılacak 

--------~ . 
Bolluk cenneti! 

Ao'kara, 28 (A.A..) - JO A· 
ğu~ •akeri tertri Listesi yük
sek tasdika ikltıırlın eyikmiştir. 

Bu ı;,,~ye göre, O~eralliğe 
terfi eden Kc.rgeııeraller şunlar
dır: 

iip Ulaş, H. Hüsnü E';taş, Ab
dülaziz İlt.,,., i. Hakkı Tcla;e, M. 
Selim Aydın. M. Sa.:t IBalioğlu, 
Abdii lka.dir Seven, Ha.mit Doğ· 
IW!r, A. Besim J3esin, M. Rifat 
ö ztorun, !insan ögürher, A.bdul-

Sta.lingrad şehri öm.inde Sovyet müdafaasını ve Almau J 

Adan ada 
A dana Jimdi geçen harp 
ten evvelkinden Jaha 
iyi bir ;z;İrai ve ikti.&adi 
vaziyettedir. Gelecek 
yıl toprakları sulandığı 
~an §İmdi alınan moh 
.ul en az bir misli artır 
cak. 40--50 bin çift ko· 
la ve makineye ihtiyaç 

olacaktır. 

Yozan: ABİDİN DA\ı'E~ 

V 
oiculult eden adam, hele 
trıenJe seyalı ,.b ediyoıı:sa. 

dünya veJı.n yi!i ni pek iyi 

takip ec1-. ~ g~lıeeüere 
olanı biteni bildııren a)1IOl6 ha • 
beırıleıi ve rad yo neşriyatı ile 
dün akşıımdanberi ~ 
loesi·kti. Oııon itin.dl.- ki bu ~k: 
fi"'' Ad8'la<la Radyo .,azetesını 
dinkımed.E<D ya:tılaıı bu yaııı. • 
nm Joonusw:.u , siy.asi ve aı;kerı 
olaylardan seçmem m ümkii.n °1• 
pııya.t11ktır. O iıBl.k, ilık: defa 
gördüğilm Ad8"18dan bahoetmek 
eJ.bette dah a mii:n.asİp olu.-. 

Adana şehrini, ,ikindi sıcağın· 
da gezip göremediğimiz için bu 
gürul Tür k şehrindeoı de uımm 
uzııdıy-.ı babsedeıniyeceğim. Ya.l· 
n:ı.z Adanayı bilmeyen ve görme· 
yenlere şu kıodar söylöyeyim ki 
yeni ve m o<km bir iıstru;yona 
ineu yolcu, gfrLel bir asi.alt ead· 
deden ~re girmektedir. Bu 
caddenin iki tarafınchı ı:üzel 
ıköşlde.r ve bilhassa Cumhuriyet 
halk partisinin yeni binası in
sanın gözünü' okşuyor. Bu "" • 
[alt ca<ld.ı, Ad.anıanın girişini bir 
garp şehrinı: hem.etmiş, bidme -
diğiı>iz bir şehre giriş, taıı.nnadı· 
ğınız bir adami~ i~. gö~eye 
beruıcr ve insanın uııennoo bu 
illı. intiba ya ;y; vey a fooo bir 
tesir bırakır. Ituımeıı.lex, Bük • 
reşte bumı peık iyi diişümniiş • 
terdir. Her j,stikaroelten şehre 
giriş yerlerini pyet gil2el bir 
şekikle ıan:zlme başlamışlardır. 
Bfthıuısa Biikreşi, Bud.apeşteye 

bıığbıyao yüzlerce kilomet.-cJiJr. 
asfalt yolwı şehre giTdiği veya 
çıktığı sahayı, son derece gtiı.el· 
leştirm' !jl c rdir. O kadar ki _B~· 
reşin bu uıetha.li, ~ir~k . ıı:t•~ük 
Avrupa merılre2ılenrun gıırışın • 
den çok daha güzeJdir ve ~
nın üııeriııde pek iyi bir tesı:r 
bıraJnr. Ad11.1>ay a gi>ciş de iıosa
llln ürııcrinde çok iyi bir tesir bı
ra kıyor; Beledhy1!1Ilin iyi çabş • 
ID1!I olduğu hissini -veriyor. Hu
lasa Adana şebr i ile ilk tem.ası • 
mızın inliha ı, istasyon ve asfalt 
cadde yüzürulen çok iyi oldu. 
Heyct i.miızi karş•hıım:ığa gelen 

p a r ti başkaıu mua vini ile bele • 
d iye reisi ve İngiliz konsol-OSU 
bôz;. yen i otele götürdüler. Ora
da belediye reisi Bay Kasını 
Ener, b>z beş g 112elecin4n y<ığ • 
dırdığıınız sorgu yağmuruna ce
\'ap verm"1< hi tfıı ıı.da buıllllldu. 
K eo dibi bi .. çiitçi, fak at AJıınaıı
Yada tahsilini ikmal etıni§ mü • 
ııevver bi,r ~iilçi ı>l duğu için, yal
nrz Ada na şehri hakkınillı de -
itil; b<-reketli topraklMile meş • 
lıur ol.an AJana vil.:Oyetin.in zi • 
r.aJ vaziyetı hakkında da biri 
aydı.nlaıtı . 

Adııma çiftçileri, bu ,.,.,, hü-
k1ıme1>n hN ~iit~ideıı :ti~ ade 25 J 

(De' •mı 2 lııd ;.ab ifcd e) 
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M•ıı.1.&fa MA.ı,ğlalı, Cemi~ Ca
bi\ Toydeıru.r. 

Ko-rgerıe-raUiğe terfi eden 
Tii.mgenerall.er: 

Ekırem ~aydıat'", Şem.<ettin 

T aner, isak Aıvni Akdağ, i. 
IHalclı:ı Akoğuz, Rifat MataTacı. 

Tümgeınernlliğe terfi eden 
TuğgeneraUer: 

Cevdet 'Bilgişin, H. Fehmi A
tabn, M. S~ı Seyrek, Emin 
ÇınıaT, M. Kenan Eselli<u~, M. 
Rasim Topı;e"'Cr, Saffet Pl:ı2an

tı., M. Süreyya S erter, Mustala 
Ben.eli, Rasim Sengir. 

Tüm.M>ıiralliije terfi ed<!n Tuğ• 
am<rallar: 

Sait Nal:man. 

Barem 3. dereceye terfi edım 
ai. ad. hakim: 

Münir Kocaçıtak. 
Tuğgeneralliğe terfi eden Tuğ

komutanları: 

M. Fazll Afe'ut, M. Fazıl En
gin.akın, FeyzuHaih B a<rshan, Ga 

1ab Lav. 
Tuygenet'(llli;ğe terfi eden le

va.nm al bey: 
İhsan Sona'lon. 

Tuğgenerall.iğe ıerfi edaı t a
bip albay: 

iNi'Y aızı i.~met Q Ö'D;:Ü, 
Tuğgeneralliğe terfi !!<Un ve

teri1ıer al boy: 
Ali Ka!ra<lenirı. 
De1Uı Tuğgeneralliğine terfi 

eden Tuğbay: 
Cevat Ulman, 
Barem 4. dereceye terfi eden 

as. ad. lııikimler: 
ıAlbduıTa!hman dılı.san Toksöz, 

Şemsettin Türer, H. Hümıü Ay
dmı<r, 

lhtiyatt.ı Tu,ğgenercıJUğe tef'fi 
eden: 

İ. Hakkı Alpay. 
Albaylığa terfi eden kıırımay 

yarbayla~: 

Haıliıt Ay.kıuıt, Büııhanetıfıir. Öz
kıötk., A:mnıi Turlııaıy. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 Sovyet taarruzları 
Rijevde gelişiyor 
Şişevka Demir yolu Kesildi 

---------.. ·------~-
Almanlar Kafkasyada bir sıra dag geçi-
dini zaptettller • StaliDgraddalll taar
ruz ve karşı taarruzlar devam ediyor 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GÖRE 
iBerlin 28 (A.A..) - Alman or- Kudils, 28 (Radyo) - Stal:ngxad-

dulan başkumandanlığının teb- da SovY"'t muıkaveır.eti. ı;l<l.det;en. 
1igı-.: ıı:ektedir. Sı>vvol.fr StalJng:adın 

'·mal batu;ında ko;oşı bücum.ı. ~-
Kafkasyada, dağ kıt'alaıı:ımız :n ;!erdir. 

yeniden biı· sıra geçidi zapte't· So~yeUer Viyazma • Rije" ~-
ınişlerdir. miryolımu kesmişl~rdlr. 

SlalJng.radın batısında Alman Ani<ara, 28 (Radyo gazetesi) -
Ş~v'm bölar-siodel<i deıxtiryolu Sov-

taıarruzu, düşmanın çok şiddet· ,.etler taraiından ke>ilıniııtir. Şimal-
'li ınukırvmıelı:ne rağmen geliş- -l cı., r.ılan alrnıın müd•lilerı ile c<nuP· 
meıat.edir. ~enin ümitsiz.r. dakilı~nn .el inde 111ab.dut blr .kaç Pamuğun azami 

fia.tları satış 

ce yapWtlan karşı taarruzı"aııı. lopraJc yolu kalmıştır. 

j 
:püsloürten Alman kuvvetleri l\IUHAREBELElt HAKKINDA 

TAFSİLAT 
Don ve tek bir ıkolordu cephe- Moskova, 28 (AA.) _ Glıce ya.-
s inde 13'5 Sovyet tankı tahrip rısı nı•şredHen ııovyet 1.el>liğille 
dtmi~eıılıir. B u netô.cie tanksa-ı ~ir: 

mahsul Ticaret Vekaleti yeni 
mevsimi için fia t tesbit etti -Ayrıca deri 
izami yapağı 

tafsilatla bir 

üzer inde bulunabilecek 
uzunluğu hakkında 

tebliğ neşredildi 
Ankara, 28 (A.A.) - Ti<!aıret 

Vekalet inden tebliğ ollunmuş

tur: 
2!J sayılı koordinasyon ·karn

nnın ı ci maddesi i le verilmiş 
olan sa1"lh1!)'ete isünaden ve l~ 
sayılı koordinasyon karaTının 

üçüncü maddesi mucihİ!lliCe, İk-

HINDISTANDA 

Yağmacılar 
öldürülecek -Bazı Bölgelerde 
karışıkhk çıktı 

11.isat VeJ<aletille m:i§'l.en>ken 
memleıket dahilinde paımuğuın 
1942/43 mı>ıısul mevsimi d ava
mınca azami fiatlan aşağıda gös 
ıteril:m'.ş olduğu veçhile tesbit 
ediJmAştir. ı 

1. - Birinci Kllevland 88.75, 
>kinci K!E1Vlan d 85.50, Kapuma
lı (dağ ve loozaıcı mallan dahU, 
aı: piyasa· pa.-lıağı 74, p1yasa re
miızi 71, birinci Akala 95, ikinci 
akala 91, üç.üncü akal1a 87.50 
Şampanya 79.75, Egede birinci 
yerli 64.25, ikinci yerli 7'7.50 ve 
Iğdurla biTinci Iğdı r &5 kuruş

tur. 
2. - Bu ;fiatlar Çukıırovatım 

Adana, Ceplıan, T..-sus, '.Mersirı 
ve Egenin İzmir ve N a2lilli ve lğ 
clırın Iğdır menkeızlerin.de 1942-
43 a:nahsulü bir kilo çn rşı.llanmış 
fakat ibrulyaLarunamış pamuğun. 
döknıe azami sat~ fiatlandır. 

3. - Bu merk~ri ihtiva e
(Oevanu Üçiincü 68.hü ede) 

var tıopların tesıTli desteğile el- Proklad.,aya bölgı'Sinde Sovy~ 
de edilmiştir. Bomba teşkilleıi- kıtaları iı:ı:ad]ı çarıl'l$Jnalardan soo.-
:ttıiz çok alçaktan ve yok edici ra yeni mevzilere çc.k;Jmişlerdir. 

Voron.ej'in cenubunda Don'wı. garp 
ıteıi.rle:rl.e kara muhareıbelerine 6"hi!inde meskıln bir • mıadlalde so-
iştir>a'k eltJn"~lerdir. 'loak muharebeleri yapıldJtı biJdjı"il-

Bundan baş'ka Satlingrad şeh 'mektedir. 
ri ve düşmanın geri. muvasala Garp cephesinin biı• Jt<ıs!minde 
Yolları geceli gündüzlü bomba- Sovyet kıtaları §İdd<>tli çaıpışmalar-
lanmıştır. İki büyük mavna bir I dan sonra birkçı,ç meskluı mahalli 

i~l etmişl.er vr n)ih~ tarafından 
petrol gemisi Volgada yakılmış \ kuvvetle tahlim edilen bir noktn-
tır. ya girmişlerdir. Almanlar büyük b:r 

Katuganın cemrp ba~ısında oll.Dandan geri atılm~ır. 
ve Rjev yzkınlarında düşınanın l (Devamı 3 ÜJl<Ü sahifede) 
taarruz hazrlı.kları bir ÇQk ver-
lerde hava kuvvetlerirun de i§· 
bixliği ile dağı11ıılmıştır. Düşma
nın m<!V2ii taarruıiları neticesio: 

kalnuştır. 

(Devamı Üçü°"ü sahifede) 

Beş Norveçli 
idam edildi 
Oç Norveçli de 
kürek cezasına 

çarpddı 
Loındn, 23 (A.A. ) - Alman 

kontrolü altında bulunan Oslo 
r adyosunun bildirdiğine göre 
dün beş Norveçli idama mah
kllm edilmi~!r. Diğe. üç No1~ 

(Devamı 3 Üll<Ü sahifede) 

Sakmonlarda 

Japonlar 
----·---

Muharebe 
sahasını 
bıraktılar ___ , __ _ 

BomibaıY 28 A.A.) - Bihaır e
y aleti büklımeta engelılerne \l'e'

ya yağma hareketleri suç üstün:.. 
de yakalandığı ta'kdird.e haloeı.

verilnı~- at~~ a<;ıloca,,nm 
bil<lire:n bir ihtarı dıü.ı nıeş.. ... -
miştir. 

Tebliğ m.ıılııi(ye tind olan bu 
ihta-r, k.argaşa.W<ııa.- çılkan yıa- -
lerde halk tanııfıOOan cleibal il
gil:ıl rnaikamılaıı:ı lıaben:ler edil -
meıdı>lcleri tal<xliııde lnı.ralara 
mü.,<lteıreık ruı:kdl cezalıac tariı ~ 
hınoca.ğını ı\o'rıCQ bilıcüıme-O<ıtıe • 
dlir. 

Ticaret Vekaletinin 
mühim bir kararı 

13 Japon gemisi 
hasara uğradı 
Vaşington 28 (A.A.) - Aıme • 

rikan ruwa Jruvvetl:erinıin şirlıdet
·lıi daıi>eleri:ıı e hedef olan j apoır., 
deniz ~tleri Saloaııon ada • 
mı muharebe saihasmı 1ıe<1k el>
mişlertl:ir. J aıpon geri ç<!küıne 
hareketi, Aımen'kan ~ areleri 
alkıi tayyare gemisi ile bır Z>ıtılı 
da ci<ııhiJ oIDıak üır.ere 13 jaıpon 
~gemisi hasara uğradıActan 
sorwa yapı.lanıştır, J~nl.ar ilki 
günınk bir mu'.harelbeder. sxınra 
oııtarlom Jra~1·bolırnııjlardı:r Hıi.ifi<ıCııncl ÜÇ aıyTı bölgeci<! çı

kan bu kabil kargaşaılııklar ~in 
daha şimdiden p;;ra ceııal:arı ta;.il 
ebmıiş buhmmaMadıo:. 

Vışi 28 AA.) - .eornıeıa Del
la SC>Jl.ı, ı;aZ>eleeinir. Bag'lrolk'ya
k.i m'-lhabirine göre, Parıdıiıt Neh
ru h.ıp' 'har.eden kaçmağa mu -
vai.faik olın\<şt:ur, 

Bazı müstesnalarile bütün ithalat 
satılac a k e,yası aerb est ce 

.A.n.k.a ra, 28 (İkdam muhablri!ıdt:n) 
- Ticaret Vek,li De. Bebe-et Uz 
dün vaJılıtt ~ mü.hım bir tamim 
Cöndrrıraş'i.it. 

Bu tanl-tl".de iôh.dlat ım·kıanlan aza
lon millJtı.r - mesla liı.St>lt, !<alay, 
ter. ekt' gibı - nıUslesna olmAk üı.e
re l:ı:e<- 1"1·l\I ilıb;Jı;.1 eşyas.ıwn pi-

yasaya seı'bııen satı ım.a.sı kam rla!':tt.
,ğınrlan iht.ıyaç sah.µlerinin ır...ıJla~rı .. 
ru serbe::.'-;e pi:yasQdan a.1cıca:kları 

b; 1 d .rllm e ltt»<li r. 
~Ian~f· t. ro, ı;clık: l"e 

E-şy<:ının yarıSJ ~rb~t.çe 

arzed ıe...,ı.Ur. 

Şimdiki haJ..de galdbe Bid('Şik 
Aımerlk!ada ioıe de iyi haıber a • 
lan mabf;hlerde söyrerıi~e 
göre, jaıpon filoounun yenıi iı<r· 
Uklerl<' takviye edilerek taar -
ruza yeniden baljlannıası ilhtiımal 
daılıdinded.i.r. 

ı Oenııı. :ı iıocü ~hifeclc) 

iııtanbu.I ı~ir ~isinin geçen 
""""°"' ıo,,ı)antılaruıdan b•rinde aza
dan mu.htelil z~vat sö2 aiarak b~kı 
Milli Şefimi'ı, rumhur .. ciehniz İs
met loonüye ka.rı;ı İıılanbul b.alkı
nm duymalııı.ı oldutu derin b ajl"" 
lıılr ve mln:rıet duygularım b~Hrt· 
m;Ş]erdi. Bu samimi ve ~lı 
~ür arasmda tarih! e!ıfmmiyeti 

,haiz oJara.k. veril.e-n iki ka.Nr var
dır: Bu:nlardan b.irisi İstanbulıın 
ima. ı yolunda sarfedilen gayret ara-
sınôa şehrin f'n n.jjhim me1danla-

• rmdan biri olan T.aksi"lıde inönü 
namına bir gez.: vücuda gl·t:~•!.Jne~ •• 
diğeri de btJnı<la Mil il Şefüı Yük
sek 9an"at kıymt1i:J:ı., haiz. btr -bCJ
k.elinin diki?mesidir. 

İr.lanbul Belediy""1 ıbu karara gö.. 
re bir mmanOO.nberi de\.""Dn~. eden 
Ta.ksimdeki İnönü gezisinin inşasım1 
tamamlatn!ilJlıa n:wvaffak olmuştur. 

' İnönıü gezi~ açılma meraNni ya-, 
rın saat 12.so da y.ıpılaca<kl>T. v.ı; 

Uçan kaleler 
faaliyete geçti .. 
Meauıte fabrika· 
ları bombalandı 

Lcmdra, 2a (A.A.) Avrupa. 
berekı&t sah.."lsındakj Amerıka orou
la.rJı umumi k.ararg>Jhile .İıngı}tere ha
vtı. na.ııl"lığı m\işterrk. 1.Ebllğ>: 

Bugün Oğle<lcn sonra Splt.ılreslerJe 
dominyon vıe rntliJte!ik av uc:akları

nın ltimayes;nıd:e bulunan 17 Ame
ıil<an uçan kalesi Albert civarında 

taYl"'re gövdeleri ya.p:m Meault.e 
f<lırikalarım bombalamışlnrdır. Splt
fires ve AmPrikan ·hava ltuvvt·t}e
rine ~t16\J'P bir çok avcı filol~n.n
dıan mürekkıep başka 1ilolar da satnt l 

(Jh>\'amı 3 üncü sahif<.-de) 

ve belediye :reisi Dr. LüW:ü Kırdar 
bu m\ilııı.se'l:ıeUe bir n:ıtuk söyleye
cek. ve b• le diye meclisonin şeıı:r 
hallwıı f<tnı!İJ<01, ittifakla ve alloı;· 

larJ& vt'l'IDÖŞ cldui'u karanı.rdan t> 
rincishıin ta.tbtit: sabaEuıa konulıı

şııcu anlatıaca•k ve lstanbuhın 
Milli Şef'İlmJİze karş ıdu~duığu bağ 
l1Jıık"" minnet duygular .na ter -
cüman olacôoktır. ,, -" 
Bir çok Alman 

~ Şehirleri 
l Bombalandı 

1 
1 - 1 

1 Kasseldeki harp 
fabr ! kalarına 

isabetler old u -...,.------
:1 Roterdamda büyük 1 

j tahribat yap ı ldı ~ 
Londra, 28 (A.A.) - Rv·mcn 

baber vcrildiğıne göre İng:l z 
hava ordusuna mensup bü~:ük 
biT teşkil dün gece düııyan:n 

en büyük lokomotif fabrıkası
nm bulunduğu Kasscl şehr.ne 

büc= etm~lir. Çok şiddeti o 
lan bu akın neticesinde bomba 
uçaklarından 30 u üslerine dön 
meıııiştir. 

(Devamı 3 iin<ü ,ahifodc) 

r;;;;;;;;;;;;;..:;:;=.;;~;;;;;::;:;;::;~;;;;;;;;;;;..;;;;;;:;;~ 

=;::c Sosyal yardım sahasında.)::;= 

Eyüp halkı en parlq.k .. ..., . . . 
ornegı vermıştır 

Yardım scYcnlcr şubesinde baş başa veren 
üç güzide kadın muhitin alakasını canlan
dırarak her 2ün SSO çocuğu doyuruycr 

Yazan : NERiMAN HiKMET 

Eyüp yardım sevenler şubesiıı!n 550 yavrusundan blr grup büyUx 
hir fazil.>t ve feragatle onlara biz zat hlznıet .,eten 3 gilı.ide kadınm 

.11e2areti alhıMla yemeklerim yiyorlar 

Yardım -~r ~\inin E;yüp 
şub~si mütrıvsıi b;r gayre\le taa
}ıyetıni gtinden gil'>t? artırarak ge
n s b.r ölçüde !l'ühıtmı kaplamağa 

~alı~rr,ktadır. E \ surette Eyüp 

l· ' 1 k•:r: ·n canlı alitkd·>ını t4·mirı e~ 

nıı,. lc.rşılıklı, a.n~·1:,ıı~iı oir yard1m-

~a.;n .. ~ ahengi me" i Pla gefrll".i!ı· 
je.c!ir, 

l.} 1.>ç yardun sev'.!."I° ~~ ~ubesi bu: 
y~z tatili içinde ç»k büyü~ ve gü
ııel bir iş başarm:ıkt2d1r EyUp ~ Pmt 
tine-: bulunan 55n .:lrr. f·,1111 Jakir 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

r-
IC GÜNÜN t~iNDEN .• ; JI FIRINLAROA 

YAPILAN 
TEFTiŞLER 

oı.s 'PotirrKA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

l_ __ !a_zan_._· _Z_lY~_j_~KiB No. 20 \ 
ÇflC r,ukümc<ti bu ta'ılikeyi lı.erelrote geçerek (Berlm) e gir-

kc;<fcıt.n:e:..te geci4l=edl. Bahusus dl. 
K~ıl 'aT kalesıiıı.in ıığ1'adıgı kar- Totleberı'nı, böyle anstzm 
lı ,JILJbct üz&ıne Se~t>g- (Berlin) e gi.rmesı, w Prusya -
da l:>ıioy ··k bir tellş ha:;; g~ nın payrtalıtır..ı za~esi, ona 

K.ı.Jlkı;ı;lıldrl tıecüp et.ıneık iÇıin, fo..wı.lıl.de bar şöhret ·- eııtıi. 
) t•;r ordu silah altır.a alıD- (Memlıeketiflle ihaneL) pahacit11a 
dı. Fa<k.at, bu ordu.r.un kuman - k.a2anı1nıL5 ola.n bu muva.ffıaiki• 
d.ı.ınu deıııhde C'doeceık 1:1iır gene- ~t, Totleber.'ın k.reJ:içe ~ 
ca:I buluııemıadı. 1 ded<i me-'.ki ""' itibannı lb~ 

Çüı>kü, R uı. ·lııınnam.a!lllan Kaf. arttın:ı ı.. Falt.wt a~ Tıi zıamarıda 
ktG !!ıaiklilDo 089llll"etinden ve !IOOhltıindekıi k\9kmı.çliklar .da 
ktn.<l:ilıerinc malısw ol""' dag ,-e r arttı. c;.,-,Jı.cJE.n gizlıye, aleyhi~ 
nr.n.ar. oocrplerindcn çeıMniıyor - '. d.e oereyedror belümeye baş -
lar .. Kcnıdileriı>i mııglübiyet teh- Ladı • 
Iiı:<ıeS>nıe sokarak şöhratlerin.L Prusya zaferı, lımpın-a1ıor.içe 
&ıM!Tllalk iS!Erniyorlaroı. Kaıt.erınc bıuyi.ik bir noeş'e ve sü-

İmıparator'.çe Kateriırı, bu va - 1 ru.r \-ertn.i.ştı. Keııdısine bu za
ziİ)'<t karşısında _fen~- hıclde bu• 1 feri t.erniu edeıı g®d.001 ile ooş
n.ı+iı. N'ID~yet bir gur.: kun bi:r !.Çiti ve seCal.aıt 1-.a,)"a -

- Bu km oıl< r.daırolarla iıı 1 tır.a gırışt:i. Al'tı1':ı: Peters'lmrg \'e 
goım-ıak rr.ıim!<ıü.n değiL. Ç<ııbuik, M~« saraıytarı, çı!g-,, bir 
(Tutlcl:ıffi) i getiriallz. rezalıı.-t sahnesi haline geldi. 

Dio-e bnğıırdı. (Daha var) 
~iJKSEK TAIIluJ mit ~ ~-· .. · ....... ""' 

SERSERİ/ 
Totlebcn, o dav rin tanh:irıdıe 

9"" d'.ıamm.'yetli mevi<• ~ o
lan g:ı.riıp bir şah.s.iryetti. Ve, hak
kır.ıdu. bin;cık rivayetler dwerıuı 
eden biır (Prwyalı) :di. 1 
Onı;n hw;ulli hayatına dıur 

de\-.cr.n. eden ııivaye<t.lere naız.a. -
ran, \'OCU:kluığu, bırçıok yaraım...e
lı .. LG.r ı·e h.:ışanhltia.rla g<;<,~ti.. 1 
Gc•r.çlik: uıma.nmda da, İ>ô-"1 boş 

1
. 

geçen bir serneTJ<İi'n b.ı.,~ bir 
l ı:k-ğikli. Ve hatta bu yuz -
n r. lakıııtir.m ıU:ırtı:.sı taıra

f n ""'" ır.wı uz•ı:lıJ .a. tıı!kııbıııta 
<r. m.ış • Nllı.aıy et, rr.amldkıetlr.ıı 

kr<·. ~rr _k me;Jbu·riyetir... tıü;seot
:n- ._ i. 

. 1-•. ııı 'elretm.de bırnı oıımyan 
gcıııç 'l'<ı·t.1e<ben, Pruı>ya'.)'ı tel1k: 
cck·r elımez, (Rusya) ya gc;-çU>. 
I aka.t, c:iaima seıg~t peşi.nde 
&'C""en, bu la'1l<ı,.r.. rıııhlu aıd<ını, 
R~aya geJfl' gekr.e-" de bir ta
k ı·r • .<ttralıo.:ra girişti. 

Bolluk cenneti 
Adana da 

K undur a 
çivisi 
satışı 
---·---

Vilayete yolıuz sa· 
tış yapıldığı ihb1ı1.r 

edildi 
---·---

t 6 BID kilo çlvl 
yalnız 4 lllşlye 

aatılmı' 
Anadolu tacir'<;nııden mü

rekıkep 'biır }~)"(lt dün Vila
yete gidcrcl: bir yolsuz satış 
ih•barı yapmışlardır. Bu ihba 
ra göre; diin Rclbe"t Babar 
muesseses.r.de 16 bin kilo
ltik kundu!'ı:t ~·tvısı satı~ ya
pılaıca~<tı. Sab~lcyin b'1 a
tışa i§ti.Nı. etmek için 50ü 
mü-raıcaa sahibı i~miD! yaz
dırırust ıc Fakat hüıün mü
r.caat sah-ııılcrıne satış ya
pı•.ması \<i.ıl.ım gelirken yal
nız 4 t.a.cire sat.ış ~pı ımı -
tır. Me:-s nlı Ra'ımi, Tı-ab

zonlu Dursun Eşref ile Pt>
laföaneli Cemal ve bir arka
da~ bütün kundura çivilerini 
satın alnı:;;' rdır. Bu t&c:.-. 
terin diğer An:ııchlu tacirleri
ne 176 kurw;lu.k b:r kilo dvi
vi 5 lıra üzerirrlen satac&kla
rı bildirilmektedir. • 

V;ıli Muavin.. vaziyeti Em
n vet kaç<>.k.çılık bünı.>una 

bildınn.ş ve müesse,;e h.ak~ 

kında lü.mıımlu tahkikatın ya 
pılmasını ;hbırrın dogru olup 
o"madığırım te~it cdi1mesini 
ıst.urı1;ın-. MU.~ae kapan
mış bulunduğu :-çin bu ~atış 

şekli ve fatu~lar bugün göz 
deıı geçiriJ.eıceJttir. 

İhbar edenleırin iddia ve 
ilave etti.ıii nP göre belediye
ıktı:sat müdürlüğü müessese-
ye bir tezkere göndererek çi 
vi satı~ların.ın ya!.ruz ismi ge 
çen 4 k.i ··ye yapılme.;ını bil
dirrniıl\ir. Bu nokla da bu
gün aydınlatıkcaktır. 

Milli oyunlarımızın parlak 
bir istikbali vardır 

Bu defııki milli oyunlu fes • 
tivali güzel bir başau oldu. A· 
nadolu dağlarından almıVe'ren 

bu bir bakraç kaynak suyun için
den bİır de alim paTçuı çıktı. 
Bir köy d-ehıisı; Dt.vulla ilk defa 
melodi y ar&tao bir Kaston:ıonu 
çocugıı. 

Fakat, İstanbul )·oksttlları a
dına yapılan bu dcfa,Jti feı.tivalin, 
saulı:i iilkfüii olan bu yiik.sek 
milll haycı far.la....>le ödemek is
lıemıiş gibi, İstanbul& serptiği 
ırünlltklor yalnız bu kaıda.r d-e
tildir. 

Bu fcs~iva•l, hemen hel'kese 
inamlnııyaca.k bir sürpfr< oldlL 
Zira ishal etti ki Anadolu dağ
ları henüz Tiiııık ruhunun bf..kir 
san 'at çiçl'klerile pıt.raklanmal\· 
tadır. 

Büyiik medeniyetin san'at 
tadl,.rile dam•i:• kibarla?Jllı şe
hirıli ruhunu beyecana getinın 

içli bôr köy san'atımııı var. 
Bu defaki festivalde görülen 

d.ans ve ŞRl'kılann çoğu, şüphe 
yok ki, lı.İç ölmez değerdedi.rler. 

Halbuki. bu yerli gÜ'ZeH.ı1tleri 
yerierinden bilenleri dinlerse -

- > === 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

niz, r-.vaı lıayalimzdelııi bu 
p•l&ldığı bile kaybediyor. Zira, 
a5rllarında biitii.n bu oyunların 
çok daha yüksek ve zengin es
te~ olan kostiimlule yapıl -
d.ığ.nı üireniyorsunuz . 

Gerçekte de festivaldeki o • 
yunlaT, milli oyuıılarınuzın l:ı.am 
şekilleridir. Bunla.r, pekala, da
ha g-eniş bir şekilde haıtmooıize 
edilebilir. lkğil yalnız menıle -
kdimizi.n her taraf.nda batta 
dünya.om her ta.rafında da bile 
,..,..nstar verebilecek atraktif de
mlen (ga~ai) brr mükemmel • 
nilen (t"2tlaşai) bir ınükeınmel
liğ<!, hem ga~ et küçiik bir ibret
le lromılabilir. 

ller lıalJe, yarınki mUli ope· 
rnlarınnz içil! devlet tiyatrosu ve 
milli konserrntuarcıııı-z bıı milli 
nıotifleri şmıdiye kadar niçin Hı· 
mal etmi.~, buna şaşmamak ka
bil değildir 

Doğrusu. Eminönü Halkevi, 

istaubula milli gii7,clliklcrinınin 
nd<ız hazinelerinden birden bire 

bir avuç he~'ecanı yiireklerim.iz 

üstüne döküverdi. 

Halimize Şükredeliİn 
----""-=------··----------

Bttyrutta bir kiro ekmek 150, et 300, 
sadeyağı da 800 kuruşa satahyor 

Zeytin yağı hiç yok 
Şclı.rimı~ki hayat pıihalıh

ğından bahsediyorduk. füze ya
lun memlcket'lerd<>ki pahalılık 
seviyesin ib:ç araştırmayııı. FQ
kat, bu memleketleİx!en arada 
sırada Sllll•n iaşe tıaıberleıi, ku
lağ.ımı:.oa çatındıkça halimize 
bin kero şiikrettiğimiz de mu
!ıal<lcaktır. Mesela. dün ~hri
miz piyasasmda dcl~n şa ha
bere bakın: 

!Beyrutl.4 ekmeğin kilo&u 150. 

etin kikısu 300, sade:;agmın k:ı
losa.ı 800 kurllı§, zeytinyağı h:ç 
yok!. 

Ge1en haherlıerden Beyrut ve 
lhavalSsinde, daha doğru•u ce
nup hudu!tlarımı7ldalti kom.~ula
ırınuzda sau1a.-ı sadeyağlarının 
,bfr kısmının Türkiye menşei 
olduğu da anla§ılmaktad.r. Ce
nup hudutl.arımı,,O.a kaçrıkçılık
la mücadele şlddetl.end<r.tm:ş

tir. 

Din de bir çok brın 
da noksan ekmek ve 
bakla ua 'balanda 

IJ3elediye zabıtası ve eınn;yet 
6 ıncı şube müdiirlidğü fırınla
ruı tefttiş ve murakabesine dün 
de devam eunişlerd.ir. Sab~hle
yin İstanbul \'e lleyo.ğlu semt
lerinde yapılan baskın ıcltişkri 
neticesinde bir çok noksan tar
tılı ekmekler müsadere <'dil
miştir. Bu arada Beş!ktaşta Koz 
ma.n1n fırınında 635, Aynalı fı
rında 105, Pl"r;El'nix'paT.S.rıoda
ki Recı:.'lbin fırınında 92, Galata
d;a J?b~>nun fulnında 62 kilo 
ekımek noksan tarnl, olduğu i
çin müsadere edilmiştir. 

Pezornm fırı.nıad, bir buçuk 
çuva·l da bakı.a u'1u bulunmuş. 
bunun akmeklık unlara kar<>
bnldığı an\aşı'nı:ı; ve b.r Ç"k 
ekmek nümunflleıı. knn~·ah r.t-

ve g-OntlC'rilmi~ti~·. 

Beyoğlu scmtirde 1539 ekme 
ğin 2.0 - 30 gram kader nok>an 
olduğu anlaş·lm.<jllr 

Noksan ekmek çıkaran fırın

cılar hak.lnnda takibat yapı'l.a
cıılk. noksan tantıl~ ckhıekler 

ıkarne ile U<:uz !'atla satıb:ak 
ve Darulaeez<>ye varldaıt kayde
dil~ktir. 

--<>--

ZAFER 
BAYRAMI. 

>----

Dum!upınara 

Heyetler Gitti 

Deniz 
muharebesi.. 
Ya.um: Alı Kemal SUNMAN 

fa ü):itk Okyanuta Ameri -
l9J kalılarla japonlar ara • 

sında girL)iluıiıı olan de
niz muharebesi m:un . Ü'J'lt>e·kte
dir. Salonwıın adalarının ch:arı 
bu ı:mdıvcbelere sahne O'lınak • 
ta.dır. Neticenin daha çaOOlc a • 
\ınarak havadisin de yayılması 
beldenehilirdi. Fakat hem hıırr
k.iitın daha ;-üreceği, hem de 
tafsilatın çabuk ..:rilmi) ~ği 
anlaşılıyor, 

Onun için devam etmekte o
lan deniz ve hava muharebesi -
illin neticesine dair fikir yürüt • 
meği İngili.zkT de meHimsiz bu
luyorlar. Yalnız japon turafınuı 
zayat ndoıı bahsedilmekte, ja -
ponlaTm 14 ha~p ,.e ticaret gc
ıuisi kaybettikleri si>)·lenn1~k -
tediT. 2 tanıae g.,nıisi ile birkaç 
da kruvazörii!l bu zayiat ara. ın
da japonlann elinden çıktığı ila
ve edilmektediT. 

Büyük Okyanusta'd harekat 
için erbabı ta.rafından göçtt!ri • 
\cu aliııkıının daha bn5ka olduğu
nu !o>Ö:ylc-nıeğe lü'iuın yoktur. 
Çünkü Anglo-Sakson tarafı ile 
japonlar nra~· ndaki ınuharebe -
lc.rdeu rok öğrenilecek kcyfiyet-
ler, a3-·dınlanacak m.cyzuiar (;ık

nıaktadır. 

Japonların ilk mu,·affokiyeı -
!erindeki amiller bugii.n dahıı 
iyi tahlil edilebilmektedir. Ara
dan geçen "> lar tetkik erbabına 
az çok sağlam bir kanaat edit> -
ıueğe kifi gelmiştir. 

J· poıı doruıwnasııun Aıneri -
kahlwr kar~ısmda za~·iat verdi -
ği bbearleri okunurken '<İnıdİ)" 
kadar japon amirallerinin gemi 
batırtmamak içiın o kadar uğ • 
ra.,•.ımş ve saklanını oldukları 

yeniden h&tını gelecektir. lngi
hzlerin, Amcrikahlarııı biiyük 
harp gıemileri ile muharebeye 
tuluşmamağa pek dikluıt edil • 
ıniştir. Şimdiye kadar japon a
mirıılleriniıı güıııil önünde şu m& 
vailakiyet imkanı belizıniştir: 

Çok yı. 'Şikh ve son de1'eoeıde 
kt.\'V<>tl:i bu vücııde ma.lrkıtıi. 0-
r.ı. obu hali, e"-wla yii'kood: ı.ı.
l;;:;""'lra ır.eı~ Ru.s kadın la.rı -

r .. ı:ıoan cil.Jkalıiıııi celıedi. 

Bı..rı.ı..rla müna>IOOet te.:s ey~ 
d •• Ve der'hal bir takım dedJko
oulara ııc-bdıoiy<"t ~. 

(Ba11Ual<aleden devaınJ 
ili 50 nilb;,tmde atın al.ına.k is
tediği htlbubalı {azfa5ile vcrmi~
le.rdir. llatti büyiili çift<;Her, 
mah,ullcrm>n yVz.de 60 m.ı lıü· 

kümele te•lim etnıişleTdir. OTia 
çütçikr de öyk-. Yalnız kiiçiik 
çütçilerden pek mahdut ~ir kı:.

mı, heo\lz kendi hissesine dü e
ni t.amaın~le , .. eren1emi~tiT; fa -
kal vermek üzeredir. Bu yıl 
ma.lı!IUI, wnımriyet itib-a.riıe i) i • 
dir. Fakat Adananın aru servet 
kaynağı pa ıııuktur. Son giinle.r
de mevsim.siz yağan )'ağmurlar, 
pamuia birs zarar vennekle 
beraber, pamuk rekolt .. i iyidir. 
Yaln:n lıiikiunetçe konulmuş o
l•n 70 kunl<) fiatı aa buluyor • 
!ar ve bunun bir misli a.rtltn\ -
~JD• iı.ti7erl•. ÇüBlrü l:mğ.ı..y 
beş misli, pamuk ise yalnn: bir 
mi<.li artoıı,ıtr, Bu yfü;ci-e.ı pa • 
tn ulıt yeriae buid11o1 ekııme-k ar -
zusu artm' tı.r; diyarfaT. 

Genç ve kıy~H bıtled.iye re· 
i.-i, çiftçinin, Cumhuriyet biikii · 
metinin kendio;iue yaptığı iyi - j 
liltler kart•oncla çok memıııw~ ı 
va ınü~k.kir olduğunu söy • 
ledl 

'Boğufma valCaları ! 
Evvelki gece Ali adıMa b r 
kay~ idarebinaelk:ı sanda~ 
Salııpa1sınndan Köprüye doğru 
gefük~n aksi taı-aft.a· yol almak-

Yankesici iki 
kadın tutuldu 

aaıt, kartOJI ve 
mukana sat~şı 

30 Ağu•tos tayyare ve zafer 
bayramının 2() ino: döniiım yılı 

;ıann şehrimizde ve Dumltıpı
narda büvük tezaılıiira.ııla kutla
:nacakt...r .. Dün sabah şelırimi~
den Dumlupınara; Ünıversiıte 
heyeti ile Partı ve Şehir Mec
lisı mü.mcssı.1ıerl 11 rcket elınıtt

tir. 
Miinakalfu: Vek.iıleti yarın Af 

yon.dan ve İzmirden Silkisar2ya 
k:ı.dar ucuz tren ,;cierlerı yLlptı 

raea.ktıır. 

Aııglo-Sakson tııırafınnı k.olay<a 
rnüdoıfaa edeıniyec g> ve yıı.r -
dKDCI kuvvet yolla~·a.ını;acağı 

yerler varılır ki bııra lan japon
yaya daha yı>k.ııı.dır. Buraluı e
le geçirilerek bi:ııer la) yare ka· 
rargahı haline konmu~tırr. 

Bl1 ded:!loochıılar, omm aıloy -
t.:rde fena r..eWıc.,ler vem: k şu 

1 tar"'fa dlJl'SUırı, ooLiıl<is onun >nev
i ;,,i ı•i.ill<ı.:ıelrtWıır,-e y.ükseh:t~ .. Ni
lı11.nıt, haşmeltlü lmpaoraıtıoriçe 
(Katcr.in) hazretlerinin şaı1 ;i 

d{letlan ve (g~) !eri aıra<;ll'.a 
g-..ffi!. 

( Ksıterın) göıx!esi.ne, derılı.il 

~ 3'Jk b:r ookeri rütbe ~'Eıl'!iı. 
Orıu, ::.mmal~ müstağrak bir 

"fö l rr.a içinde gömıek~eı\ lJıü._ 

• ' ' ıı: ı:' z€'Vk hoilısettıi • 
F rı:tat a1ulan ç<:K za:ınaır. geç

med "11, Rusyu ~ Prusya ara -
sın:la harp lbaşla<lı. O ~1lııde 
rr .-alay olan Tutld>en, Lmpara. 
triçe Kateri:r.ıin ön.ü.n.de ~ çö
.. er<:k: 

- Ha..~eap!. Beni, flrus
:l'z5·a. gidecek olan kıırvwtier:ın 
ba·;ne kııımaıııd.oo. t.ıeyın ed:irJiız. 

Size olan mir.nett.arhğ11nı, par -
ı..;: w hıiıınıe'tle ödemek >sterim. 

Diye yai.vanlL 
Kıoı~m, oııu bir fırlaı k'lllmal>

danlığaııa tızyin etti .. Bu f>r'ka -
nın başma geçen Tolıloeben, ade
t.il bııtıltm halinde bir sü.r''11.le ' 

Ben ömrümde bu '.lelıl<anlının 
uzun ıztırabı ve .rav~ ihtizan 
kadar milhC'yyiç bir şey görme
dım. Dik mfıtem:ıdıyeon ihtcyar 
annesinden b'r haber alınak ar
zu:sile ) aşıy'Orda. 

Bu arzu geoe gu.r.duz, için yi
)urdu. Annrui ac ba hala sağ 
mı)O.' Acaba. lıiıla eskisi gibi 
çalış yor mu ·du? Bunu oğrene
mec1 ıç n, çıldıracak gibı olu
yordu. 

ıha) el ben, annesm kuçW: 
bır l-3!.~r goııdermeğe muv~ffak 

oldum. 4te onu . içuıdır ki, D..k 
benım ı al".ITC kala.n fira.r tcşcl>
tbu!ıumde k rll2ndı"'m dcstereyi 
güy ~ kcııd i verm~ ii tıi bu iş
ı k · ,un btiyU:k bır kısmını 

d. uzerinc alını~tı. 
İıı< d fa Dlk Prays'a ra tgel

d.ğim z~man, ,-ak t gecev'di. Sı
ra ıra d zılmk; hıacrelcrin kapı
!Qr Ö!'1.lnde bir ha;yalet ;:.bi do
la yordu. Ben de hapishaneye 
,gele!, rlrha ar.ca. b<r kaç ay ol 
m~tu. _Dik Prayı; o ·&dar >ene 

19211 deki ilıluıadi dünya lmlı
ram Mralanııda, se>n derece ağır 
borçlan. g-ı:rtlaj;<ına .kadar gü • 
mülıJıiiJ olan lrütüu çiftçilerin, 
iiç yıldtr hemen hemen 00.-çla • 
rmın büyük kll>Jlllnı ödedik.le • 
riııi ve bu yıl da iyi fiatlarla 
malllll'nu sattıktan soıı.rıı, ancak 
yüzde bir ılisbeliı>de borcımo 
verememi~ !Wylü kalacağını ila
ve f'tti. 

Adan.o. ~ız b\r servtt ~ay . 
ıı.ağıdır. Gel"ecek ~·ıl toprakla.rt 
sulanm.a~a b~ladığı zaman, 
şimdi al nan mahsul en aız bir 
ıni•li artaca.kltT, O uman "Clne
ciliğe, meyvacıhğa, ha~ vancı . 
lığa büyük önem vcile<:ektiır. 
Belediye reisi, o V1lkit en aı 
49 • 50 bin ~ift fazla kola ve bol 
me.lrineye ihtiyaç h-1 olacak • 
tır, diyor. Fakat Aılaiı11ya gön . 
ıhırilen ~öçonea leria çoğu hu ~
cak il<Lmin bayıtt şarlla.rına u
yam.amH:ladırlar. O halde, Ada
-1ılar. cok çOC'llk sahibi ola"'llı: 

ta olan diğer bir sandala çarp
ın~. Ve içindek:iler dıenız-e dö

külmüşlerdir. D'/""rlleri kuTtarı
farak Ahmet admd.ki ~ı> bo 
ğullTUl~ur. Cesedi ekin sa.balı 

Sink€Cl s:ı011 ~erıı de buJunmu~ 
tur. 

kendi kendilerini artttrmıı.k va
ziyetindedirler. Bunda da Jmsnr 
etmedikleri ve hayat şartları 

i)ileştikçe çocuk ölümJ.eriıı.iıı a
zaldıKt anlaşılıyor. 

Belcdi}·e reisi. Adananrn, şim
di, biiyük. harpten evvelkıin.den 
daha iyi bir zirai ve iktısa.di va
ıi)•<lte olduğunu •öyledi. Cum
huriyet rejiminin sıı iy:tMti sa
Jcsinde Adana bölgesi., bir bol
luk cenneti olacaktır. Daha şim
diden buırada a.nıele gündeliği, 
i1ışe iş ver .. .ne nit oftrı&lı: üzen 
iki. buçuk liradır. Suya ka -
vuşmak Ü?!>!'e olan Adana şlındi 
de kol n makine isti7or. 

AB/OIN DAVER 

!Evvelki akşam Melahat is
mindoe gen<; bir kıız Em;nönii 
durağında tramvay beklerken 

yanma ~ gi'Yinm ş bir kad:ın 
sakıullmu~ ,1e :Melfilıatin ç:>·nt,._ 
sını çal,;;ak iSterken emniyıeı1. 
memurları tarafından suç üs
tiinde yakalanmıştır. 

Yine 13 y.eşlannda Hayriye a 
dında bir kız çocuğu Sirkecide 
kahveci Yakubun cii.zrlanını ça
larken su.c üzerinde ıutıulmuş
tu·. Dün her .iki.si de emniyet 

müdütlüğünde SOPlfJla~ı yapıl.

mışlır. İkisi de eski ve usta yan 
kesici kadınların idarıesinde ol
duklarını söylerrllşlerdır. 

dliye Müstttşarı 
tetkikler yapıyor 

·Adliye Müs'..e9an Selim Nafiz 
Akyollu aun de öğleden sonra 
a<l:liy-eye gelerek Müddeiumumi 
Hiloınet Onat ile görüşınii4 ve 
bir 'kaç s;.~ adliyen;n. idari iş

leri ü-..er inde 1.et.kikle r ynpmış
tır. 

----- ----------------------------
VAŞANMIŞ .. THIS MACERALAR 

LLAHJN BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

lerdenl.ıcri h.ııııi!lhanede i<h io, 
artı.it gard.ya lar kenchsine iti
mat edıyorlar, hücreieri.n onıün 
deki kor.dorlarda dola rı:~.:ma 
ses çıkarmıyorlardı 

İnce silüetiıı.n de,ıırr far
maklıklı kapılar önunden g dip 
gelişın<> herkes •hrmı.şll. 
&~ gece hücr,me dönerken, 

ona tcısadül etl m. Bir köşeye e>
tu.nn pasta yiyordu Ber.· ça
ğırdı: 

- Arkadaş dedi. brr par-,a al
maz mtSın? 

Kabl.'l ett.m, 

-Tefrika No. 15 Türkçesi: 
T,fUA1~1ilfER A L A T UR 

İ.ş: o zaman b •• a hayatını ve 
aııne'lln<: ıta ş. duvduğu ı:;ııyakı 

fakat bır t>ür\ü haberini abarr.adı 
ğı için nasıl ;ç;ııin çarptığını an
lattı. 

- İşte bu yüzden hastayım, 
diyordu. 

Zeki, fakat çok mahzun bir 
.. yüzü vard1. 

- Z:wallı kadın da b!>nde.n 
~er al~madığı iıçin, kim bilir 
ne üzi.i'!tiyor, ne ıztırap çekıvor 
BıMı.a ö~ ~YQr ki, annem. 
her gün buralara uğruvnr. ~ 

baplshane duvarlarının dı~'nda 

tbir taraf"- <ia'.) <1nıyı.1r. beni cru
şünu.yxır B"•na en ya:<ın olo.rak 
.gelt'bı'leccği yer işte orası• Ben 
bunu h ~'yoı-um Zavallı a

nı;m bcr.ıden bir Iı~ber alabil
mek !c,ın b lJ.ahi cığerlerini par
çala ~ag razıdır. 

Dik bı.ı \•a-ziyct, yalnız bana 
dej· I. 1't-r onüne gelene belki 
yüz defa anl.arm:stı 

DIK ÇOCUKI..ıUGU 
Bana an>-ı~tı.gına gör<'. da/ha 

çoc:ukken sokakta kalm·ş sayı
labilirdi, Babası askt•rdi. Fakat 
Dık Mna küçük ;-a.şta ıken, zn-

Kağ>t, karton v., mukavva• 
tevr.:iannın Milli Sanayi B·~liği
ne verildiğini yazım\St:ık. B r'<k, 
lf,evzio-ta devam etmektedir. 

Diin çı.kan bir kararname ile 
kağıt s<ıtışları serbe5t bırakılm1ş 
sa da Sanayi Birliğinin tevzi 
programına göre esaslar, bu ka
raroon hariç olduğu sanı J.n • k
tadır. Zira, Sanayi Birliği, ma-
1.ıJ.thane ve sanayi erbabının ih
t;y.ıiç1arı.nı 1ıek e~cn temine 
memur edilmişıir. Tev-zıiat ınti
zamla ceıı-eyan elmiş ve 5-0 ton
hık ilk mukavva partisi tevziı 

dün bitirilm)tir. 

Türkiye atletizm 
birincilikleri 

Türik:ye Kl"OS birincilikleri.ne dün 
Fewori>ahl;e stadınd• 19 bölııecJ,en. 
gelen 180 l<.&dac atletin lştina·!r.ile 
baş1Mm1$tır. 

Dürı. mussbakalara 100. 200, 400, 
110 m&.nl;1.Iı koşularıntn ve g~ı.e, ci
rid, diolı:., ç~klç a\mo, ü.ı; adım ~ 

yüksele aıtam.a.nı.n ııtçmcleri :ya;nl
ml.Şhr. 

:ı.lii"3bak.>la.ra yarın s.at 16 da. 
Fener ~ devam oluna.ca1..-tır. 

'lali~ adam ölın~tü. 
O öliinoe de ~uk sokkal.arda 

kalmı.ş, süp<lintü renckeleri '"" 
çöp sandııklarlı arasındıa &la1-
ınağa· 'başlamı~ı. Yarti ken:di 
kcndi~iıü büyütmfuj, kendi ken
disini teılbiye etmişti. 

Annesi çamaşır yıkıyordu. Ka 
dıncağız geç'nmek yolunda. ipiın 
ki ucunu b!r araya get'.ı •me
cü~ı halde ,ne yaıp•p yapıp oğ
lunu mc ktebc ı:önd~rmist 

Bazı :z.- manlar evde çorıoa 'bu 
1unurdu. Fakat yiyecek hiç biır 

"'°Y ol:ma-dığı gü~ler, ff'< kPnd, 
başının çaresine b.:ıkmağa Il"ec 
bur oluymdu. l~te bu SL<retle 
çöp :ıan.dıklaırında, pazar VPr1e
rindeki döküntiiler arasında nz 
kını arıyan uıvallı küçiı..1< ç ro 
cuk, günün birinci• bakl- • c:.J< 
'kanlarının bir;ıı n önür.ck dur.an 
üç lastik u•kcrlekli küçiık b"r a
rı!lıadakı sandı.j!ın kapağın ·a'
dı~m f, küdık b':r b.S!tfr ·i p<ır 

!'< t1 ~şu--rruş'..J ı- T'O"lıoe; n cı -·· 
ran? (Delu ur) 

ıŞ<iltrim:vıd<•!<.i tören Taks;m 
de y.ıipılaeak ve sabahleyin de 
oıdu koonula.nlığııı.da b r kabul 
resmi tertip edil()C(•ktir. 

' ___ _,.,,___ 

, 

Bakla 
Fiatları 

----ı;---

Gittikçe artıyor 

Buna sebeb ekmeje 
ba la u~u 

karıştı rılmaııdır 
ıBazı ürıncılı;rın, elonekUk u

na baıkla ••e fasulye r.nu da ka
rıştı.maları fasu.lıye ve bilhassa 
bakla f:atıarına da tesi:r etmiş 

ve fiat!ar, biı'<lcıibire yükse:m.iş 
tir. Vaziyet şudur: 

Yeni kuru bakla satışları, her 
sene bu mevsimde başlar. Hun
dan lbir ay kada.- evvel aıivre 
bakla satışları ba:;lamış. fiı,.tııar 

20 lrurı.ıştan açıhnı~b. Gerek 
W'Cküliısy"On maıksaclile, gereıo.. 
se ekme~ k halitaya kıaırıı;c;r
ım~k gayesile baklıa unundaki 

müibayaat son günlerde o kadar 
ı;.rtmıı;tı:r ki dün fiatlar birJen
bire 30 kurusa çılonı.ştır. Bu fi
at, toptan fiatııLr. 

iBakla fiatlan ür.erine ehem
miyetle durmak lazımdır Z•ra, 
bu g:ıtla Il"Jıddes s e inse la
nn gıda maddcsı de 1, ayt'o za
mıında 'h Y\'12n I; C"Cej!; ola"ak 
b saı:fodılm k\<'d r ve bu ı;•d ş
le fi:ı:tlar- n nerede uracağo da 
'bet' c!eğ!l!d r -o---
l\!aarlf Ve ~ıunın 

tet lrlerl 
taanf \ekili Hasan A ıi Yü

cel dün Hn -darpaşa lısesinde 
devam etmekte olan Bede" Ter 
biyesı öğretmenJ.,,,in 11 kPsu
mı t.cknır z yaret ctm;~ ve ög
retznerler!e me•aHeri E'!raf·nda 
ı.:zun mJ."" .... ~ YnE~U.. olmu.'i'tur. 

fürgün kı>t1 zafer veya mağ • 
liıbiyeti ta:rm edeeek olan aın>
l'i.n sonsuz, sayısız bir hava kuv· 
veti.ııe maille O"hıp olmamak lllft 
kil ~i söyle)·eııJ.er japon

lanıı ilk ve çabuk mu..-affaki • 
yellerini de hava üstünlükleri 
ile iz.ah ederler. Eneli bü~·iik 

harp genıilerit>i tehlikeye koya
rak iıleri siirnı japonlar Filipin 
:ıdalanndaki Amerik"'n tayyare 
Irnrargiıhıoa yakla,,ımıanın nıc za

rarlı olduğunu ·çabuk gönuüş • 
lcrdi. Arttk ond.an sonra japon 

lar hava üstiinlüğü >&>esinde 
Anglo-Sa"5on tarafıll<t karşı 

muvaffakfyetler elde edebile -
celııl.eri gibi kendi clonanmalanır 
da s&ğlamak im.kanı olduğuau 

gön~'6dir. 

Sö:ııün kısası şudur ki bu harp
te her muharibin öğt'eıı.dildcri 
vard ,r. Jttp0n aımirallezi de ilk 
hamlede ~yle bir k.r)iiyet ile 

karşılıışnuşlar ve o deTSi hatır
dao çıka~ardır. 

Diğer tll'laftan görülüyor ki 
Amerikalılar baııı yerlerde v.> 
bazı harı>lretlCT sırasında bava 
üstiiıılüj;'ÜJ>Ü ele a mu 18'1' ve o 
2aı:ıı.aın japonlııra karı;ı muvaf -
falciyellA!'l' elde etm;~lerdiT. A
nıerik:m ta)) are gemileri bu sa· 
yede hedcfl<!rir.e yakın olan sa.
halara ~ohlabilmiı,ler ve jap<>n 
tayyoreleri tare.fıııdan bomba -
lannıa.k tehlikesine de uğrama
nuşlar<hr. BllıWl benzl!il' daha 
h:ı.,,ka mi:aller de Amerikalılara 

ha.a kuvvetlerinin de-nİ7. kııv • 
Hti iılc beraber olunca ne viısi 
mi.k) asin "l gorebilcccği kana • 
aüni :ırttırıuaktadır. 

.............. .... .... '"'. • 

i KOÇUK HABKRL!Elll 1 
1 Eylülklen 27 E ille k aar 

Part1 Ocak korı,gre crı ) pıla
c.-aktıı-. Vıl.5.yet P nı ıdare he
,·etl ı'C'i~1igi bu hus~·a b r te 
.haz rlamışt. r. Hnngı gun ne re
de ve saat kaçta Y-.ongrer.uı ~ 
!anacağı aiık.aJılara teblı.o edil
m;.,tir. 
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Pamuğun azami 
satış fiatları 
~ TAMft 8.udn 1 DS) 

den iltlı8l rn•"''hımnıa lzil 
mi fiatlan, bUiıııci fıkrada ya
zık esaa meskez fiaıtlarmdım ha 
klkt nııkli1e mamıtlannııı telır 
ıı:lli. aııre1ll'e bulunur. 

4. - Bi.r!DCi fıkrada yazılı. 

- ~ pamuk alan 
bul6mıım ı.tlıJA medxderintll 
l1imıl 9attm bu fiıtlan baö
'ld nakliye mıısrıııflarmm U.V.-
11 nretlle bulanlll', 

5. - Çukıırova, Bce ve Iğdır 
mınlak"m had:inde kalan .... 
rAıAl ınmta1m1nıtndan yetlfen 
KJııııvland wya Akala cinsi p 
mlddarm rnabaDi azami sat11 fi 
atlan, istlılll: ımtı.Dııriniıı dör 
dftnıcü fttr. ııme!bln.ce tıeeııııiin 
eySemlf fiat1anndan h~et sur 
reWıe, nakil mastıllan. tA!tızil 
olilııarak buhınlH'. 

e. - Birinci ftkrada zikftdit
mtıyea sıir cins pımnktaruı Js... 
tlmll dDllne nisbelle ve te1mik 
b1iie taıtıan pille ıutularU. 
Süıgedwt 

7 1 ! 9111 S.1ı0mü 
ıra- mllılılU bele LI>' eıa:i-
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-1 aids ol-.. .. l!cı«hu llze, Prolı:Jadııqa'da, llor.dolı:'da ...,. Krasz 
rln5eliıl _., mWn ~1111111 """"""' -ıhuııda dillıaıD a '81" 
-ı;,ı.e _...... tıe!ııia -'hıa P-'fiuıW, 
lndirUmlf bulımanlana. bir defa;ra ~ .. Jet' ıı:eaimlerlnd;ı hiç 
11111ıa,. olmlllt ıı.ere, 1Ubndakl bQ... bir ,,..,__..,,, o!nıam~ 
loliındM lsf#ade etmeleri -Jaır 
tırılımıt&r. lllleriııde bu ı.alıil mala 
olup tll ~ brmıılaa flıliz 
lndll ........ We)aüwla IO Q"lı'.111 
1M2 Cllnll. .__,,. lıadar ~ 
:bmir ...e Menin ııu..& k) 1 ... 
!GrHlklerinC ........ ~iır, 
bal7clarım ..wıtırıet 1 ıl ,....,., 
dır. 

a- _ ı:ıoe .,......__.ol& .ı.ıa
- kulll dl!lleriııdetl ,.... • 

" ' 'ft, (A.A.) - Britaııova: 
..,. blalıın llljev'l wemııerıe

- .. tllıl:r'1I tahı'lp .... , ttea --
1'1 ...... litci/ ! l'r. Sotıılı:lcıd& 
evdaıa eve mllba...., cere:raıı ct.. 
~.r. 

,.......,. l9't bant ><h na 
0.- .-.,.. 1ıaa1- ~ ...... 
lıt hk•mg.... mili 7 '+ aluD
- b fp ,,, brar pp """· 

11111!11, ?ıl. lClpsi .... ı. Sdıri.. ' b- )'._._. -- ..... 
Qlrtop, ı. Ha.Betin, CihaDCir içia pndi Jric .... -.-
a.Jııer, ~ .Al°UJlll, Klmil qw n'ı ıll 

va&--- ....... 
- ıı;=•ı111· ...... ._ 

•o' w ...._ 
'1'irkörıü. fİJlltli __... bHbp .. -

._, 
"'cır..._...._ Uırfi edea Top, .a Pilli. tlç .. 'P .... ha· .... hl .. ' i ... lılrleee 
ı· -- .. , Biabcıplan: -. lr:snpk ~ ~ ~ ....... ,.. ...... ," - .. 
Ali &-a,tıar, Daio Gitler, ............ lıir &*'- idi .,., ?qt -~ 

aıBki Taneri, Kbmı Aıı:ıi01, ()az .. ... .. ' • • Jlf 1 ? Ne ,..,. I' ' • ı. >'• • 
IDlll Yurdağ, Bumanettin ~- BiiaeJin &es, lııiyWeriılia fı - dıilD9 .... ._.., it ... ~ 
....... ...., Enini.il, ~ rmlal'llll ı......, salıipllriai bit -, ebll, hww lım z' p 
ç;.,--zi;. çs.ız, Ma:mlMln aıs- ,._,_ ---- -- ......... 1 ., : Wr 
y.ıcm.göız, H. 1'braıhlm tl'nalan, orada etek llllllu .,Hod,. ka , ksllll Ü .ai)'et rı· tla lift, 
B _..... or..n, M. Md A}uaeri, h, dar teri• ,. talıriL. 'feıllet , 
~·· ... --..8! L- L-.1.-_ L- ..1.- D r t' 1 

-""' Sözen, Tallıt Kopan. .......,. - - - ..,. _. 
-- -~- b •-LI lı o- Cantıl KAYGILJ 

Albaylığa terji ede'! iatihkdm !' •z!!!am-a....-!!!!!~u!!!!!!y!!l!ap!!!uaı!!!!!a!!!r"'!;m~iSl!l!!°'--------1!!!!!!!!!!!!--
pbıtlJırr: 1 j 
M .F'kri Aıteş, Sabri Sdö'ı: Na
am Özden, Hilmi Aktaş. 

y a•baylığa terji eden istihkdm 
biftlNıplan: 

Abdülkadir Şeqıaer E* 'E 

Malkııç, Fahn Semzoğlu, Müfit 
ı Eralp, Mustıılaı AreasoJ aD Aı 

tınc!oğlu , TaJM ~ u, 
Kemal Ziyal, Y. Z ya Tamfer, 
Bam! Obaarf, Mustafa Ysuç, 
B kkı JI~ Be it ya, Şeovkl 
g(ı1<<in. 

y arfıoyft~ ıerfi edctl JfvlMı
lıere · Biıllınp'...: 

A. Fehmi Sander, -Fa.'& Karllr 
Cizbek, Halis Bıışk.nı, Siiplıi Ö
p. 
Yerfıı~ Wr/i .... Detail'

yOl Biıthqkn: 

A. Salim A:ksun. 
Albayhğıı terfi eden NalcJiye 

y GTlıay'lap; 
Salik Zek Kara~. 

Yarbaylığa terfi eden Birılıe
§11ar: 

Salim Eqıün, Abdülbdir Ser 
car, Fethi Teııcaıı, İhsan öncü, 
Hfi•=ıddin BlfWmu. 

Kı&llJ~ jıı t.rJi edılıa Sıaı ... 
Harbisıe yarlıcıJllan: 

ti. b.ao Yfiuer, M. S.lıri 
Edelr.or. 

Allılıybia e.11 eden lava y ... 
hrlcn: 

J. HıWılkı Aıkaruş, Naim BuıbS. 
YarbayJıia terG ecleıa hava 

bin bapları: 

Mc Celal Bayrııftadaroğlu, MUBs 
1ıa.f.a Zeyrek. 

Albaylıp terfi eden hnva ma
kine Y~Jlara: 
H~ Bölr.e. 

Ynriıa1hp terfi .ı.. •
ma.kiae lıhı6 ı •·tr. 

H-n Blllll'i &ilgin. 
Alltaylıp twfi eı1eo ıev

:yarbayları: 

Ahmet Şewiıf önder, M. Saıim
l>eyer, Tahn 'Mıtııeıı, Jamll Sa
çar, Adil Kıııllftoım, Şevlıı( ~. 

Tev& ~. TurıJlt San • 
bede, Nıırt KWç. Mıd6V ... 
Qiuızata. y....., .... e.di .... le• 
ltbb ... , 

Hamit A'' a..._., IJill'. 1'191 ..,,._ .. 
men, İmet Pat, AYlll -""' 
l'llı:rt .Aeatılır. .... K-.,.\ 

llr. 
'ftıalA Yalmı, BııılPer Giiılıliı 

LMfi z-. Bllfl6 Unlll. 

BiR PAPAS UÇTU ... ... 1 ıdl!ll çıkar çılı6ıaz, plll
siyona ciqA'ru yll.l'Üdll. FcW 
9- ııobfıııan llnline ~ 
dımtıı, fesi döndü. Aleon sobz 
ğıııdan saptı. Arit• taNftaıı Bur 
sa aoımtına çıkan ,uldaıı. ııeı-. 
ledl, ki!şebqına doğra get.nce 
~- Çilnlıil emprezaryo 
JUlll ,kitbi, bu clhedeıı kmı.
nin ee~. ve tıılUIİİ\ 
edlMikleftııden babeltut oım. 
Yacafına emin cılıluiu ~ pal 
toeıırıun yalııısaıı taıdınnıJ, lıir 

Sıınavü Harlıive Y...tıavlılcCD 
Saııııııii H411'bip AlbavlıGa terfi 
edell~ 

Mehmet Arma, nutllt !!men, 
SC111G1/İ .BitıbclfıltjındaR S.. 

_,. T--~Oıııı terfi .... 
ll.İflqfılr; 

-----
- -
~~Tasaa; 

* 
~ Papas V gon, 

lu n Gııla ça.t'ken go , 
kAtlbi ıle ,aıahe.nesıne 

d&vet etmişli: 

- M6Jyö Pııpı9 sUdesl b rir 
cam var. 

- B )"l.ll'llll uz 
- Glllba gidiyonuıı • 
a mi V.,Wdaıı çıkarlııen 

flll"llm. u..- 4erhl1 tıııparilnd 'J'ed 
b eıtııMWte ita r vw-
dl; 

ri&BIT ADI L No.27~~ 
- Evet, :rann tıidecellm. 
- Tabıt A~a gidlyom> 

nuz:. 

- Evet 

le! 

Att it twi)et ram-· me,-
dana lmı P~ dOlta
ne islim.kın ..,. nı llllMnlf" 

l -Yarın, dedi, •at 2 de ntı, 
wndan lt•lhn 1?Cr Bulgar va.
puru va.mı-. Oounia lidaıez 
ğim. 

Mebmıp bir lıeb!saüıme Itve 

eledi, tiıinı e e
maneti ya - eömluinm ,.. 
but ta apııra. Tekrar ki.z 
kur edenm. 

•• JJDD8tl,.. 

apuet ,.,.. ••ı - Ilı! ıqe, 
ba ndan yolu w eri f1/'R; 10l'z 
dil • 

,..,.. - filrilıwuedetı 
dl5ad6 Pet.rcwraduı llıllııe ple 
tek belıiedi. 

Tlııanın eemıe ._. yM' 1 ., 
tı.. Genç ks hcıt Ne lıfrr'ı• 

..,,..,, ... 1 ...,. ......., .... ..._ 
ııe İf1l'1lt 

) 

Hüeoü EVl'ellQi 

Sc W' a.ıtAı Y ...... 
ı. Srııııii H .... .S.lNıphj9 
~ edea •l111ı.: 

Salıip aKlalıay: KiZlm Öfel. 
Kım.tııııger Bfntıa,ıııbm Ka ,,,..... y......,. Ul1l .... -

lıGJl!fr; 
Smıet GiidiiL 
Tehlp Y..tıqbtıaA T.ııtp Al 

lıolftja terfi ... ıvhap 
'.llel'ut tıkın, .Aıilh GOb:J 
Ttıbip ~ ftfılp 

Yarfıcıtıl+ı -tı ,.,_ •r' cır 
llı.ılıittiıı.,..._ 
ı.n ~Lm1: - y......,7 terfi eden ,,.. ....... 
1'un Abel, 6ıııci Ptılmıel Sa ç,,._ 
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SAYFA - 4 

SAYIN HALKIMIZA 
kömür Alım Satımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayıniz. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir~ 

Bu hareketiniz 
olduğu 

kendi menfaatiniz icabı 
Vatan borcudur kadar, 

Müracaat yeri : "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kömür satıt ve tevzi müesses! 

Hasan ve Nesrin kolonyaları yapılıyor 
Nefaseti cihan değer 90 derece Hilsan ve 75 derece Neırin 

Limon çiçekleri kolonyaları bir müddettenberi yapılamamakta 
ve Hasan kolonyalarını sevenler üzülmekte idi. Büyük fedakar• 
hkla bir miktar esans elde edildiiindeo pek yakın bir zamanda 
bu nefis kolonyalar yapılacaktır. 
Hasan deposu yeni a dresi: Bahçekapı Nimet Abla gişeşi yanında 

, 
,.----:-~""' 

Kı'Z - Erkek ı 
An" - ilk 

SAJtACll~'l!=BAŞI H ORHOR C'ADOESİNDE : B U S V S 1 

Hayriye Liseleri =--1 '""""'o,_.rta-- .,..,.Lise.....,, -

Yatılı. Yabsı:z 

ı al<b.c kaydJlla bJ.ı .mıı!Ş': • Dl<I ta ı>t...ff eylu.wı ~ne kod.ar tal<,.tıerno y•tırarak kayıtlannı y~ 
n..c-h·r= 1 .o.z ~ ·:r.d1r. Sunf bou!tinlerne inı \.Ci.n;~ . ..rı!la. 31 ağu.:;tos pez.aı·~9', ı : $t., bit.irme imUıa.nl.a.ı'llı.a 8 n!ül s&.lı 
(_•™ ıc.L:M e!e:r~,. rıı 1.oan.hı.ruıa !J ey l l P.' l\.:<'rnbe ve olg-.ın l uk lın'tiha.n!arına da 24 ey)Cıl pe~ gıijttü 

~. oın.o.eatt." . ~t ... :acaa• hergün 10 da1 17 ye .i<aoardır Ec:TK'bi }.ı.saru ilk sın:ı.tloırd81l başlar. GündilzIU talebe 
mektcb;n husus! v<'c:alltle n.11k.ledJ,.ir~ TeiMon: 20530. 

5tanbul Kız Öğretmen Oku:u satınafma Komisyonundan 

flı.glıç ı;!ı 

ı .. u..ı::.ı ('lı 

s~~ ttı 

Tvz Ş{'k.tr 

l'ı.1 srr,t.: ~t'8i.E t 

Jio ı ıılÇ 

Nohut 
.Kuru ._:a 1 ı lasul)'11Sl 
B.:.ırl:ıunya ras lyası 
Yrşil rnercı.ın k 

KırnıJ:tı merc1mek 
!:;;:.de yô.: 

J\1 KdaTl 

Çok Az 

4[>00 

MO 
2000 
Sl>W 
:il'OO 
fiS{>() 
lP-00 
3200 

Rfl() 
1600 

Çolıı Jıq. 

~J(J() 

450 
1300 
21 (r{' 
2100 
4500 
J:!OO 
2C.>{1(1 

450 
l21Jf• 

ıt>O 

17(1() 

Tuto. ·ı 
Lı.:·a K . 

520t 

! Hı 
,400 
2"90 
3420 
f;(ı50 

fl46 
1~16 

na 
752 
147 

5'i!'.f) 14 

.Muhammen Jlk leın~ı Ela!Oltme ,ekil 
iiatı gilıı ve aaa ti 

..Kuru:ı Lira K. 

130 ) 
180 ) 678 
120 ) 

K•Jl")ı :ı:ıı.rr : 

. 31/ 8/1942 pa:urtc~i 
g illlü saat J .ı..30 da 

93 ) 465 75 • • • l 14 ) 
110 ) 
47 ) 
38 ) 
17 ) 
4j ) 

42 ) 

- 02 
, • 

l~Q 82 404 84 K~pal 1~rt· 

sıır::ıı942 pa:.t..11rtemı. 
~inlJ •at J5 te. 

"yaş ~l bze 
(39 ka!c-m 
ZLytıııyağ 

zcytın ~"'"" 
Sabun 

kıj() K !o 
(\ı l< Az ........ 

AdeL Me-t De-ml-'t 
19500 14250 2400 

Dtmet 
'55:.0 24&55 

211.0 
1500 
1500 

1>00 2814 
1525 Hı335 70 775 18 

134 ) 

, , 
ııoo 

lıoo 

1080 
J 290 

72 ) 
8b ) 

31!< ~O Kapa) zarf : 
31/8/1942 puartes 
gu.nü. ~.ıat 15,30 da 

10000 23()()0 41WO Narlı üze 16 360 AçJ< eksiltme; 

Yumur4a 
SÜI 
K.ı.e yoğurdu 

Sılıvrı ~·gurdu 
Beyaz p(·ynır 

K aş<'t peynı n 
Kavrulm~ !ı.n<l ılr 
ç.ıoırdcbi:ı üzüm No. 11 
çe;.,rd<l<..<n. üıı.üm N<>: l ~ 

Çam f181ı.lr:. 
Badem içi 
Kuru lrllCİf 

Ctvız lÇ.ı. 

Kuını lkıa:l'W çeırtnı<l<li 
Kuru kay.,, t<K•rdt:>k8> 

Odun .CütgPn 

Mangal kömü rü 

15Cılı-O 

2000 
1700 
1500 
1200 

800 
800 
400 
400 
76 
65 

600 
500 

S-00 
S-00 

ç .. ki 
:ı:;o 

Kilo 
8800 

11~00 
13t'O 
1300 
lıoo 

8(10 
4~0 

330 
230 
230 
w 
46 
330 

230 
150 
150 

.;eıo 

180 
Kilo 
sooo 

750 
800 
2';'2 

7!~ 

1620 
15<6 
870 
260 
276 
120. 75 
123:30 
288 

4~( 
480 
48-0 

2200 

4ô7 

rmdı'.n 

5 
40 ) 
18 ) 
f>3 ) 
135 ) 
192 ) 
145 ) 
65 ) 
89 ) 

161 ) 
190 ) 
48 ) 
99 ) 
160) 
160) 

·31/b/194.2 p;ltfl.rrt.('ı!İ 

günü saat l~.45 tc 
56 25 :t :t 

A\·lk P..ksıJtme· 

HO 02 31/8/1942 p»artes 
&üıW snat 16 lııla, 

236 70 , • 

( 

Açff< elı.sil1rne: 
254 49 31/8/1942 p•zartesı 

ırtinü aaat 18,15 16 

880 ) 197 77 , • 
11.5) 

J - ista ntnıl Kız Öğ"rOtırnt-n ok-luno.ın muallun ve pıll'lrS•yon klı6ımla "tn·n yukarda n1ikdd.r, adet, Cemet ve 
tahmin bedelleıi;rl~ ııı. lerrunat )an ve ek< l1rne fel<"t;. ı: iln ve soatlçri hıılalorında. yauiı Y•Y<'Cett ve yalroeaklar 
ı·Jaıiltcıeye ıronmuııtu.ı-. ı 

2 _ Eksiltme B~ğlunda İ..<:tilr.~ aı<lde..0~ İ1'lanbul L•oe'er muha.•e~."<."!.ginde toplan•~ kX>meyonda ya 
p ıl(lcaith.r. istek!Ileır ilk teminat:ıiarını mıezkür muha:sıebı">C'i1 1 ic vrznMine y:ı 'lJ :-nk t.t~minat mnl<buzların ı ve 1942 
~Pnesinf' ait T :-ca.ret Odaı6ı wGlcata?"iy;e birli.krte kornisyona gelmeJeri ve f·kJ.:r rr.ıC'i>.tup!arınL ck6!lıme sa.atta• 
df'n b ir sa.at evv.:I t evdi etmrleri. 

S - i<ıteCJ;l er ,a.V.ameyi okul ı&,....nden gö~ dkuıyabijecd<lert il~n olunur (l 7f9) 

--KUŞ TÜYÜNDEN--. • YASrlK, YORGAN, Ylı.TAX k ullanmak hem 1oeseıı;ze ve hem d e 

sııhha.aı~, ... Bir kuı tlytl yastık iki liradır 
fa.yd IQlt. 

Y atak, yorganları da, pek ucuzdur. Adre•: İstanbul. Ç&kmakçılar, 
sanda.lyacı)ar !!Ok.ak Öme r Ballo~u K~ Tüyil Fabrikası. Teleron: 
23027 Anka.tada sa~ y<ri: YenıBurı;a Poıarı A.z.iz Çapçı Anarart.ı-

<.Jar ('c;dd,.si 42 

ZAYİ - Işık Llsesirıd1'n a,)dığun 
561 kayıt No, lu ı...~:.1Mam-em1 zayı. 

ettim. Ycnislni alaca.ğımdan e.ak.isl
nin hi.ikreü yoktur. 

M<fımet oğlu Celi1t•ttin Eı1'CJ! 

Salıibi: E. J Z Z E T. Ne,riyat 
Dlrektöril: c~vdd Karabilgirı. 
Basıldııiı yu: •SGn 1·~Jıırab 

iKDAM 

-· . --.. 
• • k ... • 

DEM 

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

Mey demi saki gen:r Gem 
sun bize can aşı.

Öyle bir dem lıtterim ki dem 

ııibi hOJ ctlmal.ı 
Bir üzliın nıahsalü olsun 

dem &ibi coımında m ey, 

Dem içip be dem gönül 

Def'e, ferahlık bulmalı 

Ey meybı llftadesi hiç içme 
demclen ltaşka dem 

İstemem ~ başka dem, 
Yana bu clıcm, ille bu dem 

Karar Hülasaııdır 
İhtil<'1T 42/288 

lhtikıiır 942/249 

Mili! Korumnıa kanunwıa n1uh.1J
I< Mten suçlu Gelatada Şair Ziya 
paşa ~esi .şe,tısü-var S. 54 numa
rada ;çJci bayii ~ıııt;J,, meşgul 

Celebi oğlu Suna halı:kmd.a İstanbul 
'\fil~ t lroruorna mahkıetnesinde cere
yan ecien mu.ha.keme!P nctlceSıirı'ıde 

"'~!unun f iili ~bit old~ Mt:-
11 1'oı.-na. Juınurnmıın 32/C. ;;g;J 
63 madd~J.cn muciblnce beş ];ra ağ. r 
para ceza.sı ödııem<'sine ve 7 güt 
mllddetıe de düklciinırun lcapatılma

sına ve büküm ltati}Eft.ginde ilcrtti 
......,ıu o.it oım.k O:ııere lııaru hıı!ıı
.... ınm İlalam g112ete:.lndt ne:ıre
di l.mesine 4/ 6/ 1>42 tarihinde ka.rar 
verildi. 11(303 . . . ,,, . .,. ... , 

e TAKViM e 
AQ11Stos: Cumartaıi 

1$61 

Hic:zt 
ŞABAN 

29 !Mil 

R um! 
A(ıustos 

16 16 

~"--··. 241 1 .A:f: 8 
~v . Hızır; llG 

Milli Korunına k&nurı""" muh&
J<>fetlien ııuçlu Alasara;ı'<!a Horhor 
~oıdac.; 2 numa.roıda ııckerci)iic tica
:tble """ioiul J\1~ otlu Ali Çök- ll--,-----------
DlCZ h3'&k.ırıda İsta~1bıtl Mılıt Korun- E z a n 1 1 Vasati 
rı.a n13.h1t.eme~ cerPyan ınahke- 1 t--'V-'-ak-'-iı_ıe_r_1_;;_. ___ n. S. D, 
nK.Si neticesin~ S\.lçluııun filli sab- t Güneş J l 35 5 ~ 24 
~.dıoğwldan .llMI I Korunma kanıµ>u- Öğle 6 27 13 15 
mm 32, 59/ 3. 115 maddeleri mucibon- İkindi 10 10 16 58 
c'° dört hre. on ltu'"m; ağır para ce- Akşam 

zıst ö<iemı~sine ve b:U:<ürrı kat':1 eş- Yatsı 
13 
2 
9 

00 19 
37 21 
48 4 

48 
26 
36 ~lğ1rde ücrMJ sw;lıJya ait olm~ üze- İmsak 

Je karar. hulasasının İkdazn gaze.1'..'- ı 
sınd• ne.şı>edilme9in~ 8/7 /942 t&, ı 
b;n<'• kara.r wt"i)dô. (92ll9! 

DİKKAT: Gazc.tcyc gönderilC'i. 
tv .. a .. ı. gr•· \'f'r 1Jmrz. 

K TASARRUF 
HESAPLARI 
2 ik.ir:ci teşrin 

Ke~idı•ı;int_• ayn~an 
i.kraan,yeler 

ı aa.et 1000 lirah:k 
. > 500 > 

> 250 > 
> 100 , 
, 50 > 
> 25 > 
.. ın > 

O 
.. 

Yüca lkü Lisesi J 
•Kayıtlara başlanmı~tır, Telefon: 20019 

R ~ -~-~ " 

ŞF.UZADEBAŞf, POLiS KARAKO LU ARKASI 
T e ı e f o n : 22534 

İst. Vali ve Belediye Riyasetinden 
.. ista.n:bulda. bulunan Büyük :h.111lt•t ?..1ecli.si t-ayın a.ııasıno. · 
30 Ağustos Zallt•.ı- Bayrc.mı n1ünasebeti~e pazar günü şaat JO da Ta«s.im 

mı•yd::ır..i!Dda yaıpılacaık gı".'Çıt re-sm.iınri taJc~n saat 12,30 da İnönu &'l".zciSonin 
de ~ çıh~ mt!.nLSmıi yapıJacaktLT. 

İskınbulda. bulunan sayın m('buısja:ı:n bu ~renlene hu.zurlarilı... f("'re.f 
vı ·r:ı:eleri 1'\oa olunUJ'. (9286) 

-
29 Ağustos Cumartesi Olal Akşamı 

BOYOKDERE BE.YAZ 
PA .RK DA 

Zafer bayramı şerefine fevkalade proiram 

Müzeyyen Senar -
Necati ,.,.. k ve arkadaşları 

~o gag KON SERİ 

Parasız Bıymetu BedlJeler Piyangosu 
6 MUHTELİF VARYETE TROBU, ALATURKA OYUNLAR, 

KOMF.Dİ, Mh.ıJ OYUNLAR 

Konııemasyon 45 lnıruşhır. 

1 ........... Jst•a•n•bul ... ve .. -c.iv•a•r .. kom·· y.hır .. e .. 0-to•biM•·•· •~•- a•rd .. u• ....... .. 

TC1RKIYE CUMHURiYET] 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş ta.rı.hi: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk l.ıT&Sı. 

Şube ve a jans adecıi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zil'aat Bankasında kıımba ralı ve ihbanoz tasarruf hesap
kur'a i.Je aşağıdaki plana gö anlara senede 4 .ı.,ra çelrile<:ek 
kur'a ile ·~ğ><ialti plana gö re wamiye dağıtıl acaktır. 

f A. 1,800 liralık 4.006 ı.11100 Adef $0 liralık 5,000 L 
f • SOi • Z,900 • ıze • 41 • f.SOt ' 
' • Z5t . • 1,000 > 

40 • 100 o t,090 • ifil • ZI • ı.zoe • 
DİKKAT: llesaplarınd<ıki paralar b;r bene içinde 50 lit"a

dao aşağı düşrll!y enlere ikra miye çııkt ığı takdrr<le % 20 fazla
sile ver.ıi.~elrtir . 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
E' liıl ve 11 Birinciki.nun tarih )erinde çekilecektir. 

TUGLA 
I" lnşaatınızda... Ocaklarınızda ••. 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

En fenni şeki l de imal edilmiş 
REKOR İnşaat Tuğlası 
REKOR Ateş tuğlası kullanınız 

ÇÜNKÜ 
1 REKOR Ma ka Temmı>rtı.r De.po ad...,.ı: Talun g J , __ r iik Ke<ner\I -a.k No 21 Tel. 24197 

===========::;:~i.-.....~ 1 D. Dımir Yolları iılıtmı U. M.~ 
- MuhJrnmn b{>dell 1S20 (bin üç yUız:: yıirıın.ı) lira olan .?00 (i.ki yüz) tuk 1ıı 

musluk t,aşıtLrına ınatısus k'urşun sifOrJ için mad1>1ı1 akBam ıle 200 (tk! yüz) 
takJ.m nlt.isluk taşlan için p~rinçteo. maınul nik.ele veya k!'om~ sifon (15/ 
Eyltil/1942) ,..,ı, günü saat 04,30) an dön! otuzıda Haydarpaşacta Gar b'~a

s1 dRhilind.f"ki !ronıi~yon t.a.raf;nden A.(tk eksiltme usulile s.a.tın al naca"tıl'. 
B u 'filt' g..-mek is!;yenlerlrı 99 (d<>lı: •an dolru•] !iralılı: muvakk:ıt teırunaı 

ve kll.nunun tayin ettiği vcsatk Le bir ltkte ek.iiltmP g\l.nü 63ett..De kadar ko. 
misy<>aa. mi.iracaaı.ları lA.zımdır, 

'Bu ı.şe rut şart.naım-ele-r lw~dıan parasız ola rak dıağıtılmaktadU'~ 
(9335 ) 

Askeri tıbbiye okulu müdürlüğünden 
942 yılı hazır.an dC~nd.e okı.ılumuzdan n1CZUn olan v~ ~n sı lada 

bultıruııı tabip. ecwcı "" diş<;; o!rur) a ,-,n 1/Eylül/11142 ıa.,.;hine udar,As-
!<m d<.J<tor tatıbik at o. ve K l. ğdıne iltihakları 118.n olun"'· (974-9360) 

Fenni Sünnetcl EMiN FiDAN 
Ev leriı:rdf• sünnet yapılffı&&ı. mlieaid olroıyan]ırr!a taf
radan b:rhass:a sünnı•.t. ~m ge!en ve gayrim.üslimler

cien tennı·n bu a.meliyroyc .iıbt.yaa1. olan y~lan büyük, 

kilç\llı: ohun amellyatlan mu&şenetıancmd<! ıwJ e.y

lııkı'a yap.ılır v e H.1.ı.raha tleri temiıı oluntrr 

Kabine: Beşiktaş Erip ırpartımanı. Tel: 44395. 

JiNi: Suad •ye, ~ ar1rMı, No. 17 T el: 81773.. ;.. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKiM 

OAEİLİYE MÜTEHASSISı 
Divanyolu 104 

Mo:CJt"ne u.ı.tle:rf: Z.l ~t. Tel tlS9& 

Zlı. "Y'İ - İstaıı bul. Büyük.dere LI· 

m.an idar<'Slnden 2808 No. lu l(Mıici 
Mc t...treremt :ı.ay! ett;m, yenisinl 
a1"'cacınıdan eel<ialD'1l bülonU yo~ 

tur. 

, ViTAMiN KALORi ve GIDA KAYNAGI 
______________ ..:ı=_, 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
Bezdya, ·mercimek nevileri ~ıkm ıııtır. Diin ya ~k gıda mü.sbh%aratı ara'1Jlda 
mı ştır. Hasan Deposu ve Şubd.,rile Ecıaban.e ve Bak.kalişeler de bulwıu.r . 

50 kurıı~tuır. 

biırinciliğ i kazan· 
Paketi 30, büyüğü 

Sem!si &eç~ ol~ ''"~a bozulan ve ba»llanan Hasan Ö2lü Unlarrn.ı Has11n n.,posu ve şubelm para= creğişlliır \'C bu sUl'\:t.le ~ k\ rularfc ha~ at \le sıhhat babşedu. 



PAZAR 
SAYI - 1110 - SENE - 4 

TF.LIWO!\': 23300 1F1AT1 
TELGRAF: btanlıol İkdam U~r yerde 30 

A GUSTOS 

1 9 4 2 1 

ADRES: CAGJ\LoGLU 
l'lJRl'.OSMA.-.;IVE 5 
CADDESİ No. 54 KUll'llŞ 

~BO'<l' :ı a1 ık .\50 ~ ~yl " 750 y 11-k '4't/' J 

IC::3} ngüıı biiıtin Tiirkiye 30 
lg} ağusto:;. zafer hatı.raoını 

kııtlu)·or. 

:ıo aj::ıısto> Dumlupıoar zaier~, 
Türk milli tarihinin bir de\'TlllJ 
kapayan \ e bir devrini asan 
donum r.o.h.tasıWr. 

1914 birinci dün) a lıa!"bi ile 
t<>prak butüıılüj:'u.ne, lrupar•. : 
torhıgunu, a.skeri takatlennı 
byhcdcıı \e 'l'ak.iime uğra:\ın 
0,-nıanlıhC;ın 1918 • 1922 fasıla· 
51ndakı .. hali gözOnüne gcti.:ri:llr· 
,.., Hlı2/30 agustos z.ıferinin ta
rı.lıt ,ıgmaı ölçüdeki yüksek 
ın~vkii, dah2 Juıla)·hkla ölçulür. 

IJumhıpına:r ıaf<:ri iki asır 
bo3 un.t·a o ... nıanlı ln1paratorlu .. 
j:unun sar ... nk bi.uıye;;i .!~inde 
'l urk mıllctinin gt'lı iınioe en
gd olan kiıbmJu bir devri ta • 
ı-rhiıı bütün iDtikbalin~ karşı 
'l..apaını~, 1ürk milletine ~endi 
ijı.. hli\l)t·tjnde )enidrn dun~·a
)a do·ı;:nı<lk \ e h:ıkinı nıc\:kiine 
yııkselmt·k devrini açmış-tır. 

lıu zafeı bütün imkanlarının 
hitı gi, butün -takatlcrınin tü • 
Jwndigi zannedilen Tiirk mil • 
lct;nin ııarça1ara böliin<!iiğü, 
.f.aksıınJfrc uğradığı, işgal fe • 
laketlcriııe •ahne olduğu bir 
de\ re ic:inde yalnız \'C ~-alnz 
1 urk nıillı ve sakcri dehasına 
da)·aııılarak elde edildiği i~in 
a~ rıcu biı· hu..,usiy'f't \'C değcır 

taş nıaktaıhr. 
lnönleri .. de Türk milletin.in 

mnkiıs talihini ) cne""k Tiirk 
ordu.sunun kendi hacminde bü -
yuıncsin~, hu ve ku\·\:et b~ıl -
ınasına ) ol açan lllilli Şef Inö· 
ntinün garp cephesi koınutan -
lığı ve ebedi Şef Atatiirkün baş 
ll(nnutanJığ'ı altında k.azanrtan 
Dunılnpuıar meydan mulıare -
M<İ Türk millı isliklaliniıı, Türk 
'\!atanının kurtuluşu ve Tiirk 
istikbalinin açılış zaferi olduğu 
1.adar diinya askeri tarHıleriııin 
., ·ıni kaydetmediği bü)iik bir 
bkeri dehiinm da ifadesidil'. 

İn-Oniinde, Sakarpda sapıın 
deıııiTinden siingü, diif:en sa -
ııından karğı yaparak kendi:siııi, 
vaıannıı, milli yarlığım boğmak 
i.'1tiyenlcri hezimete uğratan 
Türk orduau ırkının, milletiniıı, 
'\ı&rlığının, l'll..:.c;;anıa a:ııninin en 
biiyiık mi.,..li haHnde 1922 la • 
arruıunu ha:ıırlamış ve 26 a • 
i:uı.tos 30 ağust°" fasılası ;~inde 
yıldırım harbmin ilk "e en muh· 
teşem ürn'-ğini ''ermek surctile 
l'iia:k vatanmm uiı. toprakla • 
"lna güz dikenlerin topunu bir
den bir anda bu vatanın harimi 
•gnıelinde bnğn1ayı bilnıi~tır. 

Tiirk milldi. Dumlupınar 2a
ft.ıri ile \'alnız ·• ılmaz, "g >I -
tntt• \la ı(larını taşıyan mo • 
dern H ;;,ıün bir ordu~u •a • 

~50, U. SA. 3 Sıi. 4) 

Vi'ayet BC'!Pdıvc, P.rti -. rl.ğer 
si\'il teşk ile!' k•bu> rcsmme r 
tirak r~rk~cm.r 

et m" da-
!""· ~ • rl ·r Ilı tan ·l~rl ı< 4'a 
lar ,c Deden Ter bn'5 mu':el
lı -M,c• ~<la 10 da <clti • cd•lccek
tir. Sa"l 10.15 le dil'<'~c bayrak 
çc ·, lf'Cek w J){'ııız baPdö.<u İs
tiklal marsını çalacıı.kt r 

B< yrak \'<'kme ton n >'On 
ra , b dryc \"<•lcnk~cr oı\. .. K 
ler t rt p rl 1ıOC"t'k Yl b .... rı·rf· .. -
tan bu' Komut,Ll hır 4r nutuk 
sti ık 1 ('r{_,ı,f 

• S.:ı... 12 ue Se1irr11 ( kıs asrn
d&n 21 tim tor at , cut 

Gc ·e bu•ün Pa kı..r\ ~.~de İs
tiklal l!'a .., ba .an c 0 k tören 
!er rcr'ip co f'Ck ve bu t~l'rn· 

{:SONlJ SA 3 SÜ. 2) 

HAVAHARBi 

Nure-nberg'e 
ağır bir ha va 
akını yapıldı 

Alman sanayi 
bölgesinde btıylk 
yangınlar çı arıldı 

Londra, 29 (A.A.) - iııg;lte· 
re hava nazırLığı t.eibligi: 

Dün gece bomba seıvismuze 
mensup ·bir teşkil Nurenberg ye 

Saarbruıken 'dekı hedeflere ta
arruz euniş-tir. Al.ınan harp sa
nayıin n önemli merkezlerind~n 
biri ol.an Nuren<berg'e yapılar. 

aJkın ~1lik şid.de-tli olmuştur. 
İngılJz uçaklan geri dönerken 
çıkJnlan büyÜk yangınlar ela 
d€'11am ediyor. 

Av servisine- mnısııp u aklar 
kczf raarruzu sıra9tnda şimal 
Fransadak.ı )1<>deflere hücum et 
mı<le!'Clır 

30 Bomba uc:ağı ü.,ı rıne don
ımOONŞlerdir. 

A/rı,anların İııgıltcreye akın. 
Berlin, 29 {AA) - Alrran 

b;ı k,.. ut.ın p n bildirdiğine 

gcire haf f Alm<ın savaş uçakla 
n dü o • d€n nra fng ite 
cenup b ı ı İl y'JSıt'd~ le !ır< 
t mı e r '~ ;ı ır çapla 
bomb tar arın 'a , K sa ir-
1 f dan at la bo ba r b r çcck 

(SO. • SA. 3 ı3Ü 3) 

~·a ON L OK S iY AS I AL K GAZETESi 

(SONU SA 3 SÜ. 7i 

-·------

M ÜNFV\ 'EJt oosııooıur,, .... 
l'ARl>L\ l('f KİTAP Ol.AR.AK llo\Zb U.A..l}JC.l 

Fi Z i K 
L f S E 1 

Ka naat Ki ta be vinde 
Sahlnı.ııkladır. f'i alı 150 kırru~lur: 

J 

Sivasta 

aracoğı 

ilan edilmiş 
• 

'SOFYAYA GÖRE 

Tebr izde b ir tren 
berhava ed ildi 

---11-- -
' 
/ Sovyet askeri a teş 
· açtı, halk tan elli 

kişi öldü 
Aıi~ara 29 (Ra<l)'' gaaetes. )

Alı.nar.. hır halb~rı~ gorc Alm<ıın. 
kuvvetlerinin Kafkaslard · 
lerlerneleri il7ıc · c ir da aıs -
keri id'are ıJ.;n o'lunım u ı:. •• 

İt.aJyan ra<i)wurıun SOO)ooan 
lSONl'. SA 3 SÜ. 4) 

===--• .) İstanbul Parti 

S ti • b•• Rei si değişti ovye er yenı ve u-.. k b• • Reisliğe Kayseri Me-· yu ır taarruza geçtı busu Hayri ürküplü 
------- tayin e dildi 

, Alman tebliği Kaloga'da yapılan U' 

30 Ağuıtosu yaratan iki büyü baf: Ebedi Şel Atatürk ve 
Milli Sel l•met lnönü D ı ,1lupınar zaferi arife.inde 

garp cep ıesinde 

1 
taarruz n çetin muharebelerde 

p s r ftld !tini bild rlyor . 
ara 

-Kafkaslarda yenı mevziler delindi 

ALMANLARA G"RE l SOVYETLERE GORE 
Bmır.. 29 (AA) _ A1m na- l J\lo o"" :Ilı AA.) - Sv\yel 

~~ BJıŞku.ımndanltğınm tıJı- 1 
KdikaS) <J<la Alman ' miilt. -

lıefik :kı1 'alan bırç · ıkc~ rdo 
şiddmle anti'daiaa edıleıı duşır-" 
mcvzi.1crı ı de1mişlcr ve d 
da dat r.ik ımsuırl;ı.rı imha eot -
rij 1 t'l"dlr. 

St.aıl<.ngrad kcsımi!ncle Alrr a-n 
ıkrt'aları pek kuvv etl.i ist.;h :n• 
.laTa loa.ı1i• duTır "'1 hiicuın ct
mt'şt.i.r. Bu bucc.ırnm esnasında 
b.irçdk k rşı hucum;:ıx pliSkür -
1.illlm üşü.i r. 

cap<ı~rııin g~ri.kriıır<!e ~ 
hava kuıV'.'Ctlerinın drnnııryolu 
baıt1arıına •kaı'sı ~ece ve gUın<lüz . . ._, 
yapWk.kırı hı!cum nct.a:e;ıuue 

r-b ' t~b ı; 

R ın'ln dış 
K:ı.)'a be-ıt:-

>;; dı prr. · ,aroı .n-

" şom.> 1 ş:ı ltls<ıı• ı 
!O?<!OI< bo ge-

'"'-10<1.J.r ., <:t'""b""c 
dı.ı9m.:ıııl• ~ ""' ardlr. 

St.ollnı:radın ~na i prbl ncıe :ın-,
ka.b taarruza ~ Sc t k ıaJı;. 

n dı.ışm g..,., aL . .ş •"d r. ıı şl<a 

b:.i" w ıh.ara kesimınd~ Sovyet 
hallaıtr. ıyaran lm. n !c'ttık. f' piya-

-. k \"\."e1'(?T :~ §.'d ~tl· nı.lharF--bCler 

yap.lroaktıdır. '"' 
Londra. !!9 (AA\ - Tas& •i•n

~nd-n alı,,an bı,. ~ lgraf, doJtuı.unt-

CSONU SA. 3 SÜ 4) 

Yeni Parti Vilayet idare lu\cti 

rei..,i Ha~ ri L'rkUplii 

Cü.. unji t•t halk paı ' ~· -
;«t id •e he) et. re sı n M 
maroglu v"lızdesindtn ~~ r lrr• 
t.rr. Reşaİ Mımaroglu )b K Y 
sc" mebusu Sua• Hn\ rı t "f:Uf)

Lü ıa)~n cdJmış Y ,.. i<l re 
heyet re 'Tl" b ... a• 

TERFi L İSTESi 
Rl.15kır bu k<'l'e daıha büyiılk ~
yıplara uğr::ım:ıılw'dır. Volgıa ü
:z:erind iCu bcr.ıııin gemlİ6i yı;ıkıi
mış ve 12 şilep ha<>ara u.ğratıl
mışt•r. 

Kaçakçılığı önlemek gerektir 

Jandarma tcrfilerile listenin 
kısmını neşrediyoruz mütebaki 

Asken terfi list inin m'?11im 
bir kısmını diin neşretnııştık. 
füt.,.balıi kısııu iJe jandarma 

t~rfi liste iııi rle bugün °"Şredı-
1oru'Z: 
Bın h~ılıga •rlı cde-ı Pıyade 

Yu: başıla 
llida e• Er 

ya' CcrrJI K 
ganbukcr, 1' 

,r Ce al A
ak Bci:c;et JX>

iı er, Jbrahım 

B at Durmuş Baran, Naci Y~ 
\'UZ, Hılmı Da) bet Kema Er
tu k Atü Cinoglıı, Vedat Gur-
ka Nadi Özd<:mrr, İsmail Er-
de Fe\"Z Yıh!-az. Tahır Er-
k n .ıred<I .., Tugen Ş~lddin 
Ak n Ur a Ye' 1 L. tf. Ko
catı..rk, &ilin .Mete, !ur.afier 
Esmen, Ned m Ertokul, Ce aled 

(SONlJ. SA. 3 SÜ, 5) 

K~ cenup bo.~ı!ııô1nda 
d\i.>mıan hı.va k'll\r,Vtlct'inir, lhıi -
rn~ r.de bü~"Ük zırhlı 'c pi
y aıd~ .k u ;vctlcrile hık ınna kall:<
ımışlJT H UC\mnlar · m JL-<c -
rn<'l jj1b ·lığı yapan ordu \'e hava 
teŞkıillc'rHT 12 taraf ~n çetin mu 
har !er<! sonra pı.iSkıi mil • 
ııruş >r R usliı:r mevtile"im 
~an:! ·hın her yerde .kanlı Iro
yıplll>!' verdınlereıı: geıi !ali 

mııştur. Bu muhar belere do • 
kuızu bır 2 rl>' tum n kC5ilm:cı>
de olımaJ. • ere 11 d J . kln--
lu tahrip ;tir 

(SONIJ A 3 SU 7) 

Dünkü İKDAM'da •Halimiu 
şükredelinı- başlık.b b ir haber 
vardı. Beyrulta bir kilo ekme -
ğin 150, etin 300, sade · ağın 800 
kuruşa satıldığını okumuş olan
la.r muhakkak ki hallerine ~iik· 
retnıi.;lerdir. 

Di.in)·anın bugünkü dununu 
karşısında, lalan \ 'e uzak mem
leketlerin halini gözöniin<' geti
rip de halimize şiikretıııi) c.:ek 
bıç kimse yoktur; her yönde aç 
lık \e sefalet tabıi bir hal ald~ 
toknn aca~·ip bir mahluk ~a~,ı. 
dığı memlekf'tler yok deği\ 
Dün) a ekmeğe kat.ılı. dej:il. dı.· 

1' AZAN: 

~ELAMt İZZET sm~ 
ınek bulamıyor • 

Halimize ~ükreddim! 
A.ocak, Beynııtaki ha~ at pa· 

hahlığını okurkrn, habı•rin 'on 
fıkrası. iizerindc hira1: durdu1n! 
Cenup sınuJarln111a ko'n~u. 
menıl ... ketlerdc atılan ~ağların 
biıder, gittiği anla ıhnı'-ı, o sı • 
nırlarda ka~nkcılıkla mii<adde 
şiddet lrndirilnıi~. 

Bu ~r.ı habrl' gelmiş \C gele
(SO.:'U. SA 3 SÜ 6) 



1 K DAM 

Karne 
tevziatı 

r-Havacılık Haftası -, 
--------------- ---

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

~y~~~z~an~::.__:Z~l~Y=-=A~Ş~~A~K=-=-l=R~_N_o_._2_1_\ 

-------
Mahalle b5rlikleri bu 
defa süratlı çalışmadı ____ , __ _ 
Misalirler hakkın~ 
da vilayet bir 
tebliğ neşretti 

Hava Kurumu bir , 
l beyanname neşretti 1 

!\3,1"3delcr, prensler, Grıınc1ük 
ler, h'Ui<üm<-t ricalı ve lı<'r Slnıf 
Jt..ı ı, .... rasınd..:ı hoşnt:ıtEiu"Zluwk: 
aı-t j ·a ;,rbı . .ıya b~!a<iı. Hatla 
tJ ~· t---M·c ootaaı.S.ıu,ra, en hak.a
rt~ I d 0 t'(ien ciırrJ.clt,:oen mu
ıvl<ı> llp ) Jlı.l:n- ve re:anıli kv • 
~a!Jr yapı~t.nlıdı. 

Koca sen;erı, t .... 1~hinden o kö.· 
dar·emin i.di kı, bu pada"- müj
deye, yaı.nız g;ılü.m:;~_nckle ik
ıfa etti. Ve İmparawı"~t·ıtin hu 
LurunJl (llass:ı ordusu) na men 
sup b~r general ünifor.nasile gir 

di. 

---------------
Kurul maıına başlanan havacılık en-

Çataka kazası harı.ç lslanbul 
vilawt h.ıduciu dahilindeki bü· 
tün -semderde yeni ei<mek kar
nesi tevzi_tına ba:?tand~ğ:nı yaz 

mı:;tık. 

d ti s t r ısı ancak milli yardımdan 
bız ve kuvvet alacaktır 

Katcrın hu ha.yata, arrcak bır 
~ "''ı · ~.ıd-a:r t.dıaın rr.ü•l c...cırorkli. 
l)cuce:-.ine :~rcL;n ve d.a) au;la ~ 

nı-·V~aA. derecede israf etltgi. 
~th\ct.n rJ'l-1:?.Ce&i olal'alk, Iec.i bir 
ol ıı)lıc e:ur. Y(•ı'Cli. 

O wman To1 l<!'ben'in d~man~ ı 
ı.a ~ ıPrta\ii at.ıkiılar. Orııu, kendi 
nı:..) tin<lek.i zabıtlere te,·kif et-
t c' hap"'· <ıttmJı.tar ııwu,,-i 

ı d\·ar.rhaıp t _kil ettiler. 
\Sı ~ ı:-;. ,~ç ır,ütcvl'ffa rnpara -
V..>r .Yi fahete m.tr.tLkiemek ve 

ı; n öhzmürııü tacıl eylemeık) l 
C'U. :i il~ kısa bı.r mlMha4oome
d.e se.;iruJ.,r Ha.lillanda idam 
ika, •• >erdiler. \ 

b ı ıı ı+:lool y.lduzı kX>J.ayca 
3Üı:ıır~ ~ derecede k-uv\'etli ı 
ol • .ı Tı •. kl><.>n';n bu fecı saatle -
rı ~ adeta bır mucize :whur et-
t .. 
K~cük ,,~Ju (İm.pan.or Pol) 

nan1ına hüklııncti idare etn1ek 
o.an İmparat~ri.~e K<lerin 

d e u dPk~~ir." bir 11 habbct 
le sevdiğ ç n, idam cP·~asının 

t~ 1 bıkinc r'73 ~fultrmt•dL tJc-di
kodul:ır b•<ıl!p ta orto•.;, süktı
r.ı • k lıcriinceye kad: .. Totic>
~ •; (S~b:ıya) ya s'ir,;tl 1 edil 
nıc-~,nı :-adc t·lti. 

Kalem; ,bır k~ dala Tolle
"'n 'i aff<'tte!'t.·~1 t1.r.:·lirtnıtk .. ve 

oı un lt vk ha.\'al.ııcian iı:;tifade 

Cl''llC'K "('rl" fı'akat :.,uır.& hır 

tüı·'U l'r.:' .ı;:tret e:\;._tl'r{'roe-'\i. 
Dı'i_vlf'<.-ı" art-1tla'1, tanı Ü{lkuz 

F.e-"'· •e-çL. &u mülidet zarf~n

da. irl:IJ.'.li410 .. r:\c Koter:ı.'in o 
S<'<'<<rı Pru:ıyah_va kaı~ kalbin
de be~ledlg\ a.sk h~ ... :er'. ~0nmc
aı. Onıın menfasmdan anletin> 
haklı ,;fülerecek fı..sat bekledı. 

i ... ·~ btt fır~at .. ~imdi zl.ihur et
n1 ~·i .. Pi:.•tre~.:ıu·.:~ \'e' r,ırı.'.'lİ<O\'a 

saraylartncn salcınlanı;; do~du

ran 1 padak iin: rllrnı" o:ıen~

r.!'cr Kafkas d.ğhlari~e çarpL.Ş 

mw::ı k.. ·a5'ama.\•tnc:ı 1 tmparat0-
c~·P Kal~rin, arlık jriiksek bir 
sesı,. : 

- Bu kt>rkak ;ı.lamlar1a. il ç 
b;r • ~ ~5rmc_•k mümkün değii. . 
Çalı~'. , Tut1cb-en'ı .ı:~brtiO.:z. 

İmparatoro<.~ K....,r.n dokuz 
>.Cneden[x,ri ha.>retinı ç<kt:ği bu 
yak ·ıklı Prusya!.yı t>.r müddet 
h<'v~ant.a temasa etli, Ve oon-• . 
ra: 

- General!. .. Sizin. askerhk 
k1vmct ve mezi.yetinizi takdır 
etiiğim :iç~11 buraya g.,,.lirtl1m ... 
Kafkas ordu"11 kumandanlığın• 

kabul edecek,ini:l. 
D<-rl' 
Tcıt!eben. en kiu;ük bı" tered

düt es.:·ri bJc göslermed~n: 
Haşmctrr.a<>p'. ... Danıarla

rımd ki kanın h~~r zerr~_..;i, emir 
ve iradenl7~ mil.hey:- a~dır Bu 
kanları, bana tevdı ettı..3iniz va
zife uğrunaa feda etmeyı, en 
büyük seref bi'ece~ırr 

Di~·e, cevap verdi. 
Bu cevap, İmparatoriçPyi pek 

me.rrınun ett:. Onun llu cesura
ne ıfadesinin mükafatı olarak, 

0 a~m kendisini yen1e~e davet 
Ptmekle hıç bir bei6 g.innedi. 

imporabor~-e Katerin'in sa

btk "'"ı::ilisi. cesareti v~ d:ra· 
yeti sayesinde, şimdi de İmpara 
tf>t'içe Kaıer nin gözdeleL< aras1 
rıa ~irn'İSli. 

Gereral T•ıtl~bcn, İ•r.paratori
cen n kendisinden b<'kl•d·ğ'i h'z 
'•·netl', bii.\'Ük bir n1C"mnurı yelle 
atı'.ciı. Ve ifk hamlede ıü• mu
,·affa."kiyet kazandı 

Bu zeki ve- hzklkateıı a.;ker 

varalılır.ış olan adam, Kafkaı;
ya.ya gelir g<"lnıez. mah;rcıne bir 
sl.va<et takip elli. C..Sur'd:ğl;lar 
la birdenbire harbe ııirh:irse, b!r 
ma;':lübiyele düı:ar olg·a:< ?"'h
rettnln sars:lırnası n1ıı~ıte~tdi. 

Buna bin~cn e'\'•:el Çt·c:enlere 
'\"(" D.:ıf::ll'.ara. il.~rr.edi. Onları ar· 
kadan \'tll'abil-k için ilk hıım
lr-dt- Gürcjs;tao to:.,r:i!ik'arına gir 
di. 

T()lle'ıen bı.;nıda, bir taş 'le 
iki k~~ biroel". ,·ura<.>ıklı .. Elv
Yela , Giircüstan1 k!.,~Ylf' 1 J işgat 
etmi~ olan (Osrr anlı ordum) ~e 
mtu>acaktı. Bu <:<TCfoJvu nıağlü-p 

ettikten sonra rla .... ar~~:~ yavaş 
v«va~ Çeçenleri \"e 0~~:1 1 "-rl im 
h~r.ı' koyuiaca~t.. 

(Daha \ar) 
. 

Belediye iklsat mü-Oürlüğüne 
dün ögleye kad'ır gelen haber
leroen bu sc(er halk dağıtma 
b rliklerinin ı~. z ge~11ek tut 
tuklar ve karne da~ıtn1a işinin 
lslendi~i sürat ve mi..U,ern,rneli
yette gitmedigı anla~ılnı,~ıır. 

Bir kısun dağ;.trna b rı:kleri re 
isleri ıse, b<'lc<liyc iktcsat müdür 
ltlğünün karne'er tevzii ıç:n koy 
du~u ~·eıu b r esasın tevziatı ge 
Of..lırcceğin söyleınişle~t.! r Fil 
hakika, Yarın ayın sonuncu gü 
nü o!du.C:u halde şclır!mizde ye 
ni ekmek karnelerini fim1yan 
binlerce vatandaş bulundıığu tes 
bit edilmi~tır Yalnız, bu sefer 
ağır i~-i ekn~ek karnesi tevzii 
muntazam gittn.<ı ve vaktinde 
cere;.·cın etrnh}tir. 

VİLAYETİN TEBÜGİ 

ViJôyet!en t"bfiğ edJ.n;i~\'ir: 

el - Yeni ekmek karneleri
nin i~vz·i sırasında esa~ s!ar.ıbul 
sa'l<ıinlt>rin.d_en olma,lp ffi<Jlfir 
olarak bulunan ,.e bir .oy müte

C2'"Z müddet lstanbula1 kala
cak olcnlar da'mi karn~ alabil
mf"{ icin muk m bu?:.ınduklan ,. 
ma.hall~rden 'ka·ııtlar'nı İsi.E'1-
bula r•k!ettirrçck1er 

Bn müddetten daha .az ka1.a

caklarla nakil keyfiydi uzun 

süreeek ofanlar vaziyetlerini bir 

beyanname ye nüfuz tezkerele
rin; hamilen ikamet "lt!k!~ri ka 

zan:n ekrrı.ek bürosun~. müraca-
at ederek nakliııe kacfac mı.:vak 

kat karne alac•klardcr. Bu 9U

r~tle h~ bir y;:ltar.dCl$ın a~ hıra 
k·lııı~ma57 için t,eşlciliLı~ cap e-1 
den ·n irlı>r \'Ctilır. ·• t 

.. ..... .. 

* Anbradan Istanbu!a göl"'
derilen Eylül ve Teşrin aylarına 
alt ekmek karnelerini Haydar
paşa istasyonunda v;o.~ndan ç• 
lan ,.e satark<:n yGka~naıı N ya 

Aı.İ7. vatandaşlarıu1, 
Barı~. siıkun ve millı birlik 

ülkesi Tiirkil e, bugün yrr -
mind 30 ağustosunu kutla • 
maktadır. Acı içinde k"•ra -
nan bir dünyanın ortasında, 
nıillctlerin C"Q:. az Uziinlü ve 
sık1tı çekeni olarak bayramı· 
ımza erİ!imek, büyük bahti· 
yarlığınıızdır. 

insan farın, şuurıtınu kay -
betmiş ~ ığınlar halinde bi • 
ribirlerinin üstüne saldırnıa· 
laTı, bu yıl son hızına \·ar -
nı1~t1r. Türk nıilleti \ atanını 
kötü ilıtinıslardan ve karar
srzlıldara düşmekten büyük 
bir ustalrkla korunmasmı bi
len ~)·ılı nıillctlerdca biri -
dir. Haklarına ve ~refine do
kunulm.ad1-kça. Tiirkiyenin 
iyilik, ra.xilet, umran ve dü· 
ron yu\·ası alarak kalacağın

da ,adık hiç kinLwni·ıı tered· 
diidü yoktur. Millı ~elinin 
kudretli idaresi ve ~efkaıti 
kanatları altıuda, y_er yüzü • 
11: m~eai)et ve tekiıniil 
ı.......-u ol milletimiz, harp 
iııf · • :ntuulı~ e• zor 
şartlar ~ çrrpur.arak k.a
~ı lO. ~ 
iLr çok iyi lrawadığı içio, ..... 
ı:iia iz1'r"l' içinıie bal-n 
izssnJı_:-ı. 1Jir aR en-~ ay -

ıı..ıoı::a b '!9'•- yiirek

- ~-"Wir. ..._i <liiaya ............ :di-
. . . tııı.ip ele<kea, u ..... 

... ~ .ı-a-ra. .nlk&-

Tif t ik ihracına 
r sans ve · -yor 
IU!ııer ~ gö...-e hükU

ınet tiftilt Aıncı i.çil'I Lsaııs ..-er 
m~ ~ »nelıı>e de 
ya Cit>i. bcirier. 
hfl.ik ~tııcınel< 
ıcin ~;ıebbD,slrrie r.ımŞar 
.~ da İı.ın<hn bir 1lrtior çıkınıı 
m:şı..r. Şııiıririz piyasa..~ ~ 
n i • !ısuldeıı t;f:'tik f:'!' mHtedir. 
AIŞ'-rr.~ brp menşe mmta
kal:m..Ja y~ r. 

Dıve -en,ir "eı;m<'kte, h.ç bir 
!>e görnır. şti 

Yapatıya geliıııtt, '.m:r1ü. bu 
mall.rnn fi.allar. da ~iilı:sd«ek 
'"'"' malıını eün.ı,,a ç;kamıa 
malı: ~!Ded.r. 

• Topkapı ve Edirneka- . zı Ercan Üsküdar sorgu hiılt'm 

ı liği.nce t€'\•kif edilm~lir f cleri TOTI.illB~ V'E-

K AFK AS.LILAR 
pıda nıevki tramvay a r

1
1 _ _ ___ .-T~ * Bir müddetlerıbo!ri Bo'.uda 

1i·~m,·ay .ki ı ~· k·r "i rrı.cv 
bulunan Vali muavııı. Ahmet ba 1 

D-Ol<LI"l! seııe.ıı nl:ıeı~. s biry~- k. ıram,·arı.ı:rdan ba7ılarıfü ban Y edek s y ar Kınık dün sabah şelırim2e dörn:i 
dakı !llıenr[losında ıkb.ıt ,yt:ruz,- <iajlanr.~ tle~ .. ı:rnıl.'k ·,·?p d~~ "" f n:üştür. Arwnet Kn1tk yarın \•.t çagn ıyor 
nın ı.,krar parlamas,nı i.ıei:\e~nr ı;o)a çeklikten sonra n·.u 1l,ül bit· z.ife.s\nC' b'~lıyacakrır. ,,.,_ (,:~&..~-~-
Toı',•ben büyük h.ir <zzct ve ik- duruma düşmüş ,.e ı-·a·rr<'kapt ı Tal:hoıı A ·er~ .,..,.,.......,....: 
ram ıle Peterı.huqfa ~lif !erek lle Topkap·ya g·cten mc'r's!er * Yaglı tohumlar üzerinde 1 Taksim .,.ktt;.l< ~ı..besinde 
e•ra_ı· kap.r.;mdan i<;e:.i ~i~erkcn; yerine birind rı:ll'Vki u•' calar piyas;ıda faafoyet \'e bu mallar- J.a)ıtlı hlıimum Yedeit .>11bay-

ri.n haptındaki derin tesiT • 
!eri hepimizin dikl..atine çar
pıyor. KıfaJar, enginler aşa· 
rak, kuraklıktan ~atlanıış 

topraıkJara inen yağmur gibi, 
srkı.şını~ ordulann in1dadı · 
ııa koşa-bilen ancak •Cçak• 
ttr. 

:ıo ağuslO'i •Havacılık Haf
tasına• girerken bu ) ıl da 
göklerde gerektiği kadBr kuv
vetli <Muı1 ohnad1ğınııı.:1 dit • 
~üuerek \C' Türk Hava Ku -
ruıuun.a na:)LI ya-rdımda lıu

lunabilece{;imizi ara..~tıraca -
ğız. 

Türk Hava Kurumu. milli 
ka)·naklarımrıa da~anan bir 
havacılık endüstrisinin te -
n1elleri atılınattJ ~·olun.da bi.i
ti.in ~ayretlerioi kullan_ınak -
tadır. Tiirk Hava Kuruntu · -
nun k.:mıplarında, göklcrimİ· 
zin kalıran1a1ar,nı yetiştiren 

Jıavocı bi-r o.esil üremekte · 
dir. Biiti.in bu ~alışmalar an
cak ınilli Jardınıdan hız ve 
bvv~t alınaktadır. G~en yı· 

ı.. ılört m.i.lyomı aşau ~tti · 
nı.i ~SHMI•, aziz mill~timi· 
xe kttrmllu.n. şükcaelar1ın.ı su· 
ıı:uı.rk~n •Havacılık Haftanıı~

da• d.a \·atantıl•~Jarın tı2e bir 
~-lulda ı::öl.lerinıiz için 
) adıma 1ı:.,,.uk.1.a.rına inanı -
y•r ve ) ütt lta)ramm mutlu 
o~ı diliyorum. 
Tiid< H~,-a Kurumu Başkanı 

Erzurum Melıı'usu 
ŞÜKRÜ KOÇAK 

Beykoz cinayeti 
aydınlanıyor 

• 
Maktülün hüviyeti 
dün tesbit edildi 

c lıayetin 
C7tteeii{·. 

Maktulün 2() yllŞlllda Dumun a.-

dında bir köylü olduğu anlaşıl

mıştır. 

Dün öğleden sonra cinayetin 

iŞen.diği mııhallin civar!l.)d<i. bu 
lunan l'ılcsır tarlası sah;hi ilyas 

AL511na ait bahçenin bwçıvanı 
Meıhmet \"e korucusu din!,enmiş

ler<fi.. Tahkikata Müddeiumu" 
ınilik ve Beykoz jandanna ku
mandanlığı ıtıemmiyetk ciev•m 

etmektedir. 

nn•ınelmaa.p Lnparatori<e haz. tahsi' dmişUr. B'r haiıa kıu:lıır dan mübayaaltr w~laın•~ttr. Bu 

1 
!arın ~r fotnğnf1"r:y1e 3 

retleri tarafınıfan (Gencı·alı li- bu hallarda b·ıfrc > ;- • k.ir:ci ciimk•den olrak fiatlad.a ufak F,yiıil 19-l!! brihine kMar ~ f 
~ terfi ettırild ;; teb>·l" er!i:di. ır..:>Vkı aı·;ıbalar ı~~il -"ktir. yüksr'.klikler kayciedilm .ştir ye müraı:aathTl ilim oluauı. 

Cinayetin buradan gelip ge

çen bazı yolcuların bu hclıçe!'2r 
den yemiş ve saire almalarını 

önlemek iç:n işlenmi5 olmasına 
ilrtimal verilmektedir. 

------ -------- ---.....:..--~-~~-----~-------~------~---~~~ 

- İ~h~ 'buııuq i~in ben: hal>',,... 
her.cy-e -ı;onrlterdiı.,.r, dedi, lıe'll 

dıe örnırimüR Sı&r.una k.ad"r .. 
Anlaam m<? 

A~~ acı lbabnd,, Ç"elt!'b'. goi
gc·lenflii. S<~flr& irt ve ku\·v-ettl 
ellenni t.ıuıa uzaıl.ıı: 

- Bak .,".! ellerime'. de4, 'den 
b~n'.a.-::. d:.1>n ~ iyı. •Ter gir 
ı·emez ınivdin\:' 

İr:cC', u;t:n, bir parça adeli olr 
m;ıkln berab~r. na'l.ik cl~n~k 

dcrl'CHk güzel parmaklıızc ,·ar
d 

Dcdıler ki, ar.nem bana iyi 
b:ık-:ı. voımuş .. Ilu yüzden ben 
.. ·Iar-.srld~dekı ı!fı.ühane:ı·e g~in

d k>r Or.l:'da caı.,ı..m, ıvı bır 

1ne-k1 \ .., ı,...ldun,. 0-:ı sek!z ya 
ş111 .:ı \.., bır nıl•kaPor..>\.~C. 

F k '" oua \'.P~\i ;~. r~ a.ha-
dı>ıname n 1ıa y .ı~ o meli r ·ç 
b ... ' tY"ı.,..r.ti vok""'u. D:k. bir tu.:--
1..., \ : , 1n1 \"Orou. 

· inıst~ lbe_ .ı. ~ıem1_vord ... ~ 
on' n değd ? 

LC'h.r 1n .:-nr. nrle:,.;.ı h:'"' ç·!·n
~·" '1'ip a11 ... ~n n l.n ... t ... n lt 11l!e-
Y"1n n 'vı." f'Wr r parn1ak 1 ~1 .. r:n .... n 
kunL'CJ'u .ı.1 c \ zJ'l'~1ar bulı.;;nu

yır~ ı D1o1. ac1...ı.n1 v""..,.nda rnLia
v n c ~r~K mahklır rdan her
l .. 1 b., ~ ~ ça ~tıı·ına.n.n ne 
bu < l.ı r • · .ıtsız' k olaca,'!c
T> t rr .. i~ı .(, n \".:ı..-- r.<la rr.ah 
k iın olmıuı; .. ..rd.ın • ..lç lı:r! 
->ıru ~uLz.nı.~ ;·orc.ı;:.. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAHJN BELASI 
Yazan~ 

AL jENiNGS 

Onun ıç'ndır ki, bu oıl.,.ahh;t 
atclyod!ericc hapı;ıba.ııE>den ç.ık
m $ kim.seyı S<>k.mamağı kendis> 
ıçin en sıkı bl'I' nizam olarak ka 
bı.:l et!"' şt.. 

Ö\'le -0ldl4,'u halde. Dfk P"•Y~ 
bir zamanlar bu adamır yanm 
aa ı.ş buımuştu. ~k ı,Vi ~a~ı,.:r 
teceriklı, el:ı.~d .. n her iş gıe~ir Oır 
'"" ıe- crmu.tu. 

F..kat b r g .. n lwnbılır kim, 
Dı:ı< Pr_ys'm sibihane en ç.ktı
gını lı.ııı.."er aiar.ak, gelip bunu 
patrnna söy1cn11 o da hc-n:cn o 
gün lşc:isi.r:e :tul \Prffi!s&;i. 

Di • artk o~dan sonra da hi<; 
b r v~rde :Ş bulamE>rr."?t. 

iş d!ınay.nca. tab.i e,lmıck !.e. 
yo'<' Bu ad~ [le y.ıpsın" El.'n 
deki dıplomd m"kal".k!en çok :
,., ,1nla.dığ1n1 gö...;ter r b.r "·esi
ka idi. F;;kat kim okur ·. m din 
!er• 

Nihayet Dik, günün · birinde 
ı>c« iyi anlaci:Jı para ka;uların-
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dan biı·.ini .vw>ldam*1!. Bu s-..ıret 
ıe b.o· ~aç yüz dol.a.r eline ge-çli. 
Fa.h."'llt 2<.'ell'j hırsı:z, iki"ci d._.fa 
olarak yaka!andı ve hapıSlı&"e
yi bo\kdı. 

Hap; haneaen çıkt!kt.n sonra 
\-'ne su~a~a dü::-ilnec. ES.k;. vazi
yetind~ <; b r değişik; j,; o;ma
ır~şlt Olmlrmışf.ı de,ğil. ~lkı i
k''1cı defa mahkl.-ın oldugu •
çıt~1 alt''ı·hınci-e ~-~ni blr de.~ şik
U;.; o'd• ~n u ~·len·ek ~?·bıa 

dogrU Jıur, 

Hap.<tıa-.,eden ;ıktı~ı iç n h;ç 
kım kcnd.-siı:<: ~s \'errr.ek iste
miy-0rou. Oı.Ln vap11.;;.ca~t iki şe 
yi \'ar·lı: Ya açhktan l:!nıek, ya 
!::ut çalmak! 

B·J z:ırur~L k~I"§l511 da, ülme
meA içln bir kasa cla·l":a r._çtl ve 
tekrl.ı r .!- aka~.:ı ~İ.c verd 

Fakat bu. üçüll(':i ~,,cu o:du
ğu için .bu se-fl'r 'n<"rn~ekctin a
dalet y kası ~a sım< < Yapış

m:şt •. Dik Prays :n~~bbe_ h ıp.ıe 

mahküm oldu. 
- BiHyor musun? Anam da o 

gün mahkeme.ve gelmitjtL Beni 
oraya geıirdiklcri zam;ın, zaYal 
lı k~ci,nın Jıal.ııi bır gör:>evdın . 
Ağ1.yor. yürekLer paralaytcı fer 
yatl:Lr koparıyordu. JC"n;ng, e
ğer ar.an1a bt'niın için bir iki 
şev vazarsan, billahi }:-endi.mi 
sana 'kurban,, eder~n1 

Be<l'::ı~ht kadın. g·zı:ce haber 
gördern:t'ğe mL:Yaffak oım.uş

tum Ha.,pishaneve gdip beni 
görn-.es1n 1 i~tem >t'.ın. J(tderden 
erim~· p~r;,;an b:ı· h.l!,,, gelmiş 

olan z Yallı ih'i\'ar ana. sallana 
sallana gard;yaTJlar 1 n calo11unda. 
geçıp. kar;.ma ge'.di;'li zaman. 
n~6a!1 k'ln1~a kon~a ycı"' de zi· 
varctç vi. ayır:ın dem r p.rmak 
Iıkldra t~ıtt:nciu. Ö_vi(' ii'C;7: ve bi
~arı.: b:r ~aidc a~·c:..k~a ap··mağa 

ra!:,I)Oı·du. B.rbjrimize bak yor 
c!.v :ı. Bi .. şev sıj\·,emıyvrciu. O 
da -··Ji ll.d.."'l .. iu:..iı.:. Ç>U:.;.uri.<.ı.ja:ı 

yanakl.anndon yaşlar a'kıym, çe 
nesi v.triyordu. • 

İHTİYAR ANA 
Dik'in anasının sırtmd;ı, her 

ta.rafı yamalı, eski bir lı:ırm.ızı 
şal vantı. Ağarmış s;.:Iar:, bu
ruşuk kulaklannın yan!a.nndan 
aşağıya sarkıyordu. 

İki bi.iklüm ,·iicudün" ve pe
•işan kı:t-a!etine rağmen, biricik 
evladı ;ç:n kendisine çekidüzen 
Yermiş oldıuğu anLa~ıl:yordu. 
Kim bilir, belki de :ığlumı, hiç 
olmazsa uzaklan olsun, görebi
leceoğini taılmıin etm;ı; ol"_eaklı. 

- Anlat yavrum, söyl,e çocu

ğum, ded:, burada ihtiyar ana
sına bile evladını gös•.ernıek ıs
temi) ırlar. Ne } apay:ın? ;o;e ya 
pabılirim ·ı Bilmı}orum. 

GözlNin<len yine c;ukur ya
naklar ı:a doiıı.ı ya.şiar ~ktı. Son 
ra h1c:k1rarak af.!'.amaga başla
dı. Yüzünü demi~ parmaklığa 
basıy0r, çalımıaldan şek n.ı 
kaybetmi-ş ellerile pa-~ .ık'arı 

sallıyordu. 

Bu zavalJı ihtiyar kad. , oğl.ı 
nu görebilmek ümid •C, Kmbi
Er kaç bin ölü't'i:"'l .l\ rabım 
çek:ı".\·crdu. l.'a\Prusunun orada, 
şu demir parm•k! ğ.n ~:. sında 

'üz mdrP yakın bir }erde ol

du!{unu bıl.y<ıro ve u ik '1!'<1 
bal,~ n ra (,i:"bir C"!"ır r, ~c• 

(Daha ,ar..ı 
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ı H T ı K A n ı N ı ı oı s ı>or;TiKAf 
CEZASI 1 

Müttefikleri 

ARTTIRILACAK Ya:a~:,~::~~.VNAN 
İktisadi suçların 
temin ettiği k a • 

~ Jınan _ Rus ınuhart•lJ>e 

~ leri ~!ındi,Yc kadarki .,.a.f· 
h1.1/aı ında gö~teı-dj ki lttı 

la.rın )·ukarıda, ortada ,.e a"'a 4 

i,.rıda bulunan ol'dnlarını ay,;.,. -
rak aıra.la.rındaki irtibatı kc ... tik
ten sonra bunları birer h'.rer 
vıtrnıak. ,yolunda ge~·en ıunu:ui. 

harpte t.alhik .,dilıni~ ıLwller 
bugliıı de ba!ooka vesaitle ta:1t." • 
lenıniştir. Şi:J;ıdiki AlnHı-ıı,ı,an.n 
gel"Ck Sİ)a..et sahasında. ~erek 
n1uharebc !ooalınelerindc eıı l"I
' erişli gördi.iğü çarclcri11 de ba
şında hep bu •ayırmak,. \·:.ırdır. 

ceza ara
nisbetsiz· 

zançla 
sında 

lik görü üyo r 
Bel€'<iiye İkoscıt nıüJuılU.ğti. 

Ticaret Vekiı~ctinp mürRt:d.at e
derek son zamanlarda goze çar
pan hfıdiseierden cür .i.m le ce
ıza .cra:;ında tC\·azün oln·ıadıgı 

anlaı;ıl<J.ğı<'1 hild .. rTl' ~lir. 
öğrcndi!\imi1.e gö:·c Ticaret 

Vek.3.leti, esasen bu ınl'\ nu etra
fında gir:BLği ~etkikieıc de\·an1 
etmektedir. Öğr('nd gimizl' gö
re Vekili.et te, ışlenen bir iku:;a
di cürüm ile \'J.Zıi k;:ınunuP 

verdiği cP7.a arasınrL~. buf!ünkü 
"aVri t"b i kazançlar ı;Vzörur.c " . 
a!tr.ınsa ma·kul bir ni:-;bt"~ o~ma-

dığı mülaleas ndad:r Arcak bu 
•he-r se\·dC'n evvel bir ka1 un ~ı

dir ~·e· ihtikar, ve vur~unculuk 
gibi iktsarli 9t1Çların va~ıf \'(' ma 
h )'cllıeri Milli Korunma kanıı
nile tasr>h ~dilm~tir, Vekalet. 
ikfıısadi gu~:lara \rerilecc-k c:'l.a
larin te~didini esas ;rbaril~ k~t
rarla.'?tırrnışltr. Bunun için icap 
c-dC"rse Milli Korunnı:ı kJnunun 
da tadilat b;le y:ıpıl1caklır. 

- ---0----

İmtihanlar ve 
talebe kaydı ____ , __ _ 

Yarın bütün ort aoku l 
ve liselerde kayıt 

başl ı yo r 

Yarından itibacen bütün orta 
okul ,.e liselerde talebe. k~ydma 
başlanacakıır. Tal<'bc kayıt ve 
kabulü ~ Eylül Cumart"s gü
nüne kadar de\'am ~aecektir 
Bu müddet içind>e orta okul ve 
Llsel.ert<e ögretm.en "..>!ı::Uli~rında 
bütünleme imti'hanl; n v lise 
b!tirme imd1anLar• yapıl~cnk· 
tır 

Maarif müoorlüı:ünün haz.r
Iadığt lst.elere göre okullarda 
bulunac&k olan imtılıan ko.mis
vonları ta'.abenin sınıf gcçlN' d.u 
~umlarını yo'l<lıyaçakl.-ı.rck. Orta 
okul ye liselerin bütünleme im
t:hanlar Pa-zarıesi ~;inür.<len 7 
Eyl.üle kadar .neticeleneceği \'e 
lise 3 üncü sını.fların l.se bitir; 
me imtihanları 8 E)"iıit Salı gü 
nü başlıyacaktır. 

Ort.a okul son Sln:.f!n e!en~e 
"tılıanl"r· Pazarteı;' gürıüı.deıı 7 
Eylül akşamı na kadar -le"am e· 
deceklir .. ... 
r 
1 soz GELİŞİ ' 1 
~--

__ J 

Davul çalınıyor! 

9t2 setıe:ti bu harbin en ('etin 
lıir devri olınuştıır. Çiinkü- hü
tiin ınuharipler \ar ku\ \·etleri.le 
kendileri.ni g(;sı.errutğe me-cbur 
bulunuyorlaı. Bu ~ene kal"ı :ıa
feri <legil-.t hile ona gütürl'cek 
Jolları tutnıak her nıuhariı> ta· 
raf ıl biroın t•\vcl \arnıak İ('İn 
ugra}(ıgı n1iittcfikleri bırbiru~ • 
den a) ırınak için si,\ a~c-t saha
sında g?ri~iln1i~ faali,\·et bekit. .... 
uen n-etitt,\ i teının cdeıneıni~ • 
tır. Lakin harı> '-io&hnelerindc lıtt 
u.a ınuva(Jak ohnağa ealısıl;,ı. -
bilir. Onun için Ahn~ıı iaı afı 
her ~e.rdeıı c\·vel ltus~·a,\ ı ar
tık bu hurptc ıııilessir bir rol o)"-
nı~·abüm~ktcu u1.aklastırn1ak 
isti~e<:ektir, -

Rus :uniti bu haq>lc art.1< ha 
tırı sayılu· ~ibi obnuktan çı.kın
ca ~\hn.ın tarafı için kat'i nıu -
,-aflaki)·etlerc göti.ircCc-k :ı oUac 
daha eınil\ olacal d:~·e hi.iknıe -
dHnı~&.i.r. I·'ı:.kat i~l~rin daha bit
ıni~ ohn'l:,ı zan1a:ı istİ)ecektir. 
R11> tarafm,n bu harple artık 

i~e yaranıa2 bir hale geldiğin( 

dıe zanıan ~Ö\terecek olur~a o 
\"akit Alınan tara[ı için ba.~.ıu ıl

ma~ı iktıza -edecek şu ~ ka.la • 
caktır. ;\Tiiltefikler ara>&d:Lki 
müıuı:kaliit \'e irtibat ~ ollarını 

birao evv~l kesmek. Bu'1a da 
Mihverin diğer ortakla-rı ile ve 
h.,p elbirlitl ile muvaffak oJu
nacak diye he«ap ) üriitülwek -
teıfü. Bu asnR büyiik harpleri -
nin pek 91 1 - 918 ole 939 harple
rin Mı öğ"retıiklcrine göre kal'I 
gale~7i lemin etmek için ~id -
detli taarrwılarm bile lı:~fi gel
nıedijii uımaalar olm~tur. 
Bil ;ki.; büyük taa:·rn1larla be
deller>oe 'aramayan tara{ bu -
nuıı yorgunluğnuu çol.. geçme
den du) Dlll)lur. Dört sene şu ka 
dar ay sürınü.' olan geçen >e • 
fer.ki dün)a harbi bw•un mit.al· 
lerini gösterir gibi şimdi de bu 
harp dördüııcü bene~ine ba!tar
ken o misalleri hatıra ı:etirm-ek
tııdir. 93' b.rbi.ııin üçüncü "' -
ne~i biterken göz i.>nünd~ dık· 

kati eıı <irade çeken ke~ Ü.Hl 

&tb) an1u ne bU:\ uk. ıuu~kı.i!-..tta 

uğram~ oldugııdıır. RU>)<1~a 
kafi darbeyi indfrıuek ı"tı) en 
Alııııtn tarafı ondan •onra dk:er 
hed-efleTine 'arıııai:a kalk;ırt.:eıı 

Ru•yadan artık hiçbir tehlike 
gelmemesini t~nıiu etuıek n..ak
sad>nı takip ed;)or. 

B u ,..,fer Eıninönü Hal-kevi · 

nin tertip eltiği milli oyunl:ı;r ı 
lestivali İ.>.lz·nbula bfr köylü de

hiosı RşfeWrdi: K1'Wmonulu da- ı 

nılcu. H~rkes ondan b..ı.se.ii -
yor. Bir gazet.e bu ılavulCUIMlll, 

K:ı.stomauudau gelip büyült: lıi:r 

sürpriz h:ıılinclc istanbulu tes • 

hir etl~i söylüyoır. 

Liıkin bunlar hep ınalü111 uJaıı 
ke~ fiyetlerdir. Alman tarafı ne 
yapmak blil·or'!. Rus tarafı da 
lı:end>ııi d•ba da tehdit edt"n leh 
likelerd~n na~ıl lı:onınına~a ça
~ıyor?. Bmılara dair Ti.ir h'i ha· 
k.ımda.n l" az ılaıı la söylenı>eler 
vardır. Her iki muharip tarafın 
sakladığı esrarı elde ettiğinı id. 
.dia etmen.ekle beraber dünya 
matlınatında Rus _ Almal\ mu
hare~ ~imdiye .kadar ('e,.it 

çe•it müt~Iealara yol açrp d~r
mzkladır. Şu günlerde ıse daha 
göze çarpım hir keyfiyet var ki 
o dB •ikiıı.ci cephe. bah>İ,,in İn
gllizlcrce de ve ı\01erikalılarca 
da gazete •ütunlarnıda artık ka-
panm~ gibi olmasıdır. 

Da-çulcunun İsta.nbulu teshir 
ebtresi gerçekten bir hari.lı:adır, 

hayrettir. Bü.tiin İstanlmlu tes
hir eimek için ac• ba bu d»_vul

cu: 
- ihtikar arlık yctn! 
Diye davul mu çalıyor?!_ 

• DAHA . 'E İSTİYORSU. OUZ~ 

Bir garıele ate pü>külü) or: 
- Bu • o)-su·,luğu idddle teo

kil etm._.k laznudır. B'""ı fırm -
cılar ekınej:e fasnly11, sıobut k.a
rı,tırı)·orlar! 

Di)·e barbar bağırıyor .. 

Rus - Alman bahsinde birax 
daha sin söylemek l:izım gelfr>e 
harbin t.u çetin safba>ında yu -
rütüJen. türlü mütaleralara il;i,·e 
edilocek şöyle lıir netice de bu· 
lunabilir: 

İste bizim g. 1.ete<:i.Ier hO)le • 
dir,~ iyiliğın kadrbı.t b?ln1e-Li.cr: 

nu (ırın~ı.lw eknıei:~ f..,,u)ya, 

o<>hut ka...,.tınyorlorsa fena mı ı 
ed:,-ior1ar? Daha ne bliyor~u~uz: J 

llanr yen><ldi eknıek ~apı- 1 

Ahnan tarafında yorgunluk 
al.lmetlen gortilıneınektedir. 
l\Iiicadelenln şiddetine raituıen 

k41tan "' vel pek ınüs:ıit bir •·a
zi~·et temin edcrcl. müstııkbd 
Jıarekat için daha iyi hanrlan · 
mak ı;:ayreti kendmi gi>sternıek· 
led1T. Buna mukabil Ru~ hare
katı da knganm d · ha bittii;ııe, 
bi1,ehi1ec<"t:İne ihtimal verıni 
,'ff'"rr-k uğraşa~ağıt11 anlatıyor. 

Rn da ı:-ristcrivor ki erbiın mıı· 

l,,~dderatı >lö~ü~etin ~ı.nde 
dr.-~r1dir. Döği.işmrftte ulonJ.ar 
daha da <lıi.,uşec klcrdir cı~uız 1 
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( SQN \:ffABERLER , 
:'... .... :.: "<::~~ ', ~- ' . .. ·ı:.... . ~ : .~ ~ .• . 

ANKA R A!DUMLUPINAR 

Vişi hükômeti lngil- tf ABERL ERI 

tereyi protesto etti El konan ka~ı tla r 1 

ZAFERi 
(Başnaka!Mlen devam) 

tanın harim i•metmde bogmak
la kaltuctn1rş asırlardanberi va.r· 
lığına ka•deden her tiirlü )a -
bancı emeli de Dıırulupuıarda 
ul'Z..ln ka'rtna gön1mi.i~ \"'C Tiirk 
mil~etinin ehe<li kurtuht>ı beno
lını eline alnıı~tır. Fransız t r enterinin bombardımanan· 

da sivil halktan zayiat ver iliyor 
V , :.!.9 (AA) - İn<:!h p:

ınt:u1 d ın gece Blo s ~unal ıı

dc-~ı ç-evrede bfr yolcu trenir.c 
ırruı etm~ ... li>r Vf' nvUı:Atı:n

d.·n al;nan ilk h3'b<>rlere göre ~6 

k ın n O!'i\rr:•üre 
y.ıral~ııtnao,;ına ş.eıbl.--p oırru~Lı.r

cJ, 

'' ı ıll" \D~ı~s 
k:.:1 ! ı" rıin) ~!;~ rdır. 

hastaı;ı-·!erir•· 

Soıı haftal;4~ zarf 1:-1:1 },ransz 
trl•Jlif"'r;:ı;: ka~ı İngilir. taarruz 

!.oudr .. 1ya gö!'e 

Almanlar Da
kardan ist ·fa
d eye başladılar 

• 
La valin görüşrrıei.eri 
Fraıısız d onanma v~ 
üsleril e alakab 

görülü y or 
Laı.dra, W (A.A.) - Londra

nın .sıya..-;.i mahfiıicrinde h<ii.sıl 
u\rın ~anaate göre, Lav~1iı• Anıl 
ra' Oarl;ın ve Pet<'n i!e •Ajan
lar 111t"SC'lesi.- h"kK nci:ı görü~
rüı:;une daır alınan haber Fran
sız d•J111. ... nınas1nın .~likbali 11;;.k 

·kındili · münaklı,,alar; ycniderı 
canlandıracaktır. 1\lm·.ınl:;rın 

billı:ıssa ~imalıi At'rikad"ki Fran 
sız deniz üslerinden ~stifhde e
d-cbi.!n1cı:t arhusu ile L:...ıval:, s•
kı"Lr<lıkları zannedilr.,ekledir. 
O · ıamand;u>beri Almn.1 cieniz
altı \·e ·haı.ta d.coi~üstü geıniieri 
nin Fran-'lz ga"bi Afnka"•nın bir 
hnıı-nı olan Dakanlan i>t.fa<le 
e.ttikleıi zannolırnma!ctadır. Bir 
hoila ewel L:wal Dak~rdaltı 
Fransı?.: !k;uv\Pet~~ri k~r··"~ıı.rlo111-

ı1t Vi.i~·e kabul eim~ti,, 

PORTEKtZ1N 
VAZiYETi 
----ı---

ALMANLAR 
Amerika Hariciye 1 
Nazırnna aaıknau 
propağanda manev 
rası sayıyorıar 

Bt""rlın, 29 (A.A.) - Amerika Ha.
r•cıve n.;ıı.rL Alcotf"!'" Cor<JJ,ıJ.l Hull 
de~ı••çle bulun.,rO..K rıazi:c-ı·in Porte
k12 lrü.küınet.i üzcrindi1 y~ılt.ı:ğl bas. 
luya ~ ... oıı~ı .k(\yabı}tnıe ... aııı te;nın n~ak
sao:v!e Ameli~ blr l;;,,.ki•Tt tı•d
t>tr:..;r ;;Js.cr;..,.:trıw. ~iiyip~\1" . ..-\.ı:ı~rl
k..i o . .t b.:ıiUsla. ~.·e1JbUftJ~ bıılL;nınak 
tQın f}N·tpk~-ı.it y~ lma:kta o~an tl
l"l.ı>et reü~ailk?<L"'ıiC:"'i\.İR .@~· .:1-nlqmll 

f'f" r.'"tit'l"!61"~1nf'.,.;-lli lbek!Nl~ir. 
':"r!~ !'iya."'1. tn.ahf;tı.fri AınMik.a 

4-.ar.ci..-e na~u+om. l.Hı söı.!Prıo.• s.-ı.ir 
-~ pr~:-caıı.d.ıı tıa ~·n11. n•\lt.ad ır.a. 

ıı~'"'·•:aı·t:t •..i.n utr~ etaru: te?..l&Ki 

cdıro rtı r. 
-'---..,----

Hi ndistanda 
karışıklıklar -Gandinin oğ!u ser· 
b st bıraklldı 

\ ... 29 (A.A.l - De~ doo 
a.l ıı b.r Jıabcrc g.:.tr~. H 

··a ) en dcı . a,..şt],\ k. ,r l!
U'". Bomb y J(Q: ııa ve 
~ "" p 1 is :ıhı::a a~e~ aç ... 

ıı.1.1 ve ü' nl r o~ınuştur 
A ıra a, 29 (R-ü: o C azd -

s t - liındı~ l!..ı.rı \' rı·!:!: ur 
tı. "J P ':..ı c G.ındinı· o ıu suç 
su ~ u e .. tngilı er t<lra.f n
<.Jn scrbc;t b:rakıL,ıst.r 

- -----o--

Arnavutlukta zelzele 
r. :na-, 29 (AA ) - T r :ıdan 

a bır telg• fa gör r!<l Ar 
r avut ukta vµ.1<ıııbulduç. idi 
r.I n zclzel n<> c<'Sı 43 k Ş 
o " • l '0 K~ yaralanın tır. 

Lrı aı1ım0;-tır. Böylece, 1 Mayıs 
\'e rı Agus1-os iar.hı, · .. --d~ında 
İrı.gitr,. ınenrıilerilc 17 ~i ölü ve 
58 i yaralı olm'1!1k üzere 75 k":ı 

K..., .. a\ a ügran stJr. 

:Fron:iıZ hükunıetı bu. yeni Jn
g /. ı0Caı·Uzunü haber aUrı.ca. 

lfindra hükı'ım<'l•lle ş rlJelli bir 
pı,-ıtf:"i'o y.n.pıuıs. 3~vil ~ıalk ara
s.nda bir çok kıırbar.lar ver•lıme
.;!ne ve .1 (Jdetli ve h~•\lı b:r nt"f
ıx't u~· .... nma..'dııa sebep < h.n bu 
çir~in ve hak.-.ız laarruz.t.n ına
ll'ydini kayde,·lemı~~r. 

PASlfİK HARBi 

YENi GirJr.DE 
Siddetli muhare 

beler oluyor 
---- ---

Japonlar Sa lo mon• 
l ar da n ç e ki l d i ____ .. ___ _ 

Çin liler 
gen 

iki şehiri 

a ldılar 
l\lelboufll<e 29 (A.A,) - Balı 

Pa&f,~ıcki muttdik kun.,,tler 
t<mumi kar:o:giihJnın tebl.>ifı: 

l\.fü~ıef;k k:t'dar Yer.i Gıı:.e'de 
l\.Llnt;l,>ay'da ju.pon kuı vctlerile 
s;J<ı bk tcillati halı!idcdirler. Bu
rada ~id-detlı mWıareltıeler cere
yrn < tme:ttedir. 

Kum ktıvn:;,krimrzı destek -
le)<'r. orta l>li~iJklükte bo.mba 
uçaık 1arımız jcı.pon m~\7.ilcrir:e 

ak;<ıktan lrüeıım ı;ı.n'i~lerdir, Bü
tüıı bomba tar hedef bölges.ine 
is-Jl>et olm.iş ve birçr-k y ar'{tın -
laı· çı·karılttJ<>Şttr. 

Çungıkjııg 29 (AA.) - Cer.tral 
Ne\ve a.ja.ns.1o1:ın hild.Croiogıne gö
re. ŞUr:ji~n'ı ~~iılklltel ooı~ra ce -
nuibu ~aı'k·i istL.l!<ame-tıind.e. ilerlt'
yen ç;rı ktrntleri Tung,Şulıen'i 
~~ l c:bT.i~.lcrııiir.• 

Londrn 29 (A.A.) - SaLcımon 

aıd:ıla.rıooa i•'P"nlar muh.arcbo -
Y<' gıiıımi.;; ol<m gemilerine geı'İ 
çeıl.."İlınC'k emrir,; l'"erm;şıerdir, 

Yeni GiPe'de müt!.cf !d<'r Wö
ne Ba(y'd:ıın ~ponl.:ıra doğıu 

ilerromek!tedırler. l\föttefllk ve 
japon tayyareleri arasmda fa
sıl:ıt>'l'/. çaı-;ycnmalar ollr.~:l..'l\a-dıL 

-<>---- -

Mil li Şef 
-------

milli Maca r hayra· 
mını tebrik ettiler 
Ankara, 29 (A,A.) - Sa nt 

Ebicn<' m•J,11 ba}·ram o:ıl;yısile 

Reis;cün1hıır İsmet lr,(lnü ile 
Macar Kral Naibı ara"mrla teb
rikc ve ~klııa.r te~raflan ı.eati 
olunmuştur. . ___ ..,.. __ _ 

30 Ağustos 
Büyük Zafer 
Bayramı 

(IJa.t taraft 1 incide) 
terde milll p.yesler gfü;terilecek: 
milli oyunlar oy-nana~akt:r. 

Emkli ve 11ıahil subaylar 

Orduevinde ıoplaııacak 

Emekli ve m•lul subavlar :;o 
Ağu,;tos zafen munasebetii(, l:>ı.. 

ı;ur sı!~ı arkaıd şlanle b.r p
lan~• yapacaklard r 

E-ki generalle ve • eu ku-
n r' ğı.nda e aj:erı b:Pf'-

kl.et' başı da b rımuş oıanlar 

bugün O duevırde O: «nen! 
Fahretı:n Altavın da\E•tiıS1 olG 
ra3\. haııır bı..k:ını~t:co: ardır. 

Seyogiu oo' • indckı l'mekı 
subay ve askeri men•u•lar da 
KoıorJu binasında Ge,,cral A
sır- Tınazteperuo, istarbu! sem 
tınd k Jer Askeıi Tıbb~ve oku 
1 ında Gener l Na:ı:rr. G~neo.n 
davetl , ola .. ·kl;1.,drr 

Alı u yaka= ık ,,,. de 
Selur..)ede <ıenera.. Sıl h Er
kr. t n davebna.; hazır buluna
cak ıırd r 

serbest bıraı.ıldı ı 
Ank.i.tra, .. 9 lh.,ı<tnı tf\l,hauc_ıuden) J 

- 11.utrKı ve l••ı"'ı1.1 ve hu'"l'Uul ;.3-
.ısl.ar e n<iı• \ l' g-:.un uı<lc"tlt: Ouıu- ı 

n 1 nıtoı.)·,yen e. fWk k.~ğıt.l ... :a e, 
k.onu!ırr sına daır ka.rar .=.ıınelerın. 
gcı. ..... h.1.h . .;.ı.ra .. a-k~ ka.anh.. ıoe nı'Yt'-

tı v<'K ı:-ce taşu.·a;. ea..l~ıe.k bu.!<Mı.ku 

l'l'Bn1i g .• .:. tene ınl'ı}ar e .. n~tır. 
Ll~·.eu!.lf"n kcir'arlar :1u,ı.c1n.lır· ı: 

Lka•ı elof;.tıLarı. i. ;.a.nbul Be.t:<liye.:..i 
hudukı ı ~·ıı-0 .. ı.:..u:wınıı ~lltnv..ııl'll 1 
n~üi.~•1 't' h~ıı<.ıııi şa.h~ar e.;ino.e niı.·V- ı 
cut o uıı bt.)·«1H1d~ı"ıl'ye U>i tuıu,an 

nue.y)cu ı~\',.,i.t \'ı• e-b'adaM k;Jğıt

lar.J. (', lronır.•~· haJ~ntıOa :lti:l ~o. lu 
.~u..., ·ci.ııiıl ylu1 hı·yrti kc.ı.1·~1•ı. 

2 -· !fı.ıı..ı. ı ,.e hükınl :ıhı.Jar c!
Je-ı·..ıı<!f' vrı gi.i.nt:-ı.ı c.rı.,(' LJu, :.nan 
~ını.yyet" c·vsafd:ır.; 1;.ıft;.:.•l·lı1: be
" on~ v tah tutu'3t1l.k d• ~t :·<atı 
m .ıkabili~cte ,atı; a!Ln~l' .. ~Iı1a ıııJtt"
daı:- '1'17 .Xo. ..u KOOrd 11.K. ·on k<ı-

r~rı. 

50 

An• 

Bin pulluğa 
el kondu 

"'· 29 (İk.-rLı.; 1 • ı..ıhabırınfien) 
- !)~!et zir.xıt .şi"tn· n..ru. 
ınu ta·~ftt·dan n~;.ıı.ye~ r 1 .ı(· lht·
vRCl b,ı l'n .. n ('İft(,·ı ı•rı' l.tlvzı edilnı k 
~'zrr<.' i~tıınbuld;:ı. Türk _..\\·ı-upa lı
ıni!ed lrk<"t.i ı· nıl<.' bu1ur. ... n 50 biu 
yüz ~'M'\cci c:~·!'.k ,>~ı.h·k tu.: ct'n1:n.ne 
.:vti!Ji Kurıınn::ı. ka uıaJ\fl..:;. te\'hkan 
eJ konalıni.2 ırıa h»yel. \·e-ki!~ı· k-ı

rar vt•rllnı~şUr 

Hariciye 
Vekaletinde -Bir tıcari an laşmala r 

müz a k e re heye t i ı 
k urulu y -0r 

Aıık;..r.~. :.!fi ( (kt.lll'\ nıuhabirinden) 1 
- tiar:cıye Vt·~.Jl•·tiı.e- ıı .. ıQı·t ol
n:ıek u;.oc;ı• t~cJri ,·c nıa.ı ar..l .. n1:l
laı• n\Üld ·ı're heyt·ti nan~ e bjr h<'
yet kuru"tı1a~ııı.a Hı yet \·ektl~cı• k -
ı·ar \"l'rijıni5lir. Bu heyı•tı• 60,1 li!"'.& 
ayıık ı.. ·ıet: b~t· ı·ett; ,.e 150 lir::. uc-

ALMAMLAR 
Fransanın bazı 

mıntaka larda de· 
m iryolu münak a· 
latını tat il e t t Her 

Loııcira, ~'9 (AA.) - Cenev
reden 'l'as e:ıj:irtsrna gtnd~ri~n 
bfr t<'.gra.la güre, Alman i.:ıgal 

makamlar. Rl\'re - Dicppe ile 
Roucn - Boulc.:~ce - Ant' ns ,-e 
sa:n Ö1ncr dt->rn.ryoi!:ın üs:"tün 

<1<' ~ o:Cu münaka· · lm: tJl!k et

mi~lcıdir. 

Bresl - SaiPt Naza.re - ll:rntcs 
deıniryol!arı u:--tıündı:kı yoku 
münaka alı da "ddcıli t.h-Oılle
re '.ib; tu uhnu ·tut" 

er-

2000 Norvoç 
Balıkçı Gemisi 

Almanlar tar alından 
mtlsadere edllml' 

Bug"iiı1 artık geçiln1i~:en, a~ıl

nl .. yan tek kale Dumlupınarı 

kazanan Türk IJi.itünlügü \C o 
bütüuliiğün elde silah niihet tut
tuğu Tl~rk sınırulır. 

:ıo a~ı~tos 1922 ~ i tarihinde, 
ha.fl?a:"tınria, brnliığinde, kanın,.. 

da 'e hii\'iyetinde ~·a"Şı~·an ve 
her yıl bu lıahra ile damarları
nı ylka:ran 'l'lirk nıilletinin bün,... 
~·e,ind<' hiçbir imkan arlık yeni 
bir :~o ağ"ustos deneme~i aranıak 
ciir"ttini kendinde bulaınıya • 
caktu·. Çiinkil, Tiiı·k n1illeli hiç 
bir hiınsc~·e bit: bir ~ckrt ve ih
tinıa1 il1:t bu fırsata \'erıniyecek 
kudr<"t \ c ku\·\·ct iiadcs.i içinde 
bulunu ,·or Ye her~iin geçen 
günli \C) rck asır geride bıraka· 
cak bir oJ;;:unluk h•zı içinde gii· 
cürıü hill'yor. 

Tiiı k mili; tarihinde tam bir 
de\"İr kapa~·a.1 ,.e tam bir de· 
vir açan \ e Tiirk ıui11etinc ebe· 
di ha~·ut !-ıtrnnı gel:ren Dunı -
lupınar zaferi 1nnhakkak ki. ~·er 
yüzü ıniHetlcri h;in de bir 111u· 

harriki i1;'3u ve ınuharriki idrak 
vesilesi olmıı5 n bu misal bel
lıi de hokikalcn bazı mill~tler 
için ~uur uhasında biiyiik ha· 
reketlere ıııukoıldeuli' te~kit et
m~tir. Çiinkü, 30 ağustos 1922 
hakikaten J.:ılnız Tiirk milleti~ 
nin kurtuluşunu kazanan b?ır as. 
keri zafer olarak kalmamı~ diin· 
yay~ ani ,~·ı!) \"C illa.re sisteınloeri 
bakımından da birçok in:mlan 
ylk;ın netir("leri yioe in..~anlığtn 
huzuruna çıkaran arsıulusal bir 
tecriibe olınuştur. 

30 ağust<>s 1!122 insıonlığa in -
'2nlık haklorını üğretıııek, Ja -
şnıa iradc~jni biıkinı kıhuak, 
ta:rlh \·e h~rita ~ilinti-l~rinr- hiç 
bir zihiıııle ve hichir tatbik •af· 
hasında ~·er ''t' ~ık.an ıyı rtınA· 
ınak da,·a.bının 2aferi ve dc;rsi 
olıtın. tur ve bu zaferi Ti\rk or· 
d""u kaLannu' ve ltu dersi Tiirk 
nlilll'ti ,-erıuh.ti«. 

Bii) iik Tiirk milletine, &nun 
el1edi !'5rr: niu aziz ruhuna gu.11> 
(eph-t.~!):r..in bü~ ük ,.e ,·aratıcı 

k c>u1u.t ·ııtJ i'\Ii llı S~f fnOnü)·e, 
ka hrnnıan Tii r k o rdusuna can -
rlan rniuıwt ve u~:gıl~,-... 

SVKRlJ AHMET - -----·---- --
Sovyetlere göre ' 

(Ba~tnr;ıf.ı 1 ioei sahifede) 
cu., t.'11 h . ..r.ci ,-e on döı'tl ..;.r:ci.i vl
n~rn tanK. tun:ı·n:ı·n!e &(n~n hücu.ıı.. 

k.t a.,.: ;ıun fD".Jtıa b ... yük .\lruanya 
krı.;. • cr.!l ..... n ~~ r C:\")" t ı.. ·ı:.~r1 

t. ı f.r .:ın ıaınnp e n ş o:<·ı.. k.a
ı· 1 b. c • ."PnektPO . 
.\1. t ~. J •• Ul { 1::. ' !'TA:\ Kl ~TET 

('Uü l'ORL.\ll 

l n ... 1... :ı (ı\ :\.) n. \aıır.1ua· 
llju. St..l g....-,.rt .;ır sı~iak.. 

S3h.aH .b .y '•'- 1 ı.: ;a'!'ı' t•,r.. c:e. e-
y2.:1. e' 1:e'k.Leı..ı· •• Rjcv \ıö~ .s;.ncie o, 
n:i;yo.•:.ı. .'·:tı~tn ıov~·ct Uk ı-i çar
pışıı akt:.ıöıı·. Al!ı'.~ı nctv<scl~ yo !a
r!Il • .n böışıı~..ı l:.a.y~· K 1ıok'la!>.t \.'t\ rner 
kef.. tUı .. ıi..cC~ır. llıt!t'r cı l"!l•pttı~i. 
tLT'l .i .wı aı~~.:l..ı.tıı.'.L.ı.u Rjc...,,· bU;:ge-
s nı\ h;,vı·k•·t ("tl1~tır AJınıanlar;n 
ey 1Uiden e-••VC 1 o·• ~\')'"et t::ıail'fuz.~1 
oez>.icn~ı·diklt".ı nla~1lnuı"t.aciıx. Sı:w 
yet:<"r et 'lt:l>..:a kı ı•tlı b.r .nı.ıkave
ınet ~l··nl:,_, o!<'uJtıl.a.n ııc;:n alman
Iar bu bö,gı•yc eıhtıımıiyet v" ... rr.•s
ler, ır.r·ı..kezc!eo Vt' t-'lllakltn •h~y~( 
kıtalıırır:1 çekı~·k tı•d.rı<CE'fl ve ı.lıt.ı.
Y'<itıa t"l'f1t .. .bı sevk e~ iş'.~rdı. ş:ınd.i. Srokholm, 29 (AA.) - Social 

Demokr;, ten gazetesin.' Os\o
dan gelen bir telgrafa ı;:ôre. Al
manlar şimal Norvcçk bulunan 
ve Norveç balııkçı gemi.'i filosu
nun üçle iltisıni teitd eden 2 
hin kadar 'bahk~ı gemc.-.ııi mü
sadere ctmiş1€rdir, Ba ~ gemi
lerden mürctkb<.•tın ç;kmasına 

ınWaade edilmem~bir. Son gün
lerde bu bölgede balL.;~ gtmi
lerindcn bir çoğu ()!"lada" kay-

<ı~ıu.an ihtııy:ı.t k.i.talann!ll. nıLhi1r, 
1 • • 

bir k.1.S1Y1l ~·Nllxil. Katka!r gt·eid~e-. 

ln.ı.;~tu. Bunlar Rı.ısyaya 
kaçaıı .. r ıt'.\ttli'~ gö•ürdüğü 
s<>yle~ınekıcdır. 

---<ı>----

Hava 
.. 

harbi 
(Ba~tarafı l m"i sahiftdc) 

e\, rır .}' k' .11 na ··eh<: > o!
mu~tut. 'Şehrin ~ •< 'er E 

dclııl bulı.ma" oncmh bıı· ""JÜ

essesc h.ı.vaya uç.. us~Lr 
BT t \'e K d I· .. z 1 -

rraİıı:ırı ırr çok Alw n • , 14 
:k'•rı t ınıfından aynı z man 

da lx.r-b:ı al'!n şt • K. rd 4'in 
bu: ük s.na: tc Ninden bin-
s. de - . ınf · '< ' 'e ) an-
g n ç -m.şt r 

Dün gec<' A :oan ·aş uçak-
Ların.n t ~<l İr v •ere ş-

r..ınd& ca.ı1J:-?nwk.lc.uıır But~arı. geri 
alarak rr~P-ri\<:Zt' ·1.a'k -ehnf'.ic pı k gl:.ç 

,."" hr•'hnld z.~ıç~ın:ı nu.:..ıtıt2ç bir 
i:.>~r. 

So\-yı•t .c;c~ı·ra i Zı:kot ff·e~·k.e-z:J~ 
t:Hw~·n:,;a g~·k-cpk aat J..,~ ;yı he
s..ıp!a.ır. .t.1r • .\in1an1·..ı:- c~brl yürü
y~le )t1.a,o:.r~ru llark,,,.f'Can o"rna~L 

g;., b..' ·~ ı n.e 2k:e::!11Cx,tedir·le.r 
H rkot'"C t;i klıvvt•. e~in yt'r~e d. 

b'J şeb ın rtnubuncia ~ kt'ta1;:rıı. ~c
tirtn,r·.k Ju. ın ~e:C<:ekt.ir .. Bu ,:;• rt:L 
lı· ahr.a '~ Stali .grchl on.ür.. ek· ha-t· 
lann<> tak'"ıye kı hırı ;:ondf·-.e-nE-Z 
bi.r h.J.ıe gı· ecek. '" c. r. 

Iranda 
(Ba tarnlı 1 iııci alıifede) 

a ıgı b T r !>CTe go (' cJ.e Teb -
rızde e , rn ~fiik~ e ci _ 
h ~ • t ; "n bır t n lıC'l' _ 
1ı 'a c mış raı• '>ov; t ·eri 
; t • ış ve haliden 50 kıişı 
olm .ır. ------------__ .__ 
maı dogu kıv •• mda SJ'lt'erland 
llwan "1rtn tt>VCih cJılnustir 
Şahır batı:sınaa ve l:m2.1 .,;l k 
meıincfo l>.r Q(>k ;aı ınlo.r ~lı<t:
ğı ı;:c ı. .üStur. 

SA YFA - J 

Terfi listesi 
(Baş tarafı l indde) 

din Dum!ur, Akii Era!p, A<inan 
Akbıy:k, Elem Burcan, J\ecati 
Sayın, Galıp Onganer, Şe•cket 

Suaip, Şükriı Alt<ın, ;:ki h Öz
can, Zeki Akman. Sıill"yman 

Ba,...gmc·z, Necati Büvükkara
man, Ömer Kutur, Hidayet Ka
racalı, Ferid Önalp, Rc~aL Bay
san, V ık Sanahp, Halı! Anıl. 
Azını Hayranlı, Hü.<eyin Ö2di
yar .Nuri M.ergen, Sırrı 1\taman 
Remzi Okta~~, l'\.,Vr: Duınlu, Ze
ki Kız:, ık, -"'af;z Özsu, Ce.'llal 
$1)nguralp, Naı.rn Arg•ıı Hay
reddin Oktay Semsı CepÜ)"Ü, 
Osncan Kangol, ]-lali! Tümer, Ta 
ceddin Caner, Ragıp Karıdemir 
B<kir Edız. Salim Dilme!l, Akif 
6<1ınen, .Aooulkadır Mavi una, 
Kemaleddin Obad ihsan Ersa
yın, Tal!p Sezginalp. Bedri Öz
ler, Zeki Enderun, Teı-:fik Ak
y·üz, •Emin Üner, Avni BJ~yiği.t, 
'!'edik Ataç;,rğ, Kudsi Kutluca 
Sakir Akl•ıın, CevMt Ö»'>ii. Mek 
ki GÜr>'ll, Enis Okman, Şerafet 
t;n Gö~er Ceıvdet Erte~. Nuri 
Ak~'lı Roca. Dikm<'n. Caı· t A
ta:.unl, A15eddin Yeren Sırr' 

Yük:;"len, Ahn-ıed Tür{uğlu, Ke 
'11ai Alany. Sakıo Er'ug. Tev
f k Okcc>be, Hikmet Rua. Azrz 
G&<de.rr.ir, Kemal ÖT.K:, Ali Ön 
der, Sodık Gökdal, Bahri Büyi'lc 
.,,;en, Nı..r Gün~k. füza Güven 
Nuri Atmaner, Vefik Ziı L 1, Ncc 
det Bozkurt, liakkı Ö?gören 
Cehilc<ldin Altınt;ı~. l\for'd Er
ten, Rıaz Iş 1, ş.,k;p Bi~öl Ka
zım Fırat, Nureddin CarıPr, Na 
im Tan, Seım Eroğlııcr. Tailıs'n 
Ar mh, T<>vfik Tu"gay, Hasan 
Canay, Gani Güvener, Sadr Ka 
rayalçın. Yaear Akman, :,fosta-

ıc DA GAR CIK .•• JI 
Etme bulma dünyası 

Tevekkeli deıueıni~Ier· Eden 
' bulur, h1lt>J~n öli.1r! diJc .. .'.\leş· 

hur sö:.ı:diir: i n.san ne oldunı de
n1emeli, ne ol.ul:ai:"1111 ~! df'ıneli .. 
Hey gfbi günl~r heJ, bundan 
~irıni kiisıu yıl ii-ııre dün.\·anın 
hali ne idi. ~imdi bakın na~ıld>r? 

BLtud.an ~·irn1i küsur yıJ ön . 
ce kinı derdi ki bir giin gell'<'ek, 
ortalık bu hali alacak ... Evet 
amma bu kah be dün~ anm bir 
adı da etme, bulma diiny a,ıdır! 

Hava!Jrda k~ları, denizJ.,rde 
balıkları bil< bu ne iştir böyle? 
ıliye ~kına döudiiren hu düu.
~·a SA\'a~ etıne, huln1a dün)a .. 
srnın pek gayl'Ctlc ><>) re<filecek 
cebbar rn kahhar bir teeelli -
sidir l.;i, Tanrı, insan oıtutlarını 
bunun daha beteriııdcn sakla -
sın! 

Vaktile, hir farzı muhal ola • 
rak: 

•Çekmez kii:r("nin sıı·tı hu ta. 
hlıtu cesinıi..:t 

Fransada Deat'I 
ya ik · nci suikast 

-------
T op l an t ı s al o nun a 
b i r b om ba a tıld ı 

3 
---•ı---

O lü ve 
y ar a lı 

4 ağır 
v ar 

fa Uğ11r. Bahri Koçtl:. Ş<.-rik A- VL~i, 2il (AA.) - Versaılles' 
car. Nafi ·Erı>:ı, Nuri D.,,ocen. de La.-.,ı ,.,, Deat·~ a rııpda, sui-
Lutfi Ak~ay. ka,;t.n ~ dönümü n'fü.asc•bet:\e 

ALB:i~~~~lAT~~~.:!ı.L.İGE e\·vclki gl'Ce Parıs c var .da 
Ciaoby"de Olimp:a t.yatrnsunAli .tlo..)·dar .ı\K.ylr 

a,yLıGA da Marcel. D.,.t ıaro.fın.:ıan ter-Y·,RB.'\Yl.rKTAS Al~. 

ııakkı Noya,,gi\. Salıh Luti, Bay- tip edilen metirıg esnasında-atı-
~.ır.. lan bir borrba iiç k·ş:n ıı ölme•'İ 
Bİ. ·s A .. 'lILlKTA.'11 YARBAYLIGA ne ve <fürt kişinin de yaralan-

~ ı:t.~ı:;n A""oy, Sıc!Gık O.t\<dll, Cev- mas1na sebep otmuşhır. 
dl't Ak. Cı>vdet Çl'lfo, s.t>;ı Ayala, Deat, sa!onun arka t<:raunda 
Bt•di Biı~eı 1 Fohı.·,i Akı..."'Ol, Eınln 

Y~u .. ~n. r-;a...ı. Eır:;oy, Ha.mdi. Sügi.l- ottl''Ci-u:ğ:u ve b:r pencer<"den '~ 
dor. C"<,r.al Tüzfınkan, Ş0 ri! Kutay, ya Fuayeden atılan bomba sa-
Harı Alp;ı lan, Somı İnce. Fetlıi lonı:n ortasında patladığı ıçın 
Tu-•.. '\b~c. r. hman o~'"· Z'ya Şa- kendisine hıç ıı:.. ... şc;· o1.mam:ş-
h<ın, ~ı\.'bcfuı-r-.. h~n Yaınan, Nat. Gö- br Ya"."ö·lı!ardan eı:ı a~arr. ikisi-
!;• • Jl:skk. Göktürk, Bıorir• O!gaç, n:n Vaz.:iyctı vahimdir.' '"' 
& h öz.c, ~un. Nazmi ÜLkök. Cı'- .._._,..,. --~---,,,.-_,. • .,..,.v ___ ~.,._.,..,, 

, ,·ad n;ı· n N·y zt r.;::p M JI:1 
Bı )·go. 
Y[ZBAŞlLKTA.~ CİSBASILIG.\. 

!\.y.zi ÜA:>e~. Sa.ıın Z<.•ren, Hakkı 
Siirr.·:-z, Rc•nz! Ö:l. l. K;.dri Y.:.ldiı".lıu., 
A~ ul atı T·ır;:a.>·. Rd'at iıt('ı, Asım 
Kd•\~ıı~·uglu, Zı·k. .. Alada!(, Suni Ba
hıır. ı·, Nectnt·cid•n Ttlk...ı.ş, SttTJ 8e'
zcn, A.bc.;ülka.dir Ke11o~-n:, Tevflk Örı
a , 'tlefü Öıll•n, B.lsr• Öktı•ner, lia.
, :ı Dı•ne· , Kcnıa'.el)C1n El"tea., Şera
ft->c. 1n Koz:ıaıı>a, K .. ı.ı:m GJph.an, 
c t ·l ..-\tl ·n, &i)('l?l Dura:,P. Fibl 
K p, }Ii T. A!"lukııg!u, Ek'ren'I Ak.
J !\far •• ·• Ye-;ı&,1!, Jo'aı.:oh Sel k!t•.r 

l'!>TI G~IBNLİKTE:-1 1ÜZB.l.ŞI-
1 IG.,: 

E.ıctr:ı. Gu.tie.} $l.'. .. rü D.kn\'f'!ı, Fuı-
a<l Ayy1 1 .. u:, l\'ı.1!... l S. vı•r Eerdi 
GUr-eün,. S&1ah:tddı:" Al"JJ!rı~·n T.b.. 

s.n ÜJk ü .E;, IJ1 T";.çcr E.ad ö,ru
zun, RCt·tb ~~... Ceta:~ırı Er
t~k.n, l\letı.ı l·n f',furı.·,. Doeıı. ~ • .,_ 
z.,r Güvener1 l\teaır.cd Ber-ıti, SU-
rı•yya c;.ı::or. 

TIG?tlENLİKTF.'I 
LİGE: 

fSThGMEN-

İ::.ın~t Vı..:rgeç, Ji .. id Sı•ltr.arı, Ze
k! Car.berk, Sehunl Ergüney, Ret:ı:b 
Oraikan. )Jıyaz.~ Ö4üven., $('vk~• 
Şı'nt•r, l\a,.nıi BeJen, Hfıt.rtlf1. Bay .. 
ra.ıc. Mö1.ır..ıd Be'.t..nli, .Mıtttal.a • .\s-

Günün tenkitleri[ 
(Ba~ tarafı 1 in-ci sahifede) 

cek Tkaret ve Ziraat VekiUe -
.riııin 'erd ikleri ve verecekleri 
uzun beyanatlal"daıı çok daha ve
cİ7ıdir, dalıa çok müsrumtir. 

Bi:ı burada istediğimiz karan 
, ereduralıııı, cennp suıalan .• 
mıula'ki komşularımız da e'k • 
ınek yiiz elli) e. et ~ yü:.ııe, sa
de yağ sekh yüzc satıbrken ka
çakcılığı önlcyenıez. .. k ~detli 
bir akıntı)::. b~ )ere küre'k ç~ 
nıiş oluruz. 

Kaçakcılığl önlemek gerek -
tir diyorum. Bilmem oralarda 
\e oralara kaçakcılık yapanlara 
da ölüm cezası çolı: ınu görülür? 

Kırmızı, Nureddin Hüın:.Jıp, A
ziz Oauıkar, Büı'lıanelı1iin Develi. 

4. sınıftan 3. sınıf i\>11. Me. lu
ğuna terli edcoler: 

Fuat Eroii lu, Tevfik &dem. 
!i. smıf m lNllllele memwrhığla

dan 4. sınıfa teı(i eden: 
Ahmet Bölııe. 
7. sıaıflan 6, suufa tefti edn 

nıuamele memuru: 

D~}en ~irin, ,·in-c fôlnı ınll· 

Jıal ~W.r"'k, bu sC;ıu gert:eklr:-ıı1i1 
olsaydı, acaba ~in1di dtinynnıu 
hafi daha nire oları>klı? t'zc -
rindeki akla, ha) ale gelmez da
la..~ınalara rai{lneo. tger ı.aıa hu 

dünya tcmeliııden ) ıkılıp tuzh 
buz oln1u~ orsa bu, :io ağı.,t~!'. .. 
Jarı ~·aratan n1a-zlfan1ların ~·ü:-ü 
~u)·u hürıre-tine olı;a gC!rek ... 
Bugün diinya-oın birçok kü~e, 
bucağJnı saran an1au \'erıu~z# 
fcrnıan dinlenıt•z ater. kar .. ısto
da biz 30 nğ"lh;t°'"-tnıu~u kutleir .. 

keu, ~·ine g-önül ~kadar i ... ti • 
yor ki dünyan"' bu rehenn~tu 
ınarYLara~ı hirau öne(' d~~~ ...... in, 
ortatrk '.\'İlle ba-rı~ zanıanJ~rın _ 
daki cennete dön.~iin fZ'ka t bu 

se{erki ~c,~iz ~A\"3\o bi.itiin in..,an 
)arın kulağ·ına kiipe ol. un da 
etnıe, hLı1nıa dün.'·a~:.ı110 hu 
cebbar ve kahhar tecel!i•ı hu 
-ıekilde 'c daha beter bir halde 
kendini gf),fernıe~n; 

Om.an Cemal KAYGILI 

Başvekilimiz 
Sivasta 

(Ba~ t.ıralı 1 inı:i sahifede) 
Ba~"\.'eı{ilimiz, V, .d~f.' • 1(< 111, -

tan~ığı, Bc!ec:iıyey Pa .. lı \'e 
IIa!ke\.;n ziyaret ett-~ren son· 
ra Erkek L~sesine .~iriC'r· ·,. .ı\ta· 
türk Lıse.sini "~ S:\~as k·.ıngresı
n n toplanmış )'dtı~u ~· onu zi 
,yaret t-tm-~ler \>o rnÜte-lK bo.~ 

Aziz Milli &_ .. f \'<" Clır1hurri' S!

?l"' z İsmet İnönu'rıin oku:i'Uk :ın 
A'keri Rt»;lİY•.1 c gı ·r~.k ~I l'.i 
Şefin ınekt.e-p hatıra.sır, ~ -"d tin. 

ve T.İmar'"i itibarile de guzel 
bir Türk eseri olan "kulda bır 
müddet kalmı~lar \"(• öğretmen
lerle a.ı rı ayrı kı>nt..;:"'lus'"'rdır. 

B3E1Vck.ihmizı b,ndan sımrı 

büyük. giizel ve çok faydah bir 
eser olan Devlet Dem;ryoll•rı
nln cer atö'iYelerini gezmtsler 
ve ·ıı ba.,o.mda büyük hır "'"?'e 
ıçinde ~alışır buldukları mühen
dis ,.e ~!ere h!tlp edere~ bıl.

yük işlerin böyle bu:vük kın-ve' 
\"«' neş'e ile W.Ş.nl.'.lbileccğln> 
söylenvşler, gördükleri gaı·ret: 
,.e inbiızamdan dolayı nıenmun
luklarını •bıldimli:şlerdır. 

Buradan ayrılaıı Baf11!kihıni%, 
Selçuk eserlerinden Şıfaiye med 
:resesile Gök medreseyi ve miw. 
a.kiben de Öğretm.>n ve San'at 
okullarım >"e halı dokuma. evi:rı: 1 
gez.dikten sonra asela:i kışla ile 
ihastahaney< görmüşlerdir. I 

.Adkeri kışlayı rziyare~ esna~ 
sında rıdrtelif briıkler tat'l!fnıı 
dan sclamlanan · ~"ekile kara 
'\·ana nümunesi sun.tdmuf ve ~ 
lezzetli buldukları •er yeme- 1 

ğini yiy<'<ek kmnutan ve enı. \ 
hita!ben c.Ka~ tilrlıl ~ · 
ohır, ben kanıvanaım:ı. yemek~ 1 
le bugünden i!lba:ren kara-., l 
kardeşi de oldıı:ııı> demışlerdir. l 
Eratın ~rleyen cSajol. ııee. ~ 

ierı arasında garnilıoodan ayrt>o 
lan B~ekilimiz aııkeri hastahı. ' 
neye ghierek hastalan ziyare.t' 
ve hatırlarını SlOdllU§lar ve ha. 
tahane hekimleri üe görüşereJC • 
memnunluklanıı.< bilıiı.rmiıŞICI'< • 
dir. 1 

Saırt 22.30 da Srvas C. H. P, 
Reisi tarafından Halkeıvinde şe
ıellıer:ine verilen ziyafette bulun 
muşlardır. 

---<>---· 1 

1 .... n, sman E:-b:.ty, Şaııklr Yüce,.;oy, 
H<>~-4lll Qzyurd, .ı. "ııs.:1'1 Ku.ı:dk ... ya. 
~!a:tm:ud A' ).:ıy, Orhon Şahab .4'.gııu, 

RuR J~t"ri, .ı\lımed Ku"H' Nftl°'t Tek .. 
-er'. s..:ıı'"'<idı..1. öıer, Nac. Kıl'l.-ttept>, 
Fikrı Söırrc~. M"'h~ııea St·r1>ay, :..ıeın 
dul1 Erıgt..l, l\'lı..:stafa 01A."T'" Şa.Kır • .\.Ul, 
!\iu.std.Ca ~0;;.·.att Y:ln.:.n, J91ut.=l Hak
kı A:lutlbay, R.ıho. Aka1ın, M:ı.;ta
!a EıtLrııl Zt•k..i Get~(·r. Z-ı.\.·er Ben
deı'. AT;f Türlrer, K.tnnl NazLıben, 
Sllleyınan Turhan, ~uurcer Un...-a.1-
dı. 1\lPhn1rd Çakınakçı, Mutıarrt•m 

Akın Kerı.an Şc-:l. Sa'hall Tüfeokçı, 

Reşc:.d \rardar, Refık eıiı::rr•~n, Sa
deddin YL;.ct•, Mahir Can. Ta.yy.b 
Csnuı;:'!.!E:i.J, lliliınll Gurcan1 F<tth.i 0-
taç, !\·:J.re:id'in ÇPt n Fnvrr At•k.an. 
Cadd Öngl'n. Jb..,.h>ıTI E.<er, Cihad 
Bci\.n.eo.ıl, Fı' ltl n 'l' Jyta.ıı, l!i"'nli Say
gı. Te\fk ~rav, ı1 ..;.st~!'a GlL
'( 11,~ur. Kav kı.; J S J .) 1 an Lct
lt!, l:'fan Çc!m.kaya Ragıb ~y!r
er Ha=can B y uoı:, Sai>l'I Kartal, 

Hıwyretbıı Keçik. 
4 sınıf hesap menuırhığ.....ı.aa 

3. sınıfa terfi eden; 
Abdumııhmı;ın Tekin. 

Almanlara göre 

dd lan.ş Sa A >7, K•-
m y, Kfı.'ll K&,wı3 )ı; ı iasa?l 
ş·mşek, l\lehm••d "l o t'\'tr R 
Surnf"r 

~. Sınır A•keri dli Hakim • 
ilkten t. Sın.:f askc i adli hiı -

5. sınıftan 4. ılilDlf hesap m<ı -
ınurluğuna terfi edenler: 

Faik. Ö2xlemıİ'r", l'lli1ıbat Aıbı, 
Emin Akam, lillmi Beyhan, Ab
dımtıaırr.an O.rci<liŞ, J\~~ Öz.. 
tiirk, Yusuf Ak;giın, Feıtııat Al
pın, :Mehmet KeSk:iıı. 

6. sınıf hesap memwiuğutıdan 
5. sınııfa terfi ed•nler: 

Cemal Ya'LÇ111, Ak Oeyllnın, 
Kaıs'"..ın ÜPvermez. 

5. •ıntf tiife'k~ilikten 4, sınıf 
tiilekdliğe terfi edcn: 
Mazıhar Üool 
6. sınıf tiifclc~illlı.ten 5. sınıfa 

terfi eden' 
H;ıımdi Özen. 

(Baş malı ı inci sahif'ede) 
Rjev civarında RuslaTın bü

;ıilk ~vv~rle ya:ptı'klırrı ye
ni hüıcwnlar OOrnba ve Şt.lkııı 
uç:ildaTının deslcldediği ~l 
!kıt'alan tarufmdan. ınu.vaff'3ki -
y elı;ıiızlli ğ e uğrı.t ılro ışt rr. • 

Ll<Uıga göhlniın t'C'l\cobı.ır..da 
düŞ!llQnın ~~i y2Tm.a tcşc!>bü&
leri dunlırrubnı.t;tırr. 

Helsiokı,. 29 (AA.) - Du'I 
gcee so,·y~t hava kta\'"\ et'<Ti 
rniık'akiP dalgalar halr•de f'in 
başşehrine taarruz etm:;,l<'r ı.allt 
r:bat ve yangın bombaları t, 
mı~Jardır 

Tahtike 'san;ti takriberı dört 
buçuk saat sürmi4ııı • 

~nıl~ 1 , 
şu.:ru Olcay. 
6. ınıf a keri ndli bakinılik • 

ten 5. sınıf askeri adli hiıldıulii:e: l 

3. fi,Jnıf ınu;ımelo memurlugun- 1 
Hu'Stlsiyrtien \'abancı dıller Öb-trel mine rh~mnk~t verr-ıcic ta~-

~aıı 2. sınıf unıamele ıneıuurlu " besin n sıhhat ""' inz.:bat:U. ;.rakınchn alakadar oımaictır Esltı ta <be 

guıı.a: kayrth.rmı A~ıı.sl<IS , ma katlar yen!lcn , r .Td•!o 41159 
İru Ç, , Zi.ı a Deım-, Aziz ;.lllİliiiİİiiiiiıİİİİİımiiiiiiİİİIİiiiiiİİİİıııiiiiiİİİİıııimiilıiİiiiliİİİİ::ıiiiııiıiı-mıı..-mıii 
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Halit Özgat ve Şüra- ÖMER ÜÇÜNCÜ Hoş ben, 1'.ara Sü1oyu g<izlim 
de çok büyüttüğüm :çin Kazıkçı 
Kara Bekirin bu pehJi,·ana nasıl 
loorkmadan güreş tutabileceğine 
hayret cci>yordum. Çocukluk ya? 
Y:ılnız btn değil diğer pehlivan 
arkadaslarnrun da merak içinde 
o1,tluğu;rn söyliyebilirim. 

Bi..-1birimize sorardok: 
- Accba Kazıkçı ne biçim a

ılamd n· ki?. 
Arkada>;Jar>m da ben de baba 

larımıza sorup an\ad1ğın1ız ma· 
llımat birbirimize naklederdik. 
Babalarımızın verdiği n,alü

ırat u'.dukra mühimdi. Bekirin 
,;stası Arn-bo.ğl~ınu çabucak mağ 
W,p ctt:ğini söylerlerdi. 

ıta'buki, biz biliyorduk k'. A· 
1 ab<Jijlu. Kara Slilo ile beş saat 
müsabaka y•ptığı na:dc berabe
re kalmıstır. 

Bu sr.?eple hepimizin merakı 
vP ~ Jiı.k3.sı görmediğimiz Kazıkçı 

Ka• Bckirin üzerine tevec~ih'ı 

etmişti. 

Uzatmı,·a'ım ~lire~ günü gel<li. 
Catıı. Bu gıüreşi Şıınınu bey

lerinden AH ağa yaptırdı. Kıız1-
11ın düğünü vardı. Ali ağanın 
~iftliği b;nlerce kişi ile dolmuş
tu. Kazanlar kaynıyordu. 

Ben, bu güreşte desteyi' gü
rr.;eco"!<1lim. Fak·ai içimi güre~teı't · 
ııı'yade me,,gul eden Kazıkç, Ka 
ra Bek.r idi. Bu adamı bir an 
fV\·el görmek hırsına dü~n.üş

tüm. 
iki de l:ıir de büyük peh1:van

lar1n yan1na giid,yor. Uaz;-ktan 
\['oz atıvor, içimde babamın ta
raf na Jıenzer bir yabancı çehre 
ıa·ıR"THJ~a çalışryordum. 

- Murat, gördün mü kıizık
<;ıyı .. 

Dtdi. Gözlerimi dört açtım. 
Ve baktım ... Karayağız, ir. ke
m kli. Kara yavuz bıy .klı, yağ
s;" kulakları tiı ensesinden o
m~zlarna doğru döl.;ülen bir a
dam. 

Murat alfa !bana Kazıkc.nın 
port ini Myle çizınisti. Su
yolcu Mehmet pehlivandan da 
K.~ıkr:ının portr€Si ~çin su not-
larr a!.O·m: ~ 

İri kffi!Lklr, karayoğıı:ı, 

glimrah bıyıklo, keskin kara 
giizlü, çok kaşlı, ff"vkalade ade
li vilC'lltiü, haıttiı sırtının iki ta
N•fından belk.emiğine kadar iki 
torik balığr oturtulmuş g'bi <i~ 

ikln ve iri ayaklı, elli bir adanı. 

·Ruyolcu Mrıhımet pehlivan, 
Kazıkç. Sultan Aziz de>vrin<le 
İslanbula geldiği zaman gör
lır>1h • Gürc<,J!'rirf bilmiyor ... 

Suyolcu Mehmet pehlivan, 
K ıı.k.ıç;nın İstanlbu~a g0iişJni 
şovle anlatıyor: 

•Ka1)k..'.J'. (İstanbula 
<lı eliler .. Onun ismini 

gelecek· 
1şitenler 

ve, 'onu tanıyanlar Ye.mr.ş iske-
11' ıne 1opland ık ... O vakit yel
ken k~yıkları vardı. Karadoniz
ılrn, Akdenizıden İs!aııbula ge
len yelken kayıkları Yemiş is
lke·.,sine yanaş, Jlardı. İstanbul 

' ve Galata rı!htımları yoktu. Bü 
ilin yelıken gemileri Yemiş iı;

kdes:ne ,.e Yağ iske!eshoe y<J.~ 

ruışırlard. Kara Bekr, Samsun 
00.n İstal'foula yclken~.i ile ge
lecekti. Kara Bekir· ka1·şılamak 
içın bir kaç hocafendı softalari
le beraber geldiler. Hatıta bir 
~-ok mahal'.e me>ktebi tıalc~lerıi 
d . hııca.Jarile beraber Yemiş is
kelesine gelmişlerdi. Siızin 2nlı

yacağınız, Kara Bekiıc, büyük 
bir vezir ve paşa gelir gilbi kar
şılıyorlardı. Yemiş iskelıesine 

'binlerce insan toplanm1ştı. Gö
rülüyor kıi, Kara Bckirin şahsi
yeti çol' yüoksekti. Onu o, de
virde ıanr.rr1ıyı>ın yoktu. Gıya
ben bilen'ıer de onun şalısını 
fÖrmek ;çin Yemiş iskelesine 
ogeimişlerdi. 

Kara Bekir, yelkenliden çıktı. 
Yası ~yce ileo-leıoniş olduğu 
ha'.de gayet dinç ve gençt1. Yel
k.-nliden cıktı. Mektep çocukla
r• 11ahi okuyarak karşıladılar 

Bekiri. Hoca l!fendiler dua edi
yorlard:. Bekirin, Fatilh medre
SP.c;:ıııde müderris bir hem.1erisL 
v~ rdı. O. MoHa Be kiri Fatih 
YT'Pıirese:sine götürdü. Ben, med 

resede Bekirl!e bultıştum. Ve, 
zaten babıımın t.onıdığ1 ı<li. Bi
zim eve de misaf.ır oldu. 

Hiç unutmam, gece yatacağı 
zaman soyundu. Bana h;taben: 

- Poolcvan, şimdi pehlivan
lığını gıöster bakaTını. Beni iyi· 
ce bİr yağlı!1' ve, oğ!. 

kası Kollektiv Şirketi Ochuı v<' köıniir ti~arefhane sinden 

Oıhın ve kömiir tica.~etha.ıwıs inden l{ok 
kömii.rü aJm.&k istiyen saym mi.iş <"rİJeriımkciıA 
beş giin zarfında bey.....,.ame{erini idattmi
~e getirıneleri I'İi!a ohumr. 

K<>k kömürii atmak isti.yen s Q\YJn mü§'le

ril.,,-rmmıı beş giin zarfında l>e ~·uıııı.am<>le -

tini idareınKııe getirmele.ri rica olın111r. 

Ben, soytmdum .. O na -soyun 
du. B<ıl yağla güzel vikutlüıı.ii 

oı,i<lıım ... Seni temin ederim 
böyle vücut hayatımd,ı, g&me
d:m. O de.rece sık ve adeli idl. 
ki, hiç bir yerin-de bir d;rttıem 
yağ yoktu. Hele, sut adcie!eri 
müthişti. Su·lında boynunılan 

belkemiğinc kadar uzanan i!lı:i 
paııça odale vardı. Bu, adaleler 
büyıük b:r tcn·ik balığı kadar ka
<:ıal'ıko. Ben, onu oğdukça o. ba 
na: 

- Ne biçim oğuyorsun peih
li'Van? Söyle biraz dokunuver!. 

Halbuki ben, dinç ve genç 
bir pehlıi~·andım. Sonra sııkı oğn
Yordum. Olanca kuvvetimi sar 
!ediyordum. Daföa sıkı oğmağa 

~!adım. 
M<'dresede misaC:1· olduğu 

müddetçe böyle kendini oğdur
durdu. Ha]buki o vakit güreşi fa. 
lan bmıkmıştı. Güreşmiyordu. 
Çünkıü yaşı geçmb;ti. Hacca gi
diyordu. Sultan A.zii, Kara Be
k!rin geldiğinl haber almış ... 
Deıtı.aı, bir mabcyincisini yolla
dı. Kara J3ekire, pa<lişai:ıın se
lamını getirerek. hal hatır sor
du. Mabeyinci Kara Bekire ne 
için geldiğini sormuş o da: 

- Sayei şahı:nede, kısımet o
luırsa Hacca g'deceğim. 
Demiş. 

Maibeyinci de Sultan Azize 
Kara Bekirin Hacca gidece~ni 
arzetmiş. Bunun üzerine Sultan 
Aziz, Kara Bekire cr!b' hümayu 
nundan beş yüz altın yo;ıl haııç
lığı gönderdi. Fakat babayiğit 
ve tok göz!.ü olan Kara Bekir, 
malbey'nciye şu cevabı vermiş
ti: 

- Efendimizin ihsanı şcifıa
nele.rine arzı minnettar eylerim. 
Fakat bu pa.ra ılt• Hacca gide
mem ... Cünkü başkasının para. 
sile }l(:'Ccrı g tme-J< olmaz ... Hac~ 

cın savap ve verinde olması ;. 
çin kendi· alınterile ve helafon
dan kazanılmış para olmas> la 
zımdır. 

Diy0 cevnp -ı;,.reı·rrıls... Mabe
yinci sa~ırrc1ş ... Sultan 1\.z!ze bu 
~eJ,li<le ]:~r söv~ıen.emiyecl'ği,l"!' 

anlatrn1 . . . Fakat Karab<~k 1-, 
kat'i·yyen parayı ,r(- irl:.l ıı~ ,f 

)~apacafnı. f~ı ... tııiş ))~ravı al
d1i11 gibi sara\ ı 'hü"Tlavı nrı dön 
.mü~ ... Bil"' -·bur·, e Sultan A
eize vak..-.\.ı oiduğu g:bi anlat
m ş. .. (Daha ,·ar) .. .. . .. .. .............. .. . 
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_Üsküdar İcra Memurluğundan 
Kab'Vma: Basana borçlu Etemin baczedil-en Kartal tapuı;tınun 

ağıısto:. 335 taroih ve H5 No. ;,-.nda kayıtlı Kart.ılda Üsküdar 
uddesindc laı>u kaydına naz ııraıı şarkan Güreli oğlu İstepan 
kahvesi, ~ima len Üsküdar caddesi, garben Pcrik·li veledi Kosti 
dillU<anı , cenu:be.n pj\Yasaı caddesile nıalıdut tamamına 368 lira 
kıymet takdir edilmiş olan 46 metre murabbaı nısıf Jıissfil; bir 
bap diHd<an elyevm arsanm siilüs hissesi c' veke ~ a.pılan açık 
art1ırma netkesinde Kartal ista<>yon eaddesi 24 No. da nıuikim 
Turgut Sırala ihale edihııiş isede alıcı TUTgı>t Smıl vı>rileon 
mühlet zaırfında ihale bedefüıi tediye ctnıcmit; ol<luğuında.n 
ihale !eshedilmiş \'e icra i!Hls K. 133 iin<!ii maddesi.ne tevfikan 
gayri menkul yedi giin müddetle a.rttı.rmaya lrnnulınııştu.r. 

1 - Arttırma 7 eylul !M2 taribi.ıe miisadlf paza~lesi günli 
saat 14 . lG uasınıla Üsküdar icra dairesinde yapılaoeak ve üç 
d,,fa bağLl:ıldıktan soora cıı çok arrtıırana ihalAı edilecektir. 

2 - Meı.kfır gayl'i menkulün a.rttınna !jll•tnamcsi iliın tari . 
hinden itibaren da<rcmizin 939/2554. dosya No. sile herlkesin 
göreb;lmesl için açıktır. 
Bıu ilanda yazılı olaıılardan başka fazla malfımat almak isli

yenlcr daireınttin 939/2564 N o. dosyasına ve salL~ şartname
sine mii:rJıea.at etnıeleri lil'lım dır .. 

3 _ Arttırmaya iştio-ak için y1.1lrnrJda yazılı 368 lira kıyme
.tin yüzde yedi l>uçuğu nisbetinde ı&•Y akçesi veya milli ve 
muteber bir bankanın teminat mektubu tevdj edilecektir. 

4: - Gö~tcı:ilen güc11de arttırmaya işttrıalk edenler arttı.r111a 
salrtnames.ini okumruış 'Veı lüz tLmlu n1.alfımatı alınış ve bu·nlaı:ı 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar ohınudm·. 
İşbu gayri menlnıJ yukarıda gösterilen tarihte Üskiidar ic - '! 

ra memıırluğu odasında ·işbu ilfııı \ 'C şartnamede giistcrilen 1 
sartları dairesinde satıfa'Cağı ilan olunur. 
' 

TÜRKiYE CUMHURlYtTl 

ZIR AA T BANK ASI 
Kuruluş tarı.Jıi: ıssa. - Se rmayesı: 100,000.~0 Türk 1.'.l"ast. 

Şube ve ajans adeoi .. 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap
kur'a ile aşağtdaki plana _gö anlara senede 4 defa çe.'ci!ecek 
kura ile aaşğıdaki plana gö ı·e ikraımiye dağıtılacaktır 

' A. 1,000 liralık 4.0911 L.11 IOU Adet $0. liralık 5,000 L 
' • 509 • Z,000 • 120 • (1 • ' .8ôll • 
' • 250 • 1,000 • -

.o • lOQ • '-090 • 160 • 21 • 3,200 • 

DİKKAT· Hes~plarındaki paraıJr l>ir &ene i<':ııde 50 ha-
d~n a~ağı dUşm:yenlerP ikramiye çıktığı takdirde ~· 20 faz]a. 
s:ie ,rer ~erckt~r. 

Kı:r'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyli'ıl vto 11 Bi"incikanun tarih lerincle çekilecektir. 

,. Saraçlar Cemiyetinden 
31/fı/942 Pazn.t'lc L gJ;ıü ı:::aat 9 dan iti·baron. l\Ic.-can'dıı Cunıı <;'lk.i'fla
zıntla f/l num a~ı 1T'.1kavva veı~lecektfr. 
Dukkan vtı tcıl.}P sahipit'rt unvan kzkerele iyJe mürncaat'ar: ıJan 

olun ır 

.,,,..-ıı:zıamaı:mmı1111m:mmııı~llil!llEi:w;ım~~~ 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Fabrika!ar1mız bu !<"neki faaliyetleri'lle eylfılde geçeceklerin

ıku t..ıanbulda ve fabrikala.:1m.ızda yeniden kristal ~e1.e.ı· için 
müracaatların kabulüne 31 a jı.ı stos pazartesi !(Üni>nden itiba

ren J>a~lanacaldır. Ge.rek kiip gerek kristal talepleoi, ancak be· 
de ilerin fnbı-ikalanmıza veya İstanbul büromuza tamamen fo. 

dtyesind.en veya lıa\•alA!.n±n vii rttdtından sonra Wbıu-e ahnacaklı~. ,, SARAQHANEBA.51 HOllHOR CADDESİNDE: ırususi " • ____ ..,......, 
1 

Kn - Erkek 
Ana - İlk Hayriye Liseleri 1

,..-......,,.0-:rt-a -.-:L:-:i-se-=ı 

Yatılı _Yatısı~ 

Talebe ık.aydJna başla:mnışl.ır. E-ki ta~b-enin eylü1il1t beşine kadar tak~ller.irıl ya~ırarak k.ayı.tlartn: ~ile
melcrl ıaznndıı•. Sın.t bütünlcıne imtihanlarJna 31 ağtıstos p.."lzartesı, lıse. bıtı"nı.c ımt.Jıaı~Jarına 8 eyful ~ı~. 
orta 'k.tsım• elC'lnC imtihanlarına ıo ey·uı pt1rşembe ve olgunluk Jmtihaın.larına .da 24 f'ylul pı'.~~be. gıurtu 
ıbe.şlanacakltr. Müracaat bergün ıo dan 17 ye kadardır. Eerrebi lisa1u ilk sınıilaı·daill buşlAr. (;~ınduzlu tali'be 
mektebin h1.J6'usi vesa;ti}e n.:ıkled.Ihr. •telefon: 20530. 

Tel .. !on: 23689. 

Alman - İsveç! l 
ticaretinde 

güçlükler var 
---·----

Almanlar söz verdik 
ıerl lı:ömarı hala teı 

Hm edememişler 
Sto1dıolm, 29 (A.A.) - Af

t.on Bladet gaz<-t<'Si y aLıyo.: 
Almanya .le Js,eç arasındaki 

t:caret rnünascbetJCri gi~1ük 
içind€d'ir. Bunun sebebi, .lılman 
yada işçi cksıi<:;ği, İngil.ı;z hava 
kuvvetlerinin bir ~-ok Alman 

fabrikalarını tahrip etmiş olma 
sı ve Sovyet den'.zaltılarının 

Baltk denizinde pek fazla faa'i· 
yet gösterm;;k1e bulunmasıdır. 

Almanlar geçen sene söı verdik 
]eri bir mi~:on 7ü0 ton iilto ma
den kömürünü isve-çe göndcr
me??Cislerdir. Bur.da~ b&.,ka, İs
veç limanlarile Almanya orasın 
da t .earet se.rvisl<:rini tc·m;ne ye 
tişecek sa~·1da gPmi1eri de bu
lunmrınıaktad r 

aoıs119•t 

8,30 P:·ogram \."e' :nw:ıo. sc.ıat rıyart. 

8,32 l\'lı.ivk: l\ıla?"~!ar. 

8,40 Ajans 1Iab rjerı, 

9,30 Müzik: 
12.30 Pt·ogram vr nıeın scı.at ayarı. 

12,33 Jı.1Czılt: 
ı :!.'15 Ajans h. hrır!i· ı. 

13,00 1\l ;z ı_c TurkıJcr. 

14.30 l\1uı:ik: 

18,0I) P•·ogra n \f' mE-nı. F.<ıat ayaıı. 

18,03 1\Ii.ızi.k: 
18,45 Mi.ı.ı.ık: 0.} un hci\iRları, 

19.0-0 KcFıuışnı<ı: Zır<:ı .t "~atı). 
19, 15 
19,30 1\'lenılı ket :-c.at ayarı ve A

Jil 1.3 hah f'l'ı. 

se ·n ıo dok ka. 19,45 
19.55 
21.50 

1\rl'üı •· l (! K Tuı-küleri, 

İ:§İ.Jrbul ,.\t Ya ~ların 1 n ne-
ticel 

!\1ÜZ'.k.: 

22.30 11 111 .{ t 
h'lbe:lc ·ı • 

22 !>O y ""'"' r: "'° ~·· k P• ");c, 

K TASARRUF 
HESAPLARI 
2 ik.;ncitl'şrfn 

Keşidt:>~ine aynlan 
;krcım~ye Jer 

ı acet ıooo J;: aıı:, 
l 
2 

;~, ! 4 
;·; ıo 

'.;,,.· 
... rn 

> 
• 
> 

• 
• 

500 
250 
ıoo 

50 
25 
ıo 

• 
• 
> 
> 

• 
> 

' ·• ,"'~ .., 
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-~~~~~ .. ı~---~--
8 u günkü koşular çok caziplir. 

Favoriler hangileridir? 
İstanbul at yar<§lanun seki· 

zinc., haftası koşularına bLıgün 
de Velicleııdi koşu ye.rinde de
vam edilecektir. Bugiinkü k<>
şuları:ı ve bilhassa tay yarışla· 
rı çok alaka t.oplıyacaktır. 

Hem ikı·amiye bakımından 

ihem de toayJ.ar n idman Ye loud
ret1. bakımından cidden entere-
san olan saikan tngi!Jz ıay ko
şusunda .Prensin Huma·yunun:ı 

m.ııkaıbil F ikret Atlınrn iki tayı 
ile Ahmet Atmanın bit· tayı bir 
hayli mücadele ederek 1<udret 
ve kaıbiL.yetıedirler. 

Şimdi bugünkü yat·ı~ların 
pr<>gramına göre {a\1oril:Crini bt1l 
.mağa ~alı~alıın. 

Birinci /;o~ll: ü,: ya.s.ndaki 
yerli yarımkan in:giL" eı-kek ve 
disi taylarına mahsus olup 1200 
metrede yaıpı l acak bu ka,uya 
Kader. Tiryaki, Meneviş. İk!l>al 
yaz1Jmuıtır. 

Bu koşunun Soku!a)·ın bine
ceği Meneviş tarafından kaza
nılması nonnıaldir . 

İkinci koşu: Ü~ ya'i'ıııdaki 
saikan Arap erkek ''e ciişi tay
larının 1200 m~tredc yapacağı 
bu koşuya Rin't, Oabi, Can, Hı
zır, Vecize yazılmı~. Bu koşu
nun ıfavorisi Hızır v:::- Dahidir. 

i!~ii>ıcü kosıı: Dört ''e dana 
yukarı Y'~taki safkan Arap at 
ve kısraklarına mahsus olup 3 
bin metre üzernde yapıiacaktır. 
Bu ko,uya Tuna, Sava, Bora 

T'Ornurcull!, B\t.hliyar, T;:r&ın 

ya211mışla1·dır. Ko.şuıııııı ~-avo

lisi Sava iie tonıurouktut· 

Dördüncü 1.:o§ll: Jlaf!r:ı.;n r:n 
mü!h;m Ye enterc~.n }:o::us-u t..>

lan Bebek 1ro~usuna i1.i ya~! 1-

daki safkan İngiliz e;·kck ve tii
ş' tayları girecektir. 1200 md
rede yapılacak bu ko.1u 1030 L

ra gibi oldukça yük;ek bi•· ık ;ı . 

miyc tevili edecektir. İkrarr .• · ~· 
nin de yüksekliği ko~uyu bü~'tıu 
tün enlcresan o·r ha\r. s.okın°.,·k

tadır. Bu koşuya Fikret Ati n n 
Vara! ''e Zehrimarı. l'2hm: Sıs 
maroğlıunun Destegü Li, Prer.
sin meşhur Humayumı, Ahmet 
Atman ın Hasbası. İJlrnnıı A. •!·a

çın Nililferi \'e A.vni l\yna.~o.ırı.ıı1 

Pınarı girecektir. Kosunun fa
vori~ lı~ç şü.phesir'L ~-!u!llaYun 

olmakla beraber bu ko.,uda bir 
sürpriz ihtimali vardır. Bunıın 

için ·varat ile Ha,,bayı da kaı'iy 
yen Nımal etmemelid r. 

Be~i•ıci koşu: Üç ve daha yu
karı ya~taki safkan İng'Ez at ye 
kısraklarının gireceği bu ko<:.u
nun mesafesi 2000 m~ıred!~. Bıı 
lrn0uya Komisarj. emekta .. Da. 
di, epey zamand11· ko~uiarda gö 
remediğimiz Karabiber. Ecyi:ıe
}j ve Çob:ınkızo gircô<:<\ir ıv~ 

şunun favorisi Dandi k~bu! E· 

dilse bile Kom:sarjı binicıs' ,e 
bakarak ,ifımal etmenıe;, Çr'oörı 
'k·ızını d3 sahjb'ini haur.ı:ya ak 
jhn1al etnıernek ,gerek~·'· 

lr ·~ 
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30 AGUSTOS 
20 yı\ evv'i: bu.g:in ı.afe.· ha.kikai 1 

olmuştu., dunya tar hinı• en serefh 
v-P büyük bir z<.ıı rr il<l,ye ed!lnıi~t( 

Bu ı:aiel· Ti.ırk miJtftJnin emper
yghır.nıt•. • eJT'!';tJe yal !-i' .rrı·.btı·vlilero 
ka.r~ kc. z.an ct.ğ1 en .. aJsıı. bi1· zaferd:. 
_ Za.fcı n kazanılacağı, istik.lal mü
cad-el ın ·n başladıaı, Ebf'di Şt:f A
tatU. kcUl, :i\.1-lli Şı.:l İ~ınut İnünrü'n•ünı 
kuma.nıo~yı büyü,'- ve dahjy.ınc ~:u

Jrui ı,;;ı: .:ıLnHı.z. al.iınl.e ellvr~e ve i<L.-ı.
l't'.'l~r'nı• ;Jciu;.li!l'l z.amanarda bt·- ı 
idi. T·üı·k .m · c:ti, ciün,ya kada:" eski 
-0:an tarihi boyunca ı·sir oln1 ... rn1ş, 
:yUJıdlınu tiü~,r.an \t:' 111ü.~tev!ı elinde, 
idare ind • bl! akn1~nı·11Ş, cı-r.:ı,gt,,:er'tigi 
n.i ispat cyl€n1tş, :yint' bütün tarihi 
boy .ınc.;. <tünyaı 11 Ct; kıt-..~ nrl~. 
A ,, p.ı, .'!..sya. ı\' ı .kada, bu k t -

la ı h r.t.e nndı ıe:ıizh "".lı ô a ·
t"3 u 'l 'ı ~"' 1 yrtiır tes s ı ~m:!-', 
r<ı ,., t' Jıa k !Jı ıs, · meri..:niy.e-

tioT :-~'ı.ynı ~'·· 
30 ~\e:.ı.stostiln ı \ \·eJk, g 

büyl.ı:ıt zaf r:r. ~~""' 'ac.:agı 
türkün büy ~ı 

kornutan:ar1 1 ıca ı ~ , o~ tün 
yaea l)elıı olı lL ... tu. 

Çürıi.iı 26 ve 27 a;:-.,ı t<.ı~ g..ıı ı• L-

de _ ev.i düş r• ııın ı il h 'L ! 

&ı.b'ed •. niş, ypnilı, dli~!, atı ı 

ısLik4.1 et:e. ı, topi:cı11n.a n' 
kesıinı ı.tı. 

.. l 0 ı 

İstAı.";.ı!lıl..:ı r, ır.i.ı.·l<ı hk ı: ıı ınL \ L. 

kahı·anıc. ı tiıri\. a :;.c;rinin, Je a 
v~1 yılnıaı. tüı'K ·op~·u unun ..... , 
kaı·.şış;ncia dayan<:ıın;ld;Jn , nıU:ıiC 

Jiler· li.:turı •ncıdıia., nı~l:< \ ı m fl -

k.anı bulaınodı.<ı . B ır'd snfl r 
K', b.,.-SKlnna dan Fl:ıcdı 

kün d hiyc.ın piaı~ garp cc 
kun, 1 BJy .... inuıı ..ı • n 
alt:nda ltı_k a t.' r.n ı 
bı!-: - yı;t a 

riak• r tt!c iU\h • 1 

tı•\ ~l rlü !"ta n 
rı ~11.l. 

a ., 
t;t C"' 

n 

BL:gu·ı 'fü "' n ı·tin l ku 1 
bjyü'.i. z, fer b:ıyı'.tıııı, h \' 
iı.a!tas.ı. 20 yıl t'\ \ ı i.ı u ı b 
a:ı.a. UZ.lıll ba,_j;:ı 1.:.ı, n•n 5 n 
tiil'k \· LnI!l ı r tt.vJi,( n 
kazanılan t ıısalsız z r ·in b. 
mıdır. 

" Bi.ıglin türk IPJllı·tl, iürk ord 
ti.irk konı 1L n~arı. tı.i k ;:ı ker v 
istik[,,, ı:.er•f, rı i va lık mlld ' -
sı.nd<.ı ic<'P ett.61 ı ri lıaır g ' 
z·~!nJ:n bu çapta za ı ·l~r ya an l .:ı 

<;'O.k d~ıha m Jkt 'dır ve h:ııır '\ılZ y t

te bultınllô·or. 

H. N. IRMAK 

i LAN 
z_~Yİ - Zeyr,,.,·, O:tn okul ıdnrı 

1929 - 1940 deı·,, "mt·"1 İf,'.in ""':Ş'\ 
olduğunı dipJonı.a1ıı1 kay·betLlm 

Y~nis:ni alacsgın•ıdan P !f.ı,ı in 
hükmü yoktur. 

Şeh.z:.:ıclf•başı Koır:ıJ.:ol <ırkast :!\lııh· 

taı· Pt>~a sokak No. 29 
Şer.{ og '!\ıT"hı ııt r·-------, 

Sandalla;oa do1ou!'ul u. 
~ g:bi. plünörler •.pw.ze ı 

ğına k • .:!ar &lfıhlanmış ınutıar.ip

ı.c.r yı .. tıeı kuşlar gJ,i ar~an:ıu.a 

iuk·er;y<>l'. Havacı 1 ık hafta13ma, 

ba dı•kor/rı sar Jnıı~ bir dün:yan· 

içinde <"ris.rı,ş bulunuyoruz. Tür" 

l l!~\'3 Klı:'Umuna yardın i~~ btı- ı 
gün cPünküııd-en daha rok o:ıMr. 

a1ıın1ştır. 

N ( · ,.. d • 90 ~---- 'ua,sa 75 ·'·rece Net• in Limon •İçekleri kolonyaları bir rniiddettenberi yapılmamakta -ı:e Hasan kolonyalarını seı-rnler üzülmt>J<le idi. Büyük fedakarlıkla bir miktar e«ans 
c ascti cuı'ftu e-gcr u-eı....xe n ve uc: '°' ~ • • ı ka · Ahi · · n.t 

eld.: edildil:inden JJ<'k yakın h;r 

.zamand"' ınef.is kolonyalar )apılacaktır. Ha.san deposu yeııı adresı: Ba ı<e ıu Nımet a gışesı yanı a. 
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TELEFON: %3300 l<j F 1AT1 
TELGRAF: hlanbul İkdam 

ADRES: CAGALOGLU 
.NURUOSMANIYE 
CADDESİ No. 54 

Ber yerdıo 

5 
Kant 

ABONE 3 ay ;lk 450 8 aylık 760 yıllık H-00 J GÜNLÜK 

Suriyenin istiklali 
Bunun uzak olmadığı bildirildi 

GAZETESP 

.Bey~ıt, 30 (AA ) - G<'ntın<l d• Gau:Je S'-""lY<' \e •.ubo<m ,._ 
tJlllıiliBrtJıID tıanır..ctı.rın fKk'G.b şin:ld.lci ll•'i> vaz..7ç.t.. 'l<: -.yıs e b·; 
tne:m.Jeket!<"T'"~e S•\,~ı :,yapı'r&mıy~ söylt"mı.Ş1ir Bı.ıııl'\\l'Cı.;!; ~rcı-
:>eı- ı ıcı-; .• J s rJyt"~lt>:-.e Lüb11anlı.i.arın ttyle-ı.nı s .rl11:.-tte ~~ 

l.,.cf-1< .. ·!·..,.•i--gun•··c•n--u•oNıı--•~•lmt>d-----<:•ın••--J.lıv•e--~ ... t.'r •• ~------~------~ SiYASi HALK 

ZAFER BAYRAMI HEYECANLA KUTLANDI 
- , 

·,İ B~rlin~ İ1 Şükrü Saracoğlunun 
Hava Tetkik seyahatleri 

ı.. • - ır . ... 

Dün Tuksim Cum buriyet meydanında yapılan geçit resminden iki gijrii.niiş 

Yurdun Her T ~rafında Coşkun ve içten 
Gelen Çok Büyük Tezahürat Yapıldı 
Brezilyanın 
Mih~ere Harp 

ilanı 

Brezilya, Amerika devlet
lerinin Birlefik Ameri
kadan sonra, nuluıı ve 
askerlik bakımından en 
kuvvetliıidir. Mi_hvere 
harp iliin etmesi demolı.
raıilcr ıçın sevkiilcey§İ 
ve askeri bakımdan da, 
faydalı olacaktır. 

Yazan: ABİDiN DAVER 

- ADANADAN -

u '"'bahki Adana gazete
lerinden ·Türk Sö-.ii• 
refikimi:ode Brezilya"ın. 

Milınro harp Han ettiğin; oku
duk Kaç gündür, bu mernlelret
te Mihver aleyhinde büyüık bir 
kayna§nın 'ardı. Çünkü Alnıan 
d1'nizallı gemileri, iistiiste ~ş 
Brrıil)·a \apurunır batırmışlar· 
.Jı. Böylece ge.;e11 baxbin üçiim:ü 
yılmda, ~iddctli d<!nizharbi yü
zünden Birleşi·k Amerika de'Y -
Jetleri, Alrnanyaya harp iliin et· 
n·i~ti. Bu harbin üçüncü yılı so
na crerkcıı de ayni "'heple Bre
z.ilya, l\Iilnerc harp ilan .. tmiş
tir. 

Brczilıa. japou) anJnı Ameri
ka ya taarruz etmesi üz~ri.ne A· 
nıerika ek\ lctleri arasındaki fi
kir \e siyasot birliği prensipine 
dayanarak bütün Mihver dev • 
lctlcrile dipl<nnalik miinasebet
le.rini kesrn \e onlara karşı şid· 
detle alcy·lıdar bir siya

0

set takip 
"11.-n cenubi Aınerika devlet • 
lui arasındii en başta geli)ordu. 

Bre:Olya, Amerika de\·lelle -
rinin Birlc~ik Am1"1ikadan son· 
ra, nüim; '" a,,J,;erlik balunıından 
en kııncllisidir. Bu memleke • 
lin l\1i.Jnere harp üaıı etme.si, 
denıokrasiltr için- y alıuz bir ma· 
nevi kun et te~il etmiyecek 
ay ııi ıamrınıla onlara snkulcey· 
i ve askeri bakımdan da fay -

dalı (ll~aktır. 

Breıil) aırm, bü)iik bir ordu 
seferler edip bunun bir kımıını 
d.:nizaşırı cephelere gön<krip 
nıüttef;Jı.lerle l anyana harbe -
dip etmiyeceğini bugünden ta
yin elm<!k mümkün degildir. 

\Fakat Brezilya hau ıe denn 
lıuvvetlcri, müttefiklere cenubi 
Atlas ve Okyanus sularında ç<>k 
J..ı> melli ~ ardımlarda buluna • 
hilirler. 

Brezilp toprakları ve lı.ı) ıları 
•enubi .ı\ınt'rik;ıda g-enı~ bir .)t-r 
ıaıılanıııtır. Bu kıyılar, batı Af· 
ika11111 kaışı~ına dii~er '\.e hu 

tolgcde Amerika ve Afrika kıt
eları birbirine ynklaşır. Atlas 
i)k)anu-.unun geni~liği azalan 
bu kısınıııda garbi Afril<adaki 
in;:iliz ı;ütnürg~lerind~ki. deniz 
~e ha"' u-lM"inden lı:rrek t &

den ha•p genıilcrile tay :ı.reJ.r 
llrezil) adaki ü !erden y <>la !1-
kaıı haa \'e deniz ıu-.eU.eri 
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Şehrimizdeki Tören Yağmura 
ağmen intizamla Devam Etti 

-~~~~~~~~~-.... 
Eski Generaller ve Tümen Kumandanhğırida, Askeri 

Birlikler başında bulunan askerler dün Ordu 
Evinde, Kolordu binasında ve Selimiyede toplandı 
Zafer bayramı, evvelki geee

denber> yağan yağmwra rağ

m<m ctün şehr~ içten gelen 
büyük bir nc~e ve sevinç içinde 
kutlanmışrır. 

Blitün resmi ve hususi mües
sc:;e!A:r \"C nak l vasıtaları bay
r•klarla donanınış bulunuyor
du. Haik erken saatten itib84"cn 
Tü~m m(!'ydaruna roplarun;ş-

tır. 
OIR.DUYU TEBRİK 

Sabahleym saat 8,30 dan it:i
bl~cn İ&'.anbulda, Fı.."ldıklıdaki 
Komu~anlık dairesir.de kil>rik 
kabu?ı meraBim.i başlan1ışt1r. 

V,Jfıyet adona meclis azasın

dan mühendis Cevdet İlkray. 
Recep Ilavlııcu, Valiliğin riya
setinde lstanbuJ I'.alkın:n ordu
ya lk~ı 'SC'Vgi \\~ ıcbrikler';r.n 
Komutana bi'dirm;şlcrdir. 

TJ\.KSilfDEKİ MERASİM 
' Bınlerce kişi, daha sabah.n 
e.ken saat'crindcn itıharen, ya
ğan yağmura rağmen sırf asker 
ler;mi2in gc.çişler'ni seyretmek 
üzere merasimin yapılacağı Tak 
s'm meydanını doldurmağa ba' 
lamışlard:r. 

Merasime i~Urak edecek kıt
ala:Ja mektep1jler ve teşekkül
ler Taksim meydanında kendi
lerine ayrılan yerleri çoktan ~
gal etm~~ bulunuyorlardı. 

Saat 10 buçuğa doğru Vali, 
yanında, İslanbu.I Komutanı A
sım Tınazt<>pe ıle merasim ko
mutanı Tuğgeneral Hüsnü Er
taş olduğu halde Taksime gele 
miş ve dizi,miş duran kıt'aları 

t d r' ş e tJflli~l c>.rd i r. 
Va1J, k.t'aları teflişıen sonra 

kendi:<'rine h taben: 
- Bayramınız kut1u olsun, de 

miş, kıraat da: 
•-Sağ ol.> 
Cevabırıt vcrmjst~r. 

Müteakiben Istik!al marşı ça-
lınmış ve bayrak direğir.e ~an
lı san<'ağımız çekilmiştir. Bu sı 
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Ask~ıi kıt'alar teftiş edidRkt.:ı 

DUMLUPINARDA -
Meçhul asker abidesi önün~e 
heyecanlı nutuklar söylendi 

•ı------

Afyonda lnönü günü törenle kutlandı 
Afyon 30 (AA.) - Buıgüaı. 

DumJııpııımooa rne<;hul Gak-er a
bidesine yapılan törende Gü -
miiŞıaa:c rneb'uŞU ve C. H. par-
1ıİ6i idare -heyeti azasından Şev
ket Erdoğan Parti adıına söyle
d,iği nutukta tarihııı enısaEnd ve 
mislini pek az kaydettigi rnııaz
zam bir zaienr.. kutlanınmikta ol
duğunu söyli<yerck 30 ağı.a>tıo~ 
J 330 doe \•J'lou bulan bu hiidisc 
illin Ttlı'k dünyasının halası ve 
lı1i) Jic iııı! ılabır.. nıiıbeşşlri ol
dui;'11'1la işaret etmiş ,.,., bu 
zafcrdeı sonra ba§ar;Jaıı işleri 
ıayarz,]c • kike:-i zaferden hiçbir 
ııfıd;sc bunum kadaa- \·elüt ve foy. 
yaz sameı eler voel1!l>C"IT.<ştir •• de
~· Hatip buıkadıar giiıı<el l>ir 
M.ferin. ekl~ edildiği h:ır yerde 
t>•...,ıın nas;! kaızaruılmış olduğu-

nu bir dcla daha ya~a:tma~·ı ve 
genç nesi'l lere şanlı m'1zôlerir.~ ve 
ibwyük Tü~k dcs~ıııını 1't:tırlat
rna'.'>·ı faydalı bulrl'llgUTu ~ ret 
etrr..., ve anc.k bu h\ltS'tlsİa en 
sal' hiycl'l ir.=111 bu eŞ<::.z zıa _ 

tSOh'1J. SA. 3 SÜ. 4) 

,ı----------------

1
. Ankara da dün 
\yapılan tören 

Hey ec an lı bir : 
nutuk söyledi l 

Ankara, 3() (A.A.) _ Ankara 
lılar Dumi\ıpınar Başkuıman• 
danlık meydan mııllıarebes;nin 
2() ir,ci ııl.dör.ümünü büyük bir 
sevinç ~ınde Jıutlamışlard.r. 
Baş•an ba~a rniLli rcr.klerimızlc 
\e guniin ör.er.: ni belirten cı-.;. 
v.zlerlc donatı: 11 c: ,, devlet 

ı>l:-i b.t c!ıri sa.an "- k 
re ,le tenvirat.ı bu u a v.ldô 
nu!I" hÜ d cı •. nde 
yasanıcı.0 a ba:ı1 mJ.Ş&ı 

Ar,kara. 1 bu s b 
nc\!r•bou 

ve m ka c lcr-le 

'"" lii 

itıbarc:n 

bQtun 
trar1Pf?L 

uynnd 'ar 
ap~Iac ;:ı 

Y" drix 
d ~"' "' ;.ın ewk "" 
srn•ler ba Ya•a' kc f 
b r ı n k • i 'c el lnıus ı 
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Hücumu 
---·---

Sovyet uçakları 
şehre yangın 
bombararı attı 

----
Ayrıca Danzig ve 
königsberge de 
taarruz edildi 

}.fosko\'a 27 (A.A.) - 27 A· 
ğusro.s gLcesi uçrudar;nnz fena 
havaya rağm.en B~rlin, Danzig, 
Koenigsbeııg şehirler. ile doğu, 
§ima'. doğu ve orta Alrnanyada 
diğl!r bazı şe.'1 rlerdeki a•keri 
ve sınai hedefleri oonı'bat'l.i'-'"llan 
e-tmi§tir. Bu bombardım nl«r 
neticesi.,dc Berlindc 9. Kc.n..gs 
bergde 10 \·e D:r.z'gde O yar
gın çıkt:ğı göriilmii ve r ,fılak 
Jar i~iti!ınişe:ir. Başk3 .. .\lme1n ~ -
:lıirli'r.nde YC bu arada Stettin, 
Stargaro, Treptow, Tilsit. Stolp 
''e Fueı-stenwalderl<> y.ııgınlar 
çıkarılmış ve infilaklara sebebi
yet \'erilnıiştir. 

B·ütün uçakaar,mız fısl~rine 
1 
dönrnü~1 ür. 

Stoıoh<.lın, 30 (.'\.A.) - s,eııska 
I:>ıııı'!bl"'C.et.> g· .z.ctesir.e gö.c- et -:a"
tıc'!:?)'~ p::z .. t'a bag!ı~an gPce ~n~
sı.nd:ı Berl ne bomba~ar ;;,fı "!US!.1 ... 

Ala.t'Y'. 3 s:ıot Cf:\-aM fltmi:şf-. Tar-

iKiNCi CEPHE 
HAREKETLERi 
Cerif:otoyo 

adasına 

ihraç yapıldı 
---•'---

İngiliz bahriye 
. Müsteşar:nın 

manah sözleri 
Ro-ı; , 30 (A.A. l - ıtaly ~ ru..o
! · a iıl.'ı·_ ıının tcbuğ 

ıa .>\g !;".,, gcc..'l" (i .. >dn şo:r.a1 ba
tıfL'l<İJ Cer g4. tt-0 a a na kta."\.lk blr 
<l.ü,r.r. r: J\'.U.V\ eti ç ı-;. : .:Ut • ı ib:bürur...
de bul rn: .. • A(l.a. u ıaflı.lcı.r. 

Fliı:-'at,1>- n ..:daha1e ı·df1ek dı.i,..ın.-:ı. 
k't1v\'Cioinl p(;ü1rü t .rl iı)'t.ilr~ 

Londra, 30 (A.A.) - italyan 
tebl'ğindc Gir d civarında Ce
rigotoyo ufak bir kıt'& asker çı
karma teşebbüsü yapıld ğı h~k
kındak: m.lü~a• etrafında Lon 
drada h <; b r '1 'her v-okıur. . , . , 

Reutcl" a}aJ!Sın1n asKerı mu .• a 
bi• bov'< bir a<kcr ç.karma "' 
rckr· ".rı imk ,n hnrc.ııJ ol-
rrad•ğ · ı bılrlirivor. .. 
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Afyonda 
yağmur 

• 
Akseköyü çayı taşta 
Şeker fabrik asını 

sular bastı 
Afyon, 30 (AA.) - iki gün

<lenberi L'{'1k civarında. bol rı&ı
tarda > a:'-ma.J<.t o~.rn yagm ;r 

Ü.tnıa oCSi gL'CeSİ şiddctin' art
t.r. ı'lak halınde d~e

j;e ba la'll • r. 
il' ı , d ı .e saatlAn;a ya-

ğa, C va !""'. rl:ıroicı':l :c • "l \ e 
Ci\"2 tar' su ba .ş ve 
Aksc«o\ ti ç \ ı tu ra ke~ 

fabri.~sı v c v n ist.';. eyle
mi·t 

De • l a', 
u~ itfa5 ... ,.,.,_ .. " 

J.r.n fcbr • 
yapma ı 

( 

z rar 
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1 

---------

Başvekil Sivastan 
Erzincana gittiler 

----------
Saracoğlu "kaybedilen zamanı ancak ham• 
leli hareket 1 e telafi edebiliriz,, diyor 

Si\ as 30 (A.A.) r- Ba~\ckil 
Şükrü SaraLoğlu tetkiklerine 
bugün de devanı ctnıi~lt>rdir. Bu 
arada Yıldızeli köy enstitibünü 
teftiş eden Şiikrii Saracoğlu 
yanlaruıda kaza kaymakamı ve 
belediye reisi oldui;'lı halde ka
zanın bazı kiil·lerioc giderek 
halkla ı;iiriişmii.:;. köy tğ'tıııen -
leriııe, ) apılan lıa<1rlıklardan 

dolayl ı~-t>n1nutıi) etlerini bildir
mişlerdir. 

n·a vekiliın:rL düniiştc çinıen ... 
to falırıkasını, ~l"'kcri dih.hu e\.ini 
\ila,\CI a)gır dqınsunu gez -
miş ,.e çin1enıo fabrikasının bir 
an ev,-el faali.) etr gc('iril111esi 
için gerekli irdlı:rlcr hakkında 
fabrika miidiiıiiııden bazı izahat 
almışlardır. 
Öğle)ja Ş!ikrii Saracoğlıı ~e

refine biT ziyafet ,·erilmiş \"e l>u 

:>iyaiette nli, komutanlar 'e 
parti erkanı 1ıa:ı:ır bulunınuş -
laTdır. Ziyafetin wıaına do;:ru 
belediye rei v"kili, Sın halkı
nın BaşHkili aralarııı<la ı;or • 
mekten dı.yduğıı oe\ iııd ıfaıle 
etmiştir. 
Saracoğlu vcrllİği • tc\·apt:ı 

ka) bcdilen •amanın anr.ık ham• 
leli hareketle telafi cdılcbıle -
t-eğinc iı...arct ettiktrn ... onra de-
m?ıjtir ki: . 
•- :\lascc ba§-laruıda 3 uzına \ e. 

)az.ışı11a111n lıeıu ı~ll'fC" ht·1n ıie 

çalışmalara u~uklaıııa ~e lı m 
de uyku \·erdiğini, birçok jc.;Je -
rin uyennıayan uyku~ :ı da1nıı ~ 
olduğunu l 3)allll} bir ııc~iliz. 
Halbuki Cumhuri3 ı>tle berohcr 
Şeflerimi ı ge2nı<\ görnıe \-c- gö
rüşmeye i~leri yerlerinde t~tkiJo-
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ŞARK CEPH-ESiNDE 

Sovyet taarruzları 
dün de inkişaf etti 

Stalingrad istih kamlarında 
gedik açıldığı bildiriliyor 

-~~-~~~~ 

Sovyetler Rijevin Hava meydanını 
işgal ettiler - Şulesburg hatları ya· 
rıldı .- Armanlar Sovyet hücumtarı-
nın zayıf tadığını söylüyor 

Berlın, 30 ( A,A.) ~ A • or-

UuJa.!I :k-..nan<la ığuı:ır :~,: 

AşaI:ı Kı..:.ıb=·un <.ff. j)tında alır. :ı 
romr!l tu: rı thı.ş;:"l.an1n h:U\Vf't• 
bır mı...:r.c:..\.cmelln' rağmf'n nrp Q..'"6 ... 

~·,.:,e : ... n1 4 ~ flt'1.1i.ngu-oıd 

bQJge'5'ncJ.c b·_y ... 11. \.U,,.V}.ı:"c k.ı\·ve11:e~ 

r;ylr. d tt.:.x;• nnış p·yJde 1.Jn ı("nJ.eri 
\~ .h.;.2.> ~şkı1Lt: ·· dJşman :ı kın·

vctli n O\ :.c-r~ yı:ı.mr~ r \... :nod
la yaıpr a;-ı ç., ·-ıu,.m Ia"" arasrnda ~ 
rr.:ın uı:ti.11 m>a--ın.da hır ged .;e ~~-

1'.l"__l' . rıdı 

KAA:g 

msn I'..l 
" 1.ıli cl"Tl:J>bun<l<, <lı.:;-

d '~· ı.:. :fıh 1 k . .e·•n ::?. 
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SÖ-V.Yiıfı.-i:ai llaE - ... ... , 
Londr:ı 30 lA~'\.) - Ru~ C€,l

ilıooindcn alor..aıı hk•berlcre g re, 
Stal ng:-ad ~eiırl ı in tehlike a
zalımkııııı:şsa da, ~hrin d · .. ·a 
Rus mtldafaası mJ\'1ff•"'-) el 't. 
elde eimt:şt::r. 

RcU'lcr ajansın n t ...,ooi ..J • 

h:ıoo'İ Darı ile Volg" ::r 
R;.ıslnı:ın v:ı:zi~ eti düzet tıkler '.i 
SÖ) lemoktedir. B a~ , "'1 A:
ma" kuv\·etlerı kı.rnen ••. ılır ş 
bir halde bulur-r_. ~a<I r. 

Gcnera-1 Zu'lııof kavH t <. · e
(SO. U SA 3 SÜ J 

2 .. 
Güzel, Çok Gize/ Amma .. 

Fınneıda; ,·icdan, kalb, idrııli, 

valanse.erlik ölçüsü en az tam 
sıhhatte ve selamette olnıak ge
rektk. 

Fırınc:ı.n böyle t&ıuyonu. Fı
lıat, ara)a karı~an sütsüz ve bed· 
baht da ur. Bunu nereden ve 
neden anlıyoruz?. 

Ekstk elunelı. ~ıkaran fırından 
ve fırmcıdan! 

Eliııc verilen saf bıığday;ı bak
la unu karıştıran {ınndan ve {ı
rın.cıda.n! 

Bele<liye eksik ekmeği top • 
Juyor. Beledi)c bakla unlu ek • 
meği mii•adcre ediyor. Beledi· 
l'e bu soysuz ve vidao"z fmn
cı.) a para \'e i;i ~ asağı cezası ve· 
ri;) or. 

GıizcL 
Çok güzel, anıma .• İki nokta 

'ar. Biri, eluıl<!ği toplanan {ınn 
kt> ııniııde halkm ekmek. iz kal· 
nuısı , . ., . cnıt semt elı.ıu~k ara
mıy a ~ıkm~•L 

T. A 'f AT RE 

Öt.eki, fırıncıya 'erilen ceza
nın azlığı. 

Bu iki no.kta biribirinden d 
ha az beninı..senir ulmam:ık la· 
zund.ır. 

Çare: Ekmeği toplanan fırın
da b1'1e.ıi,-e bmat i~ el ko) a -
rak ekmek çıkaJrmalı. 

Tedbir: Halkın 300 graınlılı 
ekmek gıd8.6ına r .. sat karı~tıran. 
grauıınd;:.n çalan fırıncı~ ı öın -
rüniin sontn1a kadar bu srı) !i1ll· 
Juğunun, \ı;.taıısızhğının. hır • 
s.ızlığının cc.zasıuı ç~kecck ül .. 
çüde lö\•bekndirecek «eza a 
çarptırmak: bcledi,ye cc?.a ını 

d"İiil milli korunma, ccı.a ka • 
ııunlarının en ağır hiikün1lcTİn\. 
vatana hi~·anct 'uçuııu i~le.ren • 
let'e verilen cezaları kullanarak 
suçlandmııak 'e cezalandırmak. 

B~nioı ekıneğinıi ı:alan İf:İn 
ben:m re.7.anı budut', hu oln1alı· 
du:• 

T. AT~TI Rl" 


