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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 

(50Nl'. S.<~. 3 SÜ, Z) 

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 

(SO. ·u SA. 3 SÜ. 1) ı tanbul komutanı ,-e \'ali k.ıt'~ları •clamlıı or 

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. .. 

(SO ·u. SA. 3 SU. l) 

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 

3 SÜ. 1) 

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-

(SONU. SA. 3 SU. 5) 

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 ::?. 

(SO. 'U. SA. 3 st. 5) 

- :ııı----...,._"F"' - . . .. 

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" 
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Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

j_Y_a_z_an_:_Z_i_Y_A_Ş_~A_K_İ_R __ N_o._2_2_ 
~cneral Totıeben, r>~linnıın ilk 

k..sının. lıüyuk IJ.r mı.Ilıaret ,..., 
muvaJlfakiyetıc tatbik etti. Gtir 
cı~tan hükümetı.nin merkezi o
lan Kfılayi'i) lC'n kaçm ş olan 
Gi.ırc'i.i lıiikümdan (Solomon) u 
ttkr:ır Kütayis'e get!N-erek ona 
eskı rne\~kııni :o.dt: C'f:l. Bu suret 
le rieat lıartını emniyet al.t:na al 
a.~tJn sonra. ağır ag;r (Po~') 

u«•rıne ı&rle<li. YoldJ, (12 IJ:n 
kıs:) cieıı mürekkep bir Osman 
l· fı Kasına rastg~ldı. Bu fırka, 
oru yoluı"• k sınek ıstem~li. 

'Dı lab ~. rr 1l)EHıcleki blitün 
kuvveUe O~:nan]ı fır~ tiLnll1 Ü
Z(Cr ne atıldı Bir kaç nıisli fa.k 
k"'"'•t'erini maharetle kulla
n r8 bır mm affak'yct kazıındı. 

Bu mı,. fakiyetle cür'eti ar 
ta T'll'a•?CP O ma1'lı kuvvetle 

> darbeyi indirmek. ve 
' .;tün (Turkl rı den dôk
r ek) m3ksad:le :..ratlı bir vıi
ru .; geçt, Ve b tı..n şiddeti 

ıle (Po:i) kal.c 'ne t ücum etti. 
B sırada, SH'~ 1. Generalin 

' k muvaffakiyeıini h ber alm·s 
lan İmparator Katerin, büyük 

b r se ,;"lÇ içinde idi. Halta 
(G<izde) sire kendı:ı e!ile yazıp 
go derdiğı mektub.a aynen şu 

scıLıiarı dercetmisti: 
(Bu bü; ük ~:n başınaı geçir

mek için seni "'<;ti ·rne ne ka
d,r sal>et ett~mi ır.di anl.ıyo
rum .. Kazanılan muvaffakiyet 
ten, c1dden memnun ve rr,esn.ı

Tum .. Hücum1arma, devam et .. 
Kremlin kilisesinin ça??ları, se
l' n büvük zafer:ni ilan etmek 
i •n, sabcrsız!.ıkla ;})ekliyor.) 

vaı<iı. 

Tutleben beyhud~ yere g&
te:rd.ği h;ddet ve Ş'id<let, ordu
sunu da kendi aleyhine çevir
mişti ... Bi!: gece, zjfüi karanlık 
!ar arasında, bir takını gürültü
ler işitti. Çadınnın yakınların
da: 

- Hain Prusyaiı .. Memleke
tıoe illanet et.rı:ı1ı olan p;s Yahu 
di!. . Sarayın maskarası. .. Ka-
~ıııların ünifö~malı kukla;,ı .. . 
Ordumuzun ba:,:ndan çekil .. . 
Memleketimizden defol... 

Diye bağ:nldığını du)duğu 

zaman, iıdeta kendinden geçti. 
Fakat suratle kendim topar

ladı GE'Celık kıyafetı :le cadırın 
dan f rladı, Kendisini obe.k'eyer 
muhaf:zlara. , .... nöbetçilere: 

- G<>Ce Yakti ~i rahatsız 
eden şu çakal'.arın üzerine ateş 
ed.niz. 

Di;·e bağordı. 
Fakat muhafızlar ye nobetçi

ler. ;(:ıu emre itaat etmediler. 
Hatla. açıktan açığa lı:ddet gös 
teı dıler; 

- Ordumuzun arasına. ça·kal 
giremez ... Hc.nı /biz bu silahları. 
çakallara ate· etmek içın taşımı 
yoruz. 

Diye. mukabele eltiler. 
Totı.>ben, kendisıni en yüksek 

rrı vk"ie kadar çıkaran tallh,n, 
şlındi kendisine yüz çe-virdiğini 
hissetti. Ve bu an talihine liı-
~t okuyarak, tekrar çadırına 

gil1di. 
İmparatorice, gözdesinin uğ

rad:ğı bıı hakareti hrıber almak 
ta gecikmedi. Ordunun isyanın
dan korkarak. (Tot'abcn) i der 
hal ptersbung'a ceLbct• Ve ye
r;ne, (GeneTal Sülıolin) i gön
derdi. (Daha \'ar) 

Krem~ n kilisesinin canlar1 
bek.edi. beklcdt. ve ebcdi;en 
icekled . (G@le Genral) in za
fcr:r. if:ın edemedi.. Çünkü, İm 
p:t'ator!çenin bütün tem nııc. ve 
t~.v-klerine rağmen. artık ta'ih 
b: seYgili göııdeden yüz çev·r
m!sti, 

j Askerlik işleri 
Eminönü. Ye•·fı As . • "jube,<ın· 

den: (Türkleı-i der> :re dökmek) 
Gıülva.•i ile (Poti) kalesinin önü
ne gf"! .. n bu maceraperest ~ne 
ra :, kaleye ilk hücumunu yapar 
vepmaz. yalçın kayaya çarpan 
b;r deniz dalgsı gi>i gCtlJ çekil
n1ck mecburiyetini h:ssetm.i~ .. 
En W\'Ük bir mu\'affakiyet b: 
le eWe edememişti. 

Eminönü Yerli As. Ş. De ka
yıtlı emekli ve Yd. Sb. Ların 3-

şağ.ıda bild:.rilen günll'rdc; d;p
lama, sıhhi rapor. en son hiz
met etlikleri birl,ik ve~ a mües
seselerden aLın:ş olduklarc ter
his tezkeresi \-e ikl adet fotoğ
raflarile birl··kte şu.beye gelme
leri. 

Piyadeler 31 Ağustos 9~2 den 
1 Eylıil akşamına kadar. 

Topçular: 2 Eylı'.ıh 942 günü, 
Sv. Nk. İsti.!ıkam: 3 Eylül 942 

günü. 
Tbb. ler 4 Eylül 942. 
Eczacı ve K;myagerler: 5 Ey-

1.ıil 9.ı2. 

Hesap ve .MI. Memurları: 6 
Eylfıl 942. 

Den z, Jandarma: 7 E~·lul 942 
Dişçi, Veteriner· 8 Elylül 942. 
Q\Iarangoz, n:nn~ir, rnakin:st. 

TALEDE ı'l(GüNON iÇiNDEN.;;) Şiddetli 1 DIŞ Poi.IT;KA · 
YURDU Yag"'mur R ·ı 

M d k . hl "k d. . / · . u s y a ı e • emur a ı a a ısıp ını J 
Üniversitelilere ya- h. . . l A d l d ' Havanın yağmurlu aponya 

lTlnCl p Qll Q aranma l lT. oluşu yüzünden Yazan: Ali KMrla/ SUNM/ıN 
pılacak yurd ek- Ya.um: HAYRI MUHIDDINI f .... G .. d"" Donu C Z 1S1 UR J aponların er geç Rus • 
siltmeye konulacak E · L-' 1ar1 uJı b 

Cürnlıun~·et Halk Partisi 
Şehzadebaşında Koııserva

tu\·ar b:nası için hazırlanan 

Q.T'Sada yaptıra.cağl Ün.iıversl· 
!eliler Talebe Yurdu is'1n bir 
eksiltme açmı:şur. 

Eksiltmeye g.,·ec~klerin en 
az ,bir defada beş yuz bin li
ralık bır i~ı ını.tvaJıakiyetle 
ba~aı·mış olması 1'1.zım gel
n•ekttdir. Ek.>~ltff~ 5 E,ylül 
Cuam.ı-ıesi günii saat 11 de 
fa1anbul Parti dare heyeti 

reisliğinde. yap!lacaktır. Yur- ı 
dun keş..f bedeli 1.260.622 lira 
mU\·akkat teminJt akç.sı da 
5.600 lirnd.r. 

ŞEREFİYE 
j RESMİ İÇİN 
YENIKARAR 

-------
u resim de 4 tak· 
ıitıe ö4enecek 

Daimi erıeümen şerefiye res
min· n mükellefler tarafından 
kolaylıkla ödenmesi }\,'1n bir ka 
rar verm~ir. Bu k.:.rara göre; 
şerefiye resmi şimdiye kadar 
defaten alınırken bundan oon
ra takiit!e ahnacaktır. Tak.'Nle
rin gerek mükeUcfler tar2fın

dan verilmesi gerekse tahsili 
kolay olması için bu taksitler 
bina vergisi taks:·tlerilc beraber 
Temmuz, Eylfıl, Birindtesrin ve 
İkincikanun aylarında alın2cak 
tır. 

İstanbulda SOP senelerde bir 
çok yeni caddeler ve meydan
lar açılmış, bahçeler yap:Jmış 

olduğundan bu yollar, meydan 
lar ve bahçele;·e bakan binalar 
sereflenm·~ ve re>me tubi tutul 
muş bu•,urunaktadır. Bu itibar 
la şeıefiye resmile alakad.r o
lan eml<ik sah;plerinin adetleri 
çok arım ·stır. 

Miltekaltlerln ve 
yetimlerin Gç ay. 
lık maaşları 
Mütekaitlerlc dul ve yetimle

rin üç aylık mazşlarının \'erilme 
sn<' Sah günü sabahtan itiba
ren b;,~lanacaktr 

Emlak ve enam bank.sı Sal.ı 

~ünü ög1eye kadar ~-alnız ma
lüllere maa~ verecek ,.e saat 13 
ten sonra emekli, du' n yetim 
lerin e 11e-rind~ki fi.. !erde gö-;te
rilen gün ve saatlerde m · aşla· 
.-ınm tediyesine başlanacakt.r. 

Za.manında maaşını ~!mayan 

lor ancak tediyatın sonlir.da ma 

\'et, ıuU..tan<><llien \'e tüe<:ar· üzeredir. açılamadı a ııı arc ~~·e tutu • 
dan d<>ğrul'ı.k, yurt S<>vgisi \ 'C Velhasıl devlet memuru, lıak- ıacaklarına daır ileri •Ü· 
disiplin ist:~!f Oruz. Hük:Umetiın;.ı Iı olarak, birinci plin.da hhnaye .Cll.L.U.a:İŞ, ısrar ed.iln1~ lidınıin]~r 
her i~tc, her sıkışık durumda görmektedi r. Enellıı:I gece iÇ yere şimdiye kadr.r doğru. ~ıkuıadı. 
devkt memurunu birind pl:lıı· Suna karşılık, yine herkesten ld j b t ttl Fakat harbin yeni bir fa~lhd 
da <lii~niiyor. İlk önce onu ko- önce, devlet me.numın.tan doğ- YJ ır,m Sa 8 e devresine ginneğe liiz tutt~ğu 
ruyor, korumaya çallljıyor. ruluk, yurt sevg' · ve seciyye Şehrimizde !..ava cumartesi şu sı.ra larda Rus - japon bahsi de 

Pahalılık karşısuıda, herkes • sağlığı istemek hakkımız değil akaşmı b.ı'<ienlııre bozmuş ve gene tazclen<!cektir. Çiin.kii Ru,,. 
len önce, ne olursa olsun, de\•lct midir? bürün g<>Ce şiddetli, surekli yağ- !arın artık Almanlar kar.1'mda 
meınurlarrnın maaşları arttırı(. Bugün, öyle bir durumdayız mur yağın:ştır. Yağmur sabah zayrf dü~tükleri ileri siirül.,rek 
nııştır. ki devlet memurunda vazife ve saat do.uzda biraz di.runi...se de fırsat beklc~en japonların ,·e 

Devle!, herke.ten evvel, yine ahl:ik disiplini biriru:i planda 3 • sonra yine şiddetlenmiştir. böy· le bir sırada Ru larıu iize· 
memurlara kooperatifler kuru- raıımak gerekmektedir. Bunda· Kandilli rasalfhanesrnden al- rine yürümekten ;:N'i kalmı,rn -
yor ki yyecek ihtiya~larmı ko • ki ihmal in JıeT zaınaııldnden da· dığtmız malumata göre yağan cakları fikri mesele~ i büsbütün 
layca ve dalıa ttcuz edinebilsin- ha ainr oldug"uua şt't'nhe "Oktur. . 1 - · d basrt bir lıalc kolmal· i•in ko-

b " r J ya~ur ar ;az yagınuru ı>e e , 
lcr. 'lkdet, herkesten enci, Bu!!u"n. de\•lct n~murtı, ··azı·- 'lı k 1 .• la;·lık ''crnıektedir. Halbuki l'-~ ~ • · aromelre hayayı apa gos-
nc Önl'e ıneınurlara ve ailelerine, fe ve ahla"k dıs' 1·ntı'nm' de bt'ı'tu··n b l zak~rktaki sİJaset öll·ülcriniıt ~ ternıekıedır. Yağı~ın bu sa a \ , 
giyim ilıti;arları içôn de beda\'a ıuillete örnek olmak dunımun- 1 dah a ba~ka olduğunu wkayi 

1 - ta devam etmesı ç.ok ınuhte!lıc • 
kumaş ve ayakkabı dağıtmak dadır. gösterdi. Yoksa Alman tarafı 

MUll Mtldalaa ve 
Dahiliye Vekilleri 

geldiler 
l\lil,j l\Iüdafaa Vek li Ali Ri-

za Artuııkal dün Ankaradan 
şehrimize ge!uııişk.r. 

Dahiliye Vekili Re<:ep Peker 
de Cumartesi günü akşamı şeh
rimi'ze gelmi~tir. Vekftlleriıni.z 

bi rhafıa kadar ~hrimizde tet
kiklerde bulunacaklardır. 

Aslalta çevrilecek 
yeni yGllar 

Beyazıt ve Sulto.nahmet mey 
dan 1arı da dahil olduğu hJWe 
ıBeyaıııttan Sirkeciye kadar o
lan Yeniçer·:er caddesinin tram 
vay yolunu takiben kamilen &S

:Calt olarak yapılması mukarrer 
olduğundan bu yofö.r üzer;nde 
bulcnan su, elektrik ve gaz ı;c

IJ:,ekeleri yenilenmeğc, elden ge 
çirilmektedir. Şimdi Beyazıt Je 
Sultanalımet arasında yapılmak 
ta olan bu iş Sirkeciye kadar 

böylece d
0
e\'3m edecektir. 

Bii,tün şabeke~ıf..n yenilen

mesinden sonra bu asfalt cadd.e 
de fevkalade bir arı:<a oı,madık 
ça on sene için baca· açtlmıya
caktır. 

Asfalt y-0! biW!ıare 
den Eminönüne kadar 
cakbr. 

Sarı yerde 
balosu 

Sirkeci-

uz:atıla· 

kır 

Çocuk Esirgeme Kurumu. Sa· 
ı·ıycr ~ubesi hasıwt.le .nuh:tteki 
fakir ilk mektep ta•ebe ine ders 
senesi iptidasll'da g\)lecek, kı

tap, defter vesaire te'"tün clmek 
.ga•yesile 5 Eylfıl 942 Cumartesi 
gür.Ü ak,;amı Sarıyerde Canlı
balık lokantasında büyük bir 
kır olo.su terlib;ne karar ,·er-
mist;r, 

HAVACILIK 
HAFTASININ 
İKİNCİ GÜNÜ 

----o-

Tayyareler şehre 
vecizeler atacak 
Bugün havacılık haftasının 2 

inci günüdür. Şehrim!ze gelen 
10 cçak şehrin üzerinde uçtcak 
Ye payacılık vecizelerin. atacak 
tır. Bu vecizelerden 3046 tanesi 

mühürlü ve numaraiJdır. Bun
ları bulup 15 gün içinde Hava 
Kurumuna götürecek o!znlara 
hediyeler \'erilccektir. 

Enııiınönli 1Hatkevi1utım: 

Havacılık Haftası münascbe
tile Ev'mizde yapılacak toplantı 
!ara ait p gram aşa.ğıya çıkan! 
m":'1ır, Da'\-e_tiyelerinin !Büro
muzdan alınması r;ca olunur. 

1 Eylfıl: Gece saat (21) <H!: 
1 - Açış. 

2 - Konferans: l\lelilıa A mi 
Sözen. 

3 - Genç kartall.iıT (Şür) 
4 - Temsil. 

2/Eyh'.ıl: Gece saat (21) de: 
1 -Açış 

2 - Konferans: Muharrir Nus
ret Safa Coşkun 

3 - ÇeLk kanadlar (Şiir) 
4 - Büyü hava filmi 

3/.Eyliıl: Gece saat (21) de: 
1 -Açış 
2 - Konferans: Nizamettin 

dir. Rusyaya taarru.L eder l'lmez 2\Jifı~ 
HARARET 15.5 DERElCEYE 

DÜŞTÜ: \ erin U1aksarktaki bii\ ük ocla· 
ğı da hcnıc~t Rusyanı~ üzeri.ne 

Hararet d~recesi dün sabah ·· 
Yuriiıneğe k:ıJkı~acak di} e hatı· 

saat on 'bu~·u;.;..ta §ehrim "'3.c 15,5 ra geliyordu. Sonra gene h t•ra 
der<>Ceye du ıü ·tür. Sun ~4 sa geliyordu ki Aınt>Tİkalılara tuar-
atle azami hararet se yirn1i dört ~uz eden japoııJ~ır da Ru:-.laı- ta· 
tür. rafından çok geçmeden taarru-

EvvelK. gece :'.-ağınur e nasın za uğn~·acak. 
da Ş("hrimize üç yJdırım dıiş- Bunların iki,i de olmadı, Rw,ya 
müştllr Burlardan biri saa! 24 ile ıuııharcbc;e 1utu~mu~ olau 
de Su-keeı tren 'stasyonu cova- bir jap<>n~a lıcr halde Almnıı • 
rına riüşmus. ha~ara sebPp ol- yayı pek n1e-rnnu11 edecekti. Fa .. 
manı~~tır. Yalnız bu yüzdt P te- hat Rusya cihetinden at rok e-
lefon sen·;,; bir miıddet hasara min olıııadık~a japoıılar kcndi-
uğramt,.;;rır lcri i~iıı cenupta \~ bü~ ük Ok· 

Bundan b~ska Ycnlkapıda Ça yaııust:ı bu kadar ilcrl.,ıuck ıııiiı• 
kır 1v!ahrr .. :-d n gcızinosu önlerin· kiiıı olnu,yacağıuı düsiin 1nü..;ler· 
de de denize lı r yıldll'ım düş- dir. Onıın iciıı ıı.,r ikl •A» ;ıı. 
müı; \'e b:ı· mermi gibi p•\!;ya- devlet bir n;uahcde ile araların· 
rak suyu b:r K.:ıç mC>tre } ukarı da, SİJa~i do ... tlnğu kuv,·etlrn .. 
ya kad:rmt~lır .. Beykoz ci,·arın- dirıııck cilıelinc gilm~ oldut..r. 
daki tepelere de y.ldırım isabet Ja1>0nlar daha z~·iade kendi 
etmistir. bıı.;aplanna göre hareket etmiş· 

\."'ağmurun ,get ~diği sc1ier, lcr, Bir Rus - jaıwn do:-ıtluJU 
kumlar, ta~lar yüzünden Dol- kaı·şısında i\iilwer;n diğer or • 
ma·b2hçe, Ortaköy - Bebek, Top takları ,.., Jcreceye kadar ıııeııı· 
hane ve Fınd:klına Ye Aksaray nım olup olınıyacai;ın ıbclki ı>ek 
da tram.-ay yolları ve kaldının- de düşünıııcğe lüzum gorme • 
ları sular b:ı>m:st:r. Yemiş, Ka- mişlerdir. 
sımpasa \'e Eyüp, Be;;iktas semt Japon daha 'erbest bulunu -
ler;nde ba.zı evlorih ,.e dükkan yordu: Az zaman içinde Hoııg--
ların aıt katlarını sular b.asm~ Koııg, Filipiu, Taylaıı<I ,.e Sin -
tır. Y~j(ınur :--üoıünden dün me- gapın- ele geçirildi. Liıkiu iiç 
s're veri.erine f!İden olmamı,tır. dört ayın içinde bıt kadar çabuk 

Dcin saat 12,10 da men;imle muvaffak olma.k da Ru, ıııesc• 
a<;'~J:nası kararla)tırılm~ otan lesini japonun k.a.r~L1;;111da 'cıı.i -
iı önü ~;ı{,o;in'n açılı~. hava- den caıılan.Oırınakİa gedk.ne • 
1'tP müsaadesizH\I dola~· sile baş nıiştir. Cı:nuı>tan 'c cenubu gar-
ka bir güne tehir edi'.ıni'>lir. biden artık Anglo-Sakson r~k;ı. 

Nazif 
3 - Hava kart&J.ları (Şi.r) 
4 - Büyük hava filmi, 

Mi li Piyangonun 
dünkü e .. 

1 işi 

Kazanan numaraları bildiriyoruz 

To!laben, bu mU\•affakiyet.siz 
ık karşısında fena ha'de tıfal

lı:ci1. İdrak ve şuurdan mahrum 
k<)\:!ar gibi kafasını, Pot.i kalesi 
nin . .tZ'Ş duvarlar.na Yurm~ya 
b2şhd t. •• Fakat, ukerlerinj her 
dda,;ıııda kırbaçlar ve ölüm tch 
dil'ı'?rile hücuma kaldırd ~· hal 
d , h:ç bır def· s:nrla kaler. crı 
h rdeklerine bile yakl<.şanıadt. 

T~rk erin gösterdikleri harikul.i 
d ce>aret ve mclar.eti. bir tlir
lu krr mad., Derin bir yeis ve 
fıi')ır içinde ne y~acağını dü
şurmeye bo<:>ladı. Çünkü. mağ-
1 ·, ve~J kabul ettii!i takdirde, 
lwr seyden E!'\"Vel. İmparaıoı-'çe 
nın l,liitilnden düşmek tehlıkesl 

kamacı, dewirc 9 Eylfıl 942. 
iMizik:ı, hak>m, mühendis. As. 

'Mu~lli..m, tlifekc;i, otıo: ha,·a: de 
miryolu: 10 Eylfıl 94'.! 

1 
a talep edeceklerdir 

,l\fa'. miidürlüklerindi?n nıaıu; 

Baloda, csz, ,·aryetc ·numara 
!arı ,.e caz p E'.ı41en.ce~ıerJe zeıt

g;n bir de. e:ya pıya,-.gosıı var
dır. B1lo saat 21 elen ;abaha ka: 
dar d€vam ede<!ekt:r. 

Ivtiill Piy1;;.ngarnın 30/.A,ğ~"toS/9-12 

f vl;aliıdt" çek'li.~ dun An;:. ra 19 

Mayı; Slac\ınd.a saat (14,30) da çe
ldm•ş ve <;<>l;.ıl]ş ka!&balılc bir l\3lk 

s.:iıJ., t'lki.ı eth ~tu-
Bu t ıl şte tl:r&.JU·ye ~n nu

nLD.ra.i.aı.ı a~ g;y;.ı yaı.ıyoruz. 

ruj.~, yanıt Japooa bıraknu~tı. 
Bu da japonlarda ~·enidcıı bir 
takım elldi.~elcr uyandıracnktı. 
Nitl'kim öyll' olmır,tnr. Her hal 
de Anglo-Sak.•on t~l'3fı miitte
fik Ru:s)·adan bir is d:ıha istin
rekti. O i~ de jap;n,rnya b~rp 
açmaktır. Lakin Ru ya öbür ta
rafta Alınenlarla uğra•ınakta • 
dır. O halde Rusya lıarp açma
dan e\·vel j:ıponun ona ta:ırruz 
ehnl' ·i dnha ziyade hat!ra gel~n 
ilıtimallerdcndh·. Şimdi~e ka • 
dar da bu ihtimale cok ku\'vct 
\'criJmek i~tendi. R.;syanın ja-
1>011~ a iJc bu srr.ıtda kavga~ a tu
tu~nıak i.steıniyeıee-ği tabii gii ... 
rülmekkı beraber japonların • 
Rusyay3 kal"Sı muh.arebe,·e -..i - -
rişmeleri daha zi; ade lııiİırae gel· 
ıııektedir. 

kn ibaret olan şu küçÜC'iık sa
acet ,bir defaya mürüıasir oı.

m'k üz€ıe dahi, çok görüyorlar, 
ana ile oğlunu görüştürmüyor
lardı. Bir saniye, şöyle uzaktm 
biıibiderini görseler, o büyük 
sevinç, ölüncliye kadar her ikı
Si n rUhlarını gıda\aı!d. rmağa 

k.ifi gelecekti. Fakat "le gezer? 
Konulan kamın dörc milyon 

sene devam e1ıSc de, nu hnunun 
'az:ileri kalbi puramparç;ı bir 
kadınla. ve blr mü '- le~ .>onra 
ha.>\, !ık tan iilmek üzere bulu
nan o{\luna '!llemamet edecek 
nz;,·ctte değilleı di. 

- B\1lk. onu göreb:ltr m, dı

'" dü üniiyordıım. e<>.-emıre· 
c ğ"m değil mi' 

Gö-:-rl~r n•n feri herrıen sön
n u:; gıb: ı a ı.ı b r t ebusüm le 
' zume 'ba tı O zaman bakış
lar.rda belır.;iz b-r uncit ışığı 
gorünllr gibı oldu. 

Bu .avallı katl n n bıı son ;;. 
m d n de mahvetmek rnk elim, 
('Ok acıklı bir v o:.acaktı. 

O z ınan, Dık'i arair:ıaii,--, a
d m gönderdığ mı, fa <dt gelemi 
··•ece;\·n" cünkü -O oırada pek 
me•g 1 olduğunu. baııa ne söy
lrnre. hepsini gidip kendisine 
ar! tacağımı, y~lnız !!3rdiyanla
ra Dık'in anası olduğunu belli 
etmemeğe calışması:ıı sö;ledım. 

- D'k, şimdi makin~ler ate!· 
yesinde ııstıdıa~ı oln~ak cah.şı-

VAŞANMIŞ 

) 
tcvz .atına da Eylfılün ikis;nde 
'başlar.m"sı muk·ırerdir 

MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAH I N BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

yor, dedim. H;.pishaneııin en ze
ki ç'OC\lğu sen.n oğlun ... 

Bir gurur güliimsemc>i yüzü· 
nü o~adı. 

- İnanırım, dedi, b"Z"n ~ aYru
mun !'e kadar zeki o'.:iugunu bi 
ta.rim. Onu siz ·ınini rr.in. iken 
görseydin'z ... 

Sı:mra eteklerin' ararcağa baş 
!adı Bir cebinden solı.:k b r kur 
dehlya sarılmu; eski b:r zarf çı 

kardı. Zarfın i~inde ilıtınıamla 
yerle.tirilmiş ik. fot<,ğıd yar
dı. 

Birı güler bakı lı, mas'Jm yüz 
lü, dcirt beş yaşlarında bır ço
cuk! 

- Maha.llemizde ond3n ~irin 

ondan sevimli çocuk ~ 'ktu. O 
zamanlar çok me;•ut nsanlar
aık. Babası da henüz ölır.emiş
ti. O zavallı d~ içki 'ü ünden 
öldü. 

Öteki f.otoğrcıf ta Dik'in 19 
yaşındayken, son tevk fınden 

• 
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az bir' zaman cv·vel, aiının1ş bir 
resmiydı. 

Zeki, azimli, açık bakı~lı. çeh 
resinin hatlarınchn ne kadar 
hassas olduğu be.;belü bir deh
kadı! 

- Acaba oğlı.:.rrıun yiızü şim

di bu re~imdek gibi S<:n mi? 
Böyle gülüyor mu? Km bilir? 

Yüzüme baktı, gözler;m<M>11 
kendi.sini t"-tmin edici ·~yaıhut 

büsbıitün ters b:r ce\'aµ aradı: 

- Benim birie K oğlurn, d2di. 
her zaman hep n:i.zi gü' ılıre<:ek 
.şeyler bulur, söylrrdı /ı.Hı. gibi 
kalbi vardi. İhL~·arlad g m za
man, bana güzel bir t'\' satın a
l<.cağını ifı;hada kaç defa söy
lem:~ti y~vrucak! Buraia y~a 
mak çok zor değil nıi? oı;ıum, 
ı:zt rap çeki~·or mu? H2sta değil 
ya ın,allah? 

Belk: bunun ~lbi elli ksdar 
sual sordu. 'rercıiğim c.-e..,;ııpların 

hepsi de yalar.<U 

Yalan! Yalan! Yalan! 
Ona haklkatiı nıı.sıl söylıyebi

li.roiht? Bir tek suat;ne doğru 

ce-.·31p versem. belki de 0r;ya 
y>kuıverir, ölür, giderdi. 

Halbuki ben kendisine D:k0 in 
mes'ut bir hayat yaıadığını söy 
le<linı. S!hlıatli olduğunu s&y
lNlim. Pek namusı.u rn te"biyeli 
o.ıurduğu için, hapishane "dare
sinin kcndi.sllıden çok memnun 
olduğunu \'e onu bu yc·rden 
kıırtarn1ağaı Çalı~t Jını SÖ)"',C'Cl:ım. 
[)aha bunun g:bi neler sııyle

med m? ı 

Fakat bütün bunları söyl ;e
bilmek ;ç .rı L-iitün kun.,.'ı.mi ve 
bütlln cesarct1mi, metanetimi 
nası' bozmadan ha!'Catlığ:mı ta
saHur edc.bilirsiııiz. Çünkü pek 
iyi biliyorum ki. Dik mahvol
mu§ bir çqcuktur. Veremi son 
devce~.r.e girm!ştir. 

Bu ı:üzel sözledın kadını tes· 
kin eder 9.bi oldu. Bir müddet 

hiç ses çıkarmadan durdu. Son 
ra artık ayrıkcak dakika yak
lıyıığı için, dedi ki: 

- Çok teşekktir ederim ev
ılıdım, bana çok büyük iy.i.lik et 

' tin.;:, Oğluma söyleyiniz: <A
nan, lıcp senin için dua ediyor. 
deyinrz. Her akşam ruıa da:haı 

yakın olmak için, ha.piShane du 
varının dlbjne ger•yorııı.m. Bü
tün bunları kendisine söyleyi 
niz. Olur mu evladım? 

Zavallı Dik! O a.l<şam ,beni 
hücrenin kapıSı önünde bekli
yordu. Beni göıtdüğü zaman, 
yüzü aydınlandı, fa.kat hiç b r 
sual sormadı. Sadece beni din
liyor, zamzn zaman, acaba do.ğ 

ru mu söylüy'Orum diye, ba~ını 
ka1dırıp gözkrlmin içine bakı
yordu. 

Annesi oğlu için bana nekr 
söyle<hyse ,hepsini de Dik'e söy 
ledinı. Annesinin ne kaıdar ı~~i, 

ne kadar yüksek kalbli bir ka
dın olduğunu, kendisin 6 hJıatli 
gördüilümü, bir'rik oı;lunu kLr 
'lzrm~k için te.<ıJbbüs!cr<' giriş 

tiğini, hatta kend:~;"ne, o U" n, 
serbest lbırakı l.xağını '-iıdettik 

t .. rinl b:Je söyled:..T 

Sonra, annesinin her akşam 
hapisha"le du,·ar:nın d bın<> g -
ierek. kendisi i.çin dua ettığ:ni 

j de söyledim. 
(DahJI \&r) 

5J.COO l ra ıY.: ın,yc k..ız.ana.n m.ın-:. ... n:ı.: 
3;9950 

20.000 hr.ı katlı.an .num.ı.r:ı: 
~516ıg 

10.000 !ıra. •k.:a~oiyt• ka,:.;.ı.t"Wi.ll numa.ra; 
190061 

5.000 l-ra . .ıcra.nıiye baza.nan ı.;o . :lar 
39666t 349778 346313 337390 

2.000 lira ik.ra.tn:ye kauuı.a1 N<.\.: ldr 
oıoo~s. ıoı~. ıs1ıı:ıs, 21262'3, 

251(i,13, :t25982, 3~'9!j50, 33-0881, 
3!0094, 37091 1. 
1.000 lira .ikramiye .k.a.z.a.n-an No: lar 

00218-0, OOSGM, 010500, -016828, 
<M6590, 049790, 063600, 072231, 
076077, 077930. 088019, 09e044. 
096322, 1!42:?8, 114556, 123072, 
145.110, 20-0865, 202176, 202718, 
205927. 206058, 209349, 2~8357, 

233017, 2:H642 210156, 242157, 
263f:08, ~67158. ~3~"'967. 2.92409. 
~0-!922, 324293, 3:!914(, 333549, 
~47111, 2498Z6, 357273. 
500 iı..ra ıkra:1 ıye Kcoza.rı.an nuU"...aı-alaı 

Son d<lrt n:..ttarrıı (ti917) te nıha
yet bulan 40 bJet. 

Son dört "1k•ınu (7463) i.e nilıa
yı:>t bulan 40 b' et. 
100 J;ra <kra ye ka.Zan.:!cı n rıı at 

Son üç ı (ô9:i) ile n yd 
bt.lan 400 l. 
50 Ut k=ınan 

Son iı<: n (491) ıle 
b 400 b;iel. 

n uc- am (761) •I 
b an 400 "l<t. 
10 ra ik am ye k · nan nu 

Son .ıt: 1 a.karn ( 6) le 
b; a.n 4 0-00 bJrı. 

2 l 1<1 kromoy :.azan:m b etler: 
Son r ka ru (2) u.e ...ıı.y ı aıılan 

40000 b e 
Soı (5) ! e n.hayet b 1 n 

4-0 000 hı rt ik."atr.ıye alniar. 
İIUU~IİYELUl 'ERELERE ('IKTJ! 

50 ooo ı; buyuk """""Ye kaza- [ 
nan 3799 J nun: .ı. b let i. • nbL.-

Lakin şimdi ikinci bir Rus • 
jı..pon harbi daha olursa bunun 
otuz yedi sene ev\· elkinden fark 
lı olacağt diişiirriilmektedlr. lı.12 
harbine 9M·5 seferinde görül • 
memiş amiller karısacaktv. 

Vladivostok il.; ja:pon~·antn 
bugün en miihirn sanayi ,.e faa· 
liyet m..,.kezleri olan şehirler •· 
rasındaki ınesafe 700 küsur mil 
tutmaktadır. İki &aıtt zarftnda 
Rus tayyarelerönin o merke;ı; • 
Icri boınbalayacağt hesap eıf>I. • 
mektedi:r. Bu.ya ile kavgaya 
girişip girişmem6 bah>i de ja· 
ponlan daha düşüııdüreceğe ben· 
ziyor. 

..... 
da Ar... : -df/ sat ( : . ct. , 
nı..itn.dan atliJ"l\L6.t~ı 

J. 

20,000 1 ra kazanan 25i6l9 r . .una,. 
'l' 1ı bl.w·t Baı~dı~OO ::;atı ı ::t 

10,000 1 ra kauın.n 19006 o 
rJ.! b< et U uburl d .a _, 

~00 a Icı<. ye k blL 
h> n 2 ta: Ank ro bir t:. 
tanbul, b r ""' A 
tı.9ır ı 

ı ocıo er l rn ~ ve "l .,:. 

1 tl<"N! 16\ I 'd CH 
tanesi Anlo..ır·OOa, (4' ~- Ir.mır, 
(1 tan Me nc'c, er1~, de 
_.., r&.muz.u.n ınuiıtt ! şch:r \.·e 101 

ı;aba ilrnlı<!a sa• m.;t.r 
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Salomon adalarının 
altlsı işgal edildi 

--~----~------... 
r~uharebe Amf rjkahların zaferi ile netice

lendi • Japonlar Panik ha1inde kaçtılar 
Salomoıı adalarındaki Ameri

kan b:-.Jn· j."e siliı.ta·ndazları u
mumi kaı argahından: 30 (A. 
~'\.) - Amerikan bayrağı bugün 
Pa.,:ı~'':k harb: csnasmda mütte
fi.klı:-r tarafından tekı":lr i~a l e
dil~n ilk tıopr.'.lkların iizer~nde 
da lgalımnıakta.cl 1r. 

A ilt{'rikan taaıru?.u başladık

taı, 4-8 saat sonra bahriyP. silah
endcızları Sa!ı:mıon adalarmda 
1ı~·d-t:-fl:er;nc tamamile varmış 

}. uluıımakta fdileır. Jappıılamn 

Tul::ıği, Gavutu, Muban.gi _ve 
U: .. 'lııbm0o müslalıkcın mevkile
ri evvC"lce karar1,a5tı rılmı.ş olan 
saatk•rde işgal edilın.i~tir. · 

Tulaği, Tınanoogo ve 1\1u.ban
of!'ıbi .ıeki Japon mukavemeti ol 
d ı'·ra s:ıddetli olmuştur. Gua-

• :> d ' d r;aJkar.al. ,.e Flori-da a· a.arm a 
ise Japonlar panik halinıde kaç 
mıslaııdır. 

Tuk.ıg·i'ye kru-şı y.apılaın · taar
rtı zla ayni zamanda Gavulo Y~ 
Tanomboya karşı da iki hücu~ 
yupıl..rrııştır. Tulaği kanalı~ı~ 

cibür tarafında bulunan bu ıki 
kii~ük ada Tula.ğiye kag;~ bil' 
m<'rdivenlıer bağlıdır. Bu uç a
da Japon baaı.riye kıt'aları ta:a
f n.dan mitralyöz yuvası ıhalıne 
ıgelir-llen rahii mağa~alarl~. do
dur. Amerikan ba'hrıye sılahen
dazlarına ver:len vaz:.re bu ada 
ı. rın temİ'Zlenmcsi ve vücud: 
getirilen bütün Japon tesislerı
nin tahrip edilmesidi. 

!B:r y&ı1'Jan bu hareketler ya
ıpılırken bir yandan da başka 
ıbirlıkler .Muban~aiyi i~al et
mek ve Gııadala, kanal:mda bu 
lunan daha az clhemmiycde baş 
k· n.c!alan zaptetmck vazifesini 
· " k b" h 1 almışlardı. Yatı çıpla ır a.-
de bulunan bir çok asker ceset· 
Icr: Japontarın ancak siIMılan· 
m ala.rak mağaralara kaçmak 
vaktini bulduklarını göstermek 
tedit. Yıüzme destekleri - üstüne 
oturtulmuş dokuz av ve daha 
büyük altı deniz tayyar&<>inden 
:ibaret olan bütün Japon hava 
km"VetLeri ilk taarrw: esnasm
'<ia kullanılmaz bir bale getiril
mi~t:r. Ya'IGıanan az miktarda 
Japon esirlerinin bulunduklıarı 
vaziyet nrucadelıenin ne kadar 
siddetli olduğu hakkında bir fi 
kir veı:mektedir. Tulağ'ide ya
kala.nan 600 Japon es:rinden 
hic lbiri sağ olarak teslim olma.k 
iı;t~memiştir. Gaıvatudada hııç 

lhir" esir alınamamıştır. Japon 
deniz tayy:ıre üssünde bulunan 
takriben 1100 k'.şil~k bir kmwet 
t€'slim olmak jsf.€meyerek ma
i.Jarala.ra çekilmiştir. Bı:lhri-y-e ~i 
I .. ihcn.d-azfan kale ha!i:-e getir!l 
nıiş ol:an bu mağaraları d:namıt 

Afyonda , yağmur 
(Baş tuafı ı inci salıüede) 

, Sular f albri:ka dışında bulu· 
n::ın maİ2X?'meyi .götürmüş \'e U
..sak ile Akseköyü bastanlanm 
tahrıip etrnıiştir. Yağmurların 
kazamJıZın nahiye ve köyler.i:ndıe 
ya.pmış ol.dıuğu zararlar hakkın
da henüz malumat alınamamış-
tır. 

ikinci Cephe 
(Baı t8'nfı ı ioeMle) 

,. Loındırıı 30 (A.A.) - Bahriye ~-
' __,,..,.,_..., parw-

ııl'! ı.gının maliye un .... ...,-11. dün ak-
mE-rvto lr.ı~ M. G4l · · 
lU mı s(tyllıeıfiil ,t))r ~ . ~IJU) 
oepheJ)m beıncn açı~~sın.ı. . ~ıyoo.-
1 . cHaöenizler- <li,.e \Sııl'flan.-
eırı !..+. k' 

cınrmı,ş ''e lbilıhassa dt"JD09•r •: 

A a '"'·t'ıı.sında ikm.ci cephe-
W"UiP -. • şüphe 

bin açılacagından hiç k mse 
edemez Ancak bunun nC'~ ve0y·· ne 

· ı ....,,;ı.:ıa. r • vak.it oa.çılaca.ğı beli ='S"' ,: 
le zanMdryoııum ki Stalnıt °17-
noo Nicn şe,>m b<zlnı men eke 

mtLin halk.mı da mcnuıun .• e~ııl 
g r( t"r Koııı.üni!Jt eı- ~ ık.incı cep
lıı 0 n a al sında ısrar edenler' 
b• dan n rınmt n olmuyorlar. Her 
hald Li n ıçiııde iş var. 

Madri<l, 30 (A.A.) - Va.şing

toncitın öğrcnildıgine gfüe Ruz
" elt as:~er v.e si'\•H mC!>ai arka
da:s aıın.n · tırakile gizli bir top 
antı y.a.pım.§>t•r. Bu toplarrtıda 

Am·r.al Leahy, General Mıa.r
nold ve Harı-y Hopkins hazıtr 
tıoold ve 'Harry lloıpkins ıhazr 
buLunmustardır. 

·mü2takerelerjn ikmci 
cephe mese~ine taallu e tiği 
umubnakta<lır. 

le hav~ya uçurmak surnile bu 
cllisman askerlerini yıok etmek 
7,oı:unda kalmr~Ia rd ı r. · 
Tula-ğiye çıkanna harcJ.;;c.ti ya 

pıld1ğı zaman ciüşını.:ın hi.ç bir 
mukaveznet göstermemi~tir. Batı 
rive silahendazları adanın şark 
k;sm:na gelıcLklcri ztıman inat
çı bir Japon mukavem~i ile 

\k~ ı);ıl~m~• ~ J aıx~ır. . 
İlk günLi ak~2mındıı baıhrıye 

silahendazları a-danın büyük biı" 
kısmını temi:.r,lemişlerdir., Fakat 
Japonlar grup halinde ç•u.kurla
ra ve s•ğına.kkıra saklandıkları 

için hava karardıktan bira~ son 
ra mukabil taarruza -geçrnışler
d:r. Bu ilk gece göğ'i.is gt;ğ'i.ise 

yapıl, n mrnharebeler sabaıha ka 
dar devam etmiıs'ir. Kullanılan 

silfılMar valım: bıçak ve süngü
den ibar~tti. Bazım da müc.ade
le yumruk y.umruğ'a <le\·am et
miştir. H:ç bir fasıla nP isten
miş ne de ver'lmi!Vtir. Fecir vak 
ti bir gi.iç e!\~··el 7.aptettikleri· 
mevzileri mıı~afaza etmi.c: olan 
!00.l]riyC'> ısil\:!'1er.ı<:'n~1n ıiler1e-' 
mC'ıre ·devam etmisler. Cumarte b 

si, günü sa~ıt 3 de Tul:lğinin zap 
tı tamamlanmı-s ise de a'cc·1 er?- _ 
tı daı1ıa iki iic gi.in · faa livctleri
n~ de\·am etmislerdir. Bir cok 
bölıgekr iki kct'C' daha tC"mi7.!en
rn:ıştir. 

~~~~~-~~~ 

Sovyetlere göre 
(Baş taralı 1 ioci sahifede) 

nideı11 6 m€'\ıkıii ~ bir ha•va da
mını rşgıal etmişlerdir. Rjev şeh
ri dlŞmda mulharebeler de•\!am 
etm'Skıtedii:r. · 
Moskıova 3-0 (A.A.) - 29 aığus

tosta neşredilen Sovyet tebliğin 
de o gün cepheler-ek? mühim bir 
değfŞklik oJımadığı kaı)-dıedil -
ms.k!tedir. Kalinirı. cephesinde, 
tdbrJiğe göre, bft- Sovy et teş8cfil 
Alman mukaıvıemet.ici kı:nnr.ş ve 
düşmsıı mu'kabil 1ıaWn.tzlanıu 
geri püskiürttü.kıten sonra iler -

ıemeğe devam &tmiftir. 1 
Stali.ngradırı §İmali gmbi ke--

sVrürwie, KleltBka~a bölgesıir..de, 

Kote11.nlkova'mı. şimali şa.rıkıi9in
de, MO'lıkıllt kıe-simiode ve Rjev 
bölgesiflıde ~tli mn.ıhanıbe • 
Ier deıva.m e1ırnekte<lr. 

MOEikova 30 (A.A.) - Rlıs teb
liğine yapıl-ar. elk şöyle demek -
tedir: 

Stalingradın şimal baıtı böl • 
gesiınıde kuvvetlerlımıiz düşmıa.n 
tanı.'lt ve piy&ıdesi'le çarpişmıştrr. 
Bir 00-lik bir~"Ok Ahnaın taaırn.trD
larunı defatnriş ve ka:rşt taa:rru: 
za geçerelk Jki ır.e:ıkur. ma!hall!i 
iWial etmiştir. Bu bölget.erde ıbu 
lunan Alınanların büyük bir ck:ıs 
m1 imha edilm~ ve dli·ğerleri 
taa:ı.k mitralyöz iıkıi verici radyo 
ve lba§.ka harp malzemesi b!4"aı
:k.ara.k kaçmışl'3rtlır. Ru~ topçu 
ve ıpi(Yad~in müşterek bir ha
reketi, başka bir ke&i.ınde düş -
man taarruzlarını geri atmştı. 

iKı.ıvvederimiz, K!etsk.oya çeıv 

resinde fac:W hareketlerine ere -
vam etmişlerdir. Kotelnikovo -
nun ~maL dPğu çevresinde Ru
men piyade bölüğü tamamile 
imha edilmişUr. 
Krasnodar'ın cenubunda 'bir· 

lklecimiz karşı taarruzlar yap. 
mışlardır. 150 k:iılometre mesa -
fede bu.tun.an bir tıop bataryası 
ta!hr.'rp ve bir düşman piyade 
tabuı-u imha edifm.i.ştir. 
Pı-onabna~ı çevresinde iki 

düşman taarruzu geri atılmış -
tır. İk~ tank. birçok kamyon tah 
rip ve bir dıüşman .bölüğü im· 
}1a edilmiştir. 

Voronej çevresinde cStormo
''ik> tipinde bomba' uçakmın -
dan müteşEıCkil bir grup re.fa • 
katin.de av uçakları o u hahie 
h"r düsman ha alanına taar-
ruz etmiştir, 

Beyrut 30 (Radyo) ..- Bil' 
SU>ıkth<>Lm gıuetesinin muha -
biri şimalde tıaarruz eden Sov
yet kuvvetl(!rinin Şuleshurg'da
ki kuvvetıli Alman hatııa:ını yar
dığını haber vcrmektedı.r. 

Stokbolm, SO (A.A.) - ~.~S' 
. h"-151 n 'Uhabirl bUdırı-e.)ansnın ,....,,, 

~~ RJ·~ Ru 1ar orta kes"mde dun . 
tayyare m{'ydanuı.ı İIJIPI ettikler;ı 
teıyıd etm~r Rus ku.\ velerı 
şlmıdi Rıev'ln ooın ı;., ·ınal batı 
kenar mahııl16le{'in.i ıt.erı emek.le 
mQ&lul lıe.r. 

iKDAM 

Zafer bayramı heye
can la ·kutlandı 
(Ba~t.areu ı ~i sa-hif~e) 

rada meydanı dolduran b:-nler 
ce kisi haz:ııo·l vaziyeti takın
mışlıı~·dır. Tayyareler.imi:zı de~ 
gökte cevclanlar .yapa.~ak mera
sime i~irak etmıejlerdır. 

!Bayrak çekme merasimin?e~1 
sonra hazırlanan çelenkler aıbı
deve konulmuş ve genç subay
la~ımızdan Cezmi Aydoğan mey 

dand.:fki kürsüye gelC'rek o."'Clu 
namına heyecanlı ve ateşli bir 

nutuk söylem~tir. Gen.ç subay, 
nutkunda ezcümle şöyle demiş
tir: 

_ Türk adı ile iflihar edilen 
bir devri :-'aşıyoruz. 

Mi1.~i şc~fim,;tılc. MillC'tiın~z'le, 

Cümhuı~iybt.imizlt;. K~ıutanla
rımıllla, sizlerle, dniına ~ üsel
mekte ve daima seslerimıizi işit
tirmekte dE:vaın edeceğiz.-. 

ıBundan sonra, İstanbul Ko
mutanı Asun Tınazte>pe, kürsü
ye gelmiş. heyecanlı ve gür bir 
sesle bu nutka cevap vermi.ş
ti.r. General, nutkunda bugiinün 
manasını anlatmış, ve gözbebe
ği ordumuzun bi)ylc zaferler ka 
zanmağa 11er zaman hazır \'e 

Ankarada dün J 

yapılan tören 
(Baş tıaafı ı in.Ci sahifede) 

Saat ıo· da lbaışta Ve ller ve 
Melbuslar obnak iize-re bütün 
mülki ve askeri erkan tribünde 
verlerini almı.<jlardır. Şeref~ ~ri
büniindc Hariciye, S·h'hiye, Ik
tısat Münakarat Vekilıleri ile 
Partl j<lare h~yeti ve Parti Müs
takil Grup Reisi Vekili, Ge~el
kurm-ay ve Vekftletle:r erk.anı 
ve Ankara Vali:;i hazır bulunu
y0rlardı. Tören Ankara ga~.i
czonu komıı.tanı KMgeneral· Hus 
nü Kıl'kı.ş.ın kıtaatı teftişi ile 
başladı. 

Hipod.nrnıda yap.ıle.11 askPri g:ı.rn.i-

~n an kı<'<'n1f,{z. s:...bayı 

S:ıOO.hat.tin Sel-e-k söylediği bir .. m.~
nuk.da biiyii:k 11'\'3.t'Plen zaf"r gunu-

ne kadar gcgon dovre iç~d<"ki hadi
s elet\n bir i\l.ıla .... a.smı yaparak 3() 
.Ai'uı1to5 bil)"ilk ta.3'l"rU21U!\U7 ŞU ila
~~ yaş~lt": 

cH~r taratt.a.n ta:>t"ru211l geçe.o Tilı1t 

askeri kükr-en1'ş ]J,irl'r aıısJa.n gı~i kı- · 
rılma.ı;ı imltıa!lSl'L I>"' gayretle ilerli
ye>rlar, başlarından e.!d-ık.]arı emırıi 1 
yerine gPtirnıek için msail1 1..1btının 

iistü.nde h:ıt'eke.hler ·yaıralayorla.rdı. 

Ha~ adam ayaklanmış. zaft•.re, is

tikla!ıC' ebedi varlığa doğru koşu

ıyot'du. Bu bücunn durdı.rrufa.ma2Xiı. 

Anlrol'a garnizon komutanı kor.ge

neral Hüsnü Kılkış törene iştirak 

eden 'bırltk!ere <'Zafor bııyırammız 
kullu <>l~un:. dıôye bı:gltyan hitabe

s:ooe bu ıbayramı küllarken bize 

bu gUnlc-ri ~al'an ve bu sevinçli 

günfoı:: sağla~an ka.n!arlfltl. 'akıtmış l 
ve ~ayatlarıru \"l'!'ff\!İŞ de.ğer\i arka
d-aşl<rrtmıı.ı da nıımak bo:ounıuz-

dur. 
iji.mdi aram.uda bul.unımıyaıı bü

yük ku1-tar1cı At.a.tüı-k'ü ve sa\1'3.Ş 

mP.ydan[.aırında n!cy'at(ar.rrııı 'Vernıiş 

olan o-eğerli st1bay ve er~rimiz.i an.
ma.k: iç;n bir d1Lkika ayakta dura-

lım 'Ckml~t.ir. Der!n bi:r tıu§ıl için

de gl'Ç'e!l bu \h .. 1-ı.ın da.k kasından 

sonra sözlerine dl'>vam eden koo-

generel Bil.mü Kılkıo ım.iUe-lle.r'. de
miştir: cHürriyetle..r<ni ve istiklil-
!errni Cll'leak sa9aş lhazırlıkJerile \re 
ord:ulannııı. ku"vetliiie kaııanıırJer. 
Milletin Jvuıvvet.I. ordueuftda canla
:nıır. OJ'dıi her vakit ödeı..W tam~ 
yapma.ğa hazır butuuur. B!z de §im

di silah başında bı.rrada 1.iıtı .. "an ar
~lııırımıı:zı ödevini y.a.pm.ağa ha· 

~r göıırr.ıekl~ seviniyoruz. .Askerle. 
:rimi'Ze baktıkça göğsüm-üe bban
yor. Tehlike zıamn.nlarındiı m<Ite· 
~ l'ubu coıtuiu zaman aSkıer bu 
taşkın ruhun a.le<.• f~ıran bi.r Jruv. 

vetıl olur. Ordumuz İite bu güvelli 

taşıınak\adll', 

Bu hitabeleri törene iştirak 
eden birliklerin Hüsnü K lkış 
önünde yaptıklan geçit resmi 
takip etti. Başta sam:akları olr 
duğu halde Harp ve Yedek Su
bay okulu alaylarile d ğer as
keri kıt'aların iştirak ettiği bu 
geçit töreninde Hipodromu dol 
duran Ankara halkı heyeca
nın en son derecesine varmıştı. 
Sık sık cYaşa! Varo'' sesle

ri bütün sahayı kaplı)Or ve al
kışların ardı arası ke51lmi.yo.r
du. Ankara bu mutlu günü böy 
lece güzel bır haıv .. ve muhte
şem bi.r dek-Or 'çinde kutlanmış
tır. 

kadir olduğunu tebarü:z ettir-
mi~t.ir. 
Asım Tmaztcpenin' nutku sık 

sılf sürekli alkışl.arla kesilmbı ve 
bundan sonra da geçi·t resmi 

ba~lamıştır. . . 
·Geçide evveta piyadclerıın~~ 

lb.asla.mı~ı-ar, !bunları bahriyeli
l~r: jandar.~ıalar, topçular. s~
variler, zınhlı ve motörlü birlik 
ler bindirilmi§ kıt'alar, mektep 
tiler ve nihayet teşek.ltülıler ta
kip e-tmi~lcrdir. 

Geçit resmi saat 10,30 da b..~ş
lamış ve 11 de nilıayete crmı.ş-
tir. 

ÖGLEDEN SONRA 
Dün öğle-den sonra saat 17 de 

hfılen silrh altında bulunma
yan emel.ki ve mall'ıl suba\' ve 
"o.skeıli memurlı, ri 30 Ağu.:.tce; 
Zafer Ba·vramını bemberee kut 
lawak ü~~e tıoıp1antı1ar tertip 
etm!şlerdir. 

Gündüz ye !!E-Ce bütün Halk
evlerinde, Hallfodalarında. Par 
ti merkezlerinde tertıp E'<li!ıen 
toplantılarda bu biivük zafer 
~ününün büvük kıvm.eti etra
fında '.kcnuşmalar yapılnuş ve 
'kol"ler&nf.l!ar verilmist'r. 

Dumlupıııarda 
dünkü merasim 

(Ba~ tara.fı 1 inci sahifede) 
feri Yaraıtan Atatüı•k 0>.labilece -
ğinıi °ooyUıyerek Ata.tül1kün J?tıınr 
lurı;Jı!P.ar m~ydaın mtıılıarebesı haık
kır~kı:ti hat.er alaırıını oıkuımL:ıŞtur. 
Şevket Erdoğan bu zaferle bü

tür. dün)~mti akislermi ve te
s~rler'.inıi de anlô.'taralk c büıyük 

dah:in:ıiz AtaıtüruWn hu.zuru ma
nevisinde bu \"C'Silıe ile bi.r ~ere 
crah;a eğ'iHır, minr..et ve tnızim 
hi.sleromıiızıi taızJelıerim. Bu mu -
lhare1belerd•e temıtz ve asiıl kaın·la
Ilile vataınmmzın. mıüdarfa.aısı jçin 
topraklarımızı sulayan ve b:ze 
bı.:ıgıünkü nimet ve saadet; ya
"'.atan aı:i-z se'hitlerimiz önünde 
husu ve illıtiraml& eğilmeyi ıbir 
L"O; ... b,'l,iriz.• demhştir .. Hatip 
sözl~rine devam ile Atatiirk'ün 
:kıymetli yarı, k&braman İr.<Öıı.Ü· 
nün başardığı i..~lcri kaydedel'E."k 
cDüny&d.a bir halis yaratıeısı, 
sulh ve müsalemet '\re adalet 
timsali oı.a.iak ayakta durmak
tadLr> demiştir. 

Ordu ~dına Asteığmen !Bi.i.rhan 
Ünsoy «Bugün burada Dumlu
pınar sırtlarınoa bütün tariıh~n 
akışını değ'~iren bir zaferın 
'hür vasams ve ebediyen anlı 
ve.re· eiilmiyeıcek ~anlı ve genç 
bir millerin bu kuvvetle şalı.'ıa
lanarak döl't başını saran çelik 
zincirleri parçaladığı günün 20 
ine! yıldönümün.~ kut!a~or ·" el:!. 
•e b!r hi ta.be soyl.emıstır. 

) Yüksek tahsil gençli.ği adına 
Halit Tanyeri söyiediğt nutukta 

dem~sti.r ki: 
c0~1ar inandılar, di)ğüstüle-r 

ve öklülcr. inandı1,ar, çünkü a
sır1:ar boyunca za·forler peşind~ 
kosan bir ırka. bağlı idiler. Dö
- .. tüter, rıünkü asnlal'Ca Tür-. 
guş ~ l' ...J b. .kilin diye bagıran yo ·ıa1'Ua 'r 
bırsııı gibi syak1'a.rm1 siir_li kl.e
ven dü.sman ezilnreli idi. Ö!dü
İer bu •. inanla eıkekce, kaltıra
ma'.nca bir Türk gibi Türkü ya.-
satmak için öldüler.> . 
• M.yoo, 30 (A.A.) - A:l-flln ~ 
diln 29 ağus1ns gli.nünü 'lllıÖlnii! 
günii> olanııiı: JcuUadıılaır. .. . 

Bu münasebe-We dün cümlturiyet 
e.lanmıd.a valıi, komut":"- rnebuglar, 
&vil w 6Skeıi cı".dın ile biitün me
murların ve tnokkül mensupltLrının, 
kıa:l.ıa.baılı.k: halk kütl~inin i~t.ic&
kile bir tören yapılmıştır. 

Törene· Myoıı. ok:uılI.-a.n talebeleri
nin şahl.r içinıdeıki• g&-tenl.lerini takiı
t>e.n cümhu.riyet alaTUna gellşlerile 
baslarunıştır. Hti> birlik~ söylenen, 
istilal marşını müıteakip goençJer, 
zar, r anııt.ıiııa çelenk lm>ymuş!ar .... 
a.n t .iQın iş'lendir. • 

Afyon belediye reisi cŞu anda. 
içim-* bk neşe, ka.l.bi.m.i:uie bir 
ümit rtılnunuzda bir ıe!ll!liyet w"e 

silAü~ va.r. Çünkü bütün mllletçe 
ba~l:uııdı.ğımız Mı!H ŞCUnJzi.n gü
nÜıllÜ kutluyontl!Z.> <!.\ye bl.r hıtııbe
oe buhmmuş ve biltUn bir milletin 
~etl~ri:ııl, maddi, ımmc-.i bil.tün: 
k2.ib1Jıyet ve ktwv>et erini lk.~ 
top.ayan ve bu kuvvetleri ıcabında 
'li'El hiz munıd.a harrkıetıe ıgetir•·bile
oek )~rndıl.ışha olan bir k'mSEciu 

ncak o mi.11.~n emnİ.Y'C't voe llima
dını ka anarak pl :rnıevkı.1tıe gele
b' eceg·n· sbylrmİ.§ ve İnöniı'niı.ııı 

b tun a Jt-Oere malik hu undugu
nu ı r edPrek onu mill~t '-e yu.td 
ugu.roıı..ci:i geçe-ıı hizmıetl.erini say
mıştır. 

Torenden soııra wlı tarafından be-
lediye salanlarmda bı..r Qa.)' ~· 
feta v~. 

Berezilyanın 
Mihvere Harp 

ilanı 
CBatmabl~en devam) 

ile işbirfiğ.i yaparak şimdi Al
ınan - İtal) an deni-ıalhlarının 
e-n rahat talıştJkları bu sahada 
onlara krırşı şiddetli bir mii<:a-
dele arabiHrler. · 

Brez1Jya donanması iki Janc 
• 19,?06 tonlu.Jc muharebe gemisi, 

yani drednot sınfından zırhlı ile 
2 hafif kruvazör, 17 muh~ip 
(bunlardan İngiJterede yapıl -
makta olan birkaç taoes~ belki f 
d'C İngiliz filosuna ilhak edilmiş· · 
tir) 3 tanesi kız:ıkta 4 deni-a!ltı 

6 nıa~·n gemisi, 10 gaınl>ot .ile bir 
hayli yardımcı gemiden nıüte -
şekkildir. Don.anmanın emrinde 
1939 da 100 kadar denh; uçağı 
\:ardı. 

Brezilyanm mcrkcz.i olan Rio 
de Jeneiro'da, iki tane de tersa
ne \'ardır ki hnıılarda büyiik 
muhrnbe kadar harp gemileri 
yapılmaktadır. Biiyük zırhlılar, 
hu tersmelcrde ycnih•ştirihniş
lerdir. 

Brezi!ya ticaret Iilqsu bakı • 
mmdna, cenubi Amerika dev • 
Jetleri arasında birinci gelir. 
1939 da 488,000 tonluk 305 gemisi 
\'ardı. 

Brezilya donanması, ha\'a kuv
yetlt•rhıiıı de yardımile Afrika 
ile cruıubi Amerika arasın-da At
las Okyanusunun nis!H!ten dar 
sahasını, Brezilyadaki Natal ile 
garbi Aicikadaki Fre-etown (Fri
tavn) arasında iyice kontrol e
debilirler. 

Br-czliya, sev.külc~yşi bakım • 
dan olduğu g5bi iktısadj ha.kını· 
dan da müUefil.:leTe hayli fay -
dalı olHa-ktır; fnkat esasen Bre
zilya harbe girmeden de müt
t-efikler bu de\'letin iktısadi kay
naklarından istifade ediyorlardı. 
Şimdi harbe girm~ bir müttefik 
sıfafüe Brezilyanın askeri kuv
vetlerinden olduğu gibi .iktısadi 
kaynaklarından daha iyi istifa
de ede'bileceklerdiı·. 

Her hal.de, Brezilya giıbi ce
nubi Amerikanın en büyük dev
letinin müttefiklere iltihakı. <>n
ların lehinde ve Mihveri.o a1ey
hlnde olmuştur. 

. ABiDiN DAVER 

.ş. Saracoğlu· 
(Baj malı ı inci saıltifede) 

etmeğe yer ayınnı~, ve hepi -
miu bu yolda rehber olmU.j -
lard.ır. Onun için ben de ıbu yol
da yürüyerek memleketimrziıı 
az bildiğim ,·eya bilmediğim kö
şelerWıi görmek, öğrenmek ve za 
yi ettiğhutz zamanları hamleli 
hareketlerle ka.zannıak için yo
la çıkıwş bulunuyomın.:. 

iamimi bir hava içinde geçen 
bu z.ryafetten sonra Sıvasın elek
trik ihtiy~ını tetki:k eden, ba
rajı \'e elek1rik santralınt gezen 
Başvekil Milll Şef'm "ÇOCuıkluğun
da oturduğu eve giderek bir 
müddet_ kalmışlar \'e kız ensti
tüsünü, ha.staneyi vilayet fKlan
lığını g~zmişJ.erdir. 

Btş\'ekil gece Ordu evinde 
sereflerine ''erilen zioyafette onu 
~ü·teakiıp tekrar Ordu evinde ter 
tip edilen suvarede bulunaTak 
Sıvasın milli oyunlar.llll seyret
tikten sonra Ersincana gitmek 
üzere saat Z3 de şehrimizden ay· 
rılmışlar.dır. 

Başvekilin dön şehrimi&de yap. 
tığı gezilerde 88"an Sara.coğla 
da kendilerille refakat eylmıek
te Wi. 

Almanlara göre 
<Bat tanlı ı inıeide) 

yeoiden yçiııkl&rı ıbüournlıır püa
kıü.rtülımil.,tl.ıı'. 

R,iev yaı.ıımda diişman he.rbe 
büyük kuvvC't.ler sürmüş ve dün de 
(.'('llbede bir yamı& teşeblbüsimdıe 
bu-lunınuştur, Hava kll'Y'\·etl~rinio 

y.ırd.ımiy le ye,pı.lan k8'l'fl taarna-.. 
laıl'da daha b~a hücum!Q.l' plıs

kür~. RJ<W bö!ges"tıde b .. 
-ayıclıanberi cer{\yan eden mıııh&rebe
dıen sonra, bu kesime dört brş or
du yığmıa bu!uoa.n SO\..,.etl~r at. 
man cephesini yarme.-ğa mt:-\. jjfak 
olamamışlaı'dır. Duşmanıu temin et. 
tiği Uıprak kazançla.n ta.biye ve 
haırek.ıet bakınunwn ıirısaın. '\e m 1-
zemecc 1 ğra;dlğı ka.Ytblarla tam bir 
zticbeıts~ k arzec!Ay.()I". SO\-yet ku
manda.nlıgının bir yıır.ma h;ırcketi

ni m 1.!V'Sıfia.k.iy-etl e bi'k~ da.ir 
olan ~ütün iıdıdiaları Y'~ Cep.. 
he sarsıl.mıız bir şeklide evaı'Cı 
durmaktadır. 'Dıışnnmn kuv\etl hil
C"..ııma &ıitgide a.zal'!mlktadır, B ke
smde 1572 liOvyft tankı -ısmen 

11Joak881Var toplan ta rafı:nıd,alı,. ı.s
m.en IJÖi'ÜS eöt\198 yıapılan tanıt nıl&o 
battbele-rinde yok ed lırnŞ, 5,4 tay
ıra.re dili~. Be 25 ıta.r--
7•• kaybe~ 

( 
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1 
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Boğuntu/arı 
Altı genç arkadaş, geçen ak- ~u yeri olduğunu_. değıl 

şam bilmem ne bahçes~n-e git • harpte, harpten çuk ö~e b 
mişJer, orada bira içmişler, ~iş gazeteler y:ıza yaza biır türlü 
kebabı, şeftali, armut yemişler. tiı'em•yorlanlı. Şimdi ise ha 
Fakat iş h~aba gelince z.nal ~ dolayısile kedilere \'eril'('U su 
lılar a.faflamışlar. Çünkü bir şişe üfüriikle şişirilmiş akciğerin 
geçirilmi.ş üç, dört lokma ete le Hi.nıd kumaşı pahasına çı 
125 ve üc !'dtali ile üç armuda tığı bu zamanda hiç aklı ba 
da .tam 2sô kunış bayılmışlar. şı.nda ol~n, Yahu~ da aJ~n ter 
Sonra da tutınuşlar zavatıılar, ka.zanc:bğı paracıgının bıraz o 

su kad .. .kı ı· . b·ı ı yol<fa jıındannaya dert yanan n ruu, ynıe ını ı en 
• l 'b" b • · S T ı insan kalkar da bilmenı ner maznun ar gı ı., u ışı on e • d k' MI · . 
graf gazet~ine yazı ile ~İ'kayet de 1d ~~eın_.ne ~~hçe~n1e gkı 

t • ı er e; goz gore gore bo~· c · e mıs er 'b' do ıı· · 
• · gı ı, şey par n ındj gibi v 

Bu gibi ~ikayetlcrden aTtık hmur mu? -
herkese t> kadar gına geldi ki.. Amma diyeceksiniz ki: 
Hele ben hunları, böyle şika - _Bu vaz. giinü de evde bi 
;yetler.i" okudukça kıs kıs güHilor içilir mi? 

ve hu grbi ~ikayet sahi.plerine Evde olnıaz.'!a. bah~de, hah 
içiuıdttn ~ö~·le diyorum: çen yof;.ü balkonda) o da yok 

Bira .nıı istiyor canın azmnı? dam-da i.ç! Aksi takdirde bilme 
Git evinde iç oğlum: Biranın neredeki •bilmem ne bahçesi 
yanı sıra ~iş kooabuıı, şeftaliyi, girmcc üç lokmacık ete 12S 
armudu um meze yapmak is-ti • üç şdtali armuda iki yüz c 
yorsun? Evinde yap bunları yav· kuruş bayılır, sonra da yol 
rum, evinde.. jandarmaya deri yanar gibi g 

Yaz.hk bahçelerle kışlık gazi- zetelere dert yanarsın! 
nolardaD bir çoğunıun nasıl birer OMUlll C~mal KAYGI 

DEVLET DENİZ YOLLAR 
31~ 8- 942 - 6 - 9 - 942 tarihlerine kada 
muhtelif hatlarımıza ~alkacak vapurların 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Bartın haltı 

:Mudanya hattJ • 

Karabiga tıatbıı 

iıınır SClr'aj 

NOT: 

- Salı 4,00 de (Tarı) cuma 4,00 
(Erzıırtru\) Galata rıtıtımrudan. 

- Cu.ınart{'si 18.00 de (Ana!ıı.rl:a) s· 
kıcci rıh1.Jm.ll)(ian. 

,_ l'azartesi,. salı 9,00 da çar,pm 
perşembe ve ouma 16,00 da ('fr 
cumartesi 14,00 df (Sus) Gaia 
rıhtunm.dan. 

- :Aaz3'1'besi. 91&-rşamba ve cuma 8,0 
• de (Sus) Gııılata rıhtımıından R.Vl'l 

, ca çarşamba 20,00 de (Çanakkıale 
cu:marte.!i 20,80 d~ (Çanakkale 
Tophane rıht.uw.nda. 

- Salt ve cuma 19.00 da (Bartın) 11 
hane r.ıbturwıdaıı. 

.- Çarşamba ızoo de (Buna) cuma 
tni 12,00 de (Ü.J.ıf'..ıı) Sftıeci nhtı 

• mı.ndan. 

- Pazıar 13,00 de (İzmir) perşe 
13,90 de (Tırhan) G9Ja\a rıhtımın 
dan. 

- Cuma 18,N dııt CKcıq,a) Siıbd 
twnmde, 

lfOT: İkinci bit- iıt'ana kadar · 
ve İmroz poNlaıı-ı ;re;>ılmı 
"8CakUr. 

V&pur $l'fcderi h.akıkıı:ıda her fıüıdü. malQmat aflQlldıa tel:eıron 
nı.rmaraJa-rı 1U'l.lı acen&elerirninden öirenıiJıebiliW, 

~ A.c6ırte Gala.ta - Galata nhhmı Lirrı8nlu 

Gal&tıa 

ş~ acenteJiji 

dürlüjü binası alı.ada 
- Gala*& rıhtl&IDl mm.tab. 

lıln3e1 al1tnda, 

- Si-ıkeci Yoku Sa.loou 

unıum mü-
42362 

liman reisi iği 
40133 

227f0 
(9397) 

Pazarlık illnı 
Yozgat Nafia Müdürlüğünden 

ı _ Yo~ l.rü.k(pınet kMagının: yüz yirmi iki bin yüıı .Y.inui d 
fü.a kırk bl•ş kuruşl'Uk bekıiy~ i~tuıan kapalı zarf usulile yap&.lan ek 
eil•tmed~ tı:ı.lip zuhur etm~rıden bir ay mü&detl9 pıaadJja bırakılm.ıştu 

2 - Bu işe aıt şartname w eırrac ıuıa.ı..rdllıı 
A - Eksilbn.e şartnııımesi.. 
B _ Mukavele projesi. 
C - Naf a işleri eeneI prtnamesı, 
D - Yapı ~eri ~el. şa.rılılıameei, 

E - EJe.'ctıilc ve Slhh! teıi5at ve lııeşit ~~lett_ 
F - Metnı.j, keşif hul;isuı ~ projele.rı. 

Mekıl.iler Yozgat na:fı[aSJndıa bu eıvraılc 'V'e &Mtn.amıelerl ~Jirier. 
. 3 - Pazarlık talip~io m.ül"acaatı ile Y02JB'llt Naılia m:ilclürlüjilnde top. 

la.nacak komis,yon bu21l.Urulld& yapdacakt&r. 

4 - Eksiltmeye &ire!>i2metc içm islıekiileriın ~ bG (iç ~ el!l ,.edl 
_.a muvakık&t t.eni.nat vemııeler.i lıi zmidır. 

A - En az bbı liralilc 1"CJI infaatı 1'IPftlt bulı.mma.tl. 
B - İnşaıııtın mesuily~ :tenn-.,.!)ı;m; iıeke«AJ. elmıit bi.r mOhendis veya 

fen memu.ru istihdamı. 

C - VilAyeııteıı ek&il1meye girebl!ecekleN\e daü- vt.sika .-Imal.acı şart• 
G - Pazarlığı.n son gün.ü J,7/9/DU oememhe cüııiidür 19094) 

Nafia Vekaletinden : 
EkSttmeye kon.ulao iı: 

l 

1 - Su li}eri ~ş:.nci şube müdılı'lOğü bölgesi içinde buh.ınan l><'r n• 
aoa kaaalın.m temdidi ııe ham,at ~ sm11t imalit İDIU~ 

Tatımin edilen keşif bedel• riat vahidi esası iı.zeıind~ıı (424,155) l rıı 
( 32) kl.l!"uştllıl": 

2 - Eksiltme 18/9/!N2 tarihine nıde,yan cuma ciinü saat 15 a.e An• 
!karad$ Su i§!~ re:sliği bill8Bı iç~ sı.ı eksiltme koın.illyoınu od.asıil'd:ı. ıoo. 

pa.lı zart ısulile yapılacektıır. . . 
3 - istekliler ekısiı.tme eıartanme.Ji, 1oplaaaıı mukavele P'!'~JC.sı, bayın 

dırlık işleri ~l ~artuamesi, umumi su işleri :fenni şartnamesı ı e h ,,,,u
si ve f-erın.i şa:rtrıa~l'i?'I'i ve projeleri (21) )ı.ra (21) kuruş karşılıgında Sl 

i$!.en erisli~eo •labilirl6r. 
4 _ Ek&iUme.re g'rebllmek için isteklilerin (20716) Jıira (21) kunı~ ·.' 

mtwaıkkat tem'1ıat ıve~ ve eksitmcmiıı yapı acağı ~ııden en aı u 

gon evvel bir dilekçe ile Nafıa Vrki etine rnüraoaat eder.e-k bu işf' m<ih 

~ olmak il?,ere vesika a.lme!an ve bu ve~ayı gösterme erı şarl'tır. Bı 

müddet .içinde vesika taleb nele bulunmayanlar ek-=ıltmeoye \.oıen ('zl •r. 
5 _ İstekililerin ltl'Cklif mekt~rnıı tkinci maddede yazıl. - s:ı lt n bı 

saat önDe9İı1e k.adar eu iş!erı r~isiiğine ~ ka.rşılı!ıruia vcn:nclerı 

laumdıır. 

Post.ada olan gecikmıeler kab:.ıl edilmez. (7004) (tl2-l) 
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SULTAN MECiT --,_ 
DEV R 1 

• - BAŞ PEHLİVANLARl3E~ 

l Yaza n: M. S A Mİ KARAY EL Tef~ika 

St.iWm IL<iz Karı; bekıri , doğ-
111 I g , tfJk ~oz.Liilügü dola-,y-ısıle 
t; _;; ::.c\.;_1rr:ı:j .. Kari:Jb-c-k:irin hile 
v }-ıuroa bılıır.ed .. ğinc çok aç.ık ve 
~v:ı-.iz kalpli olduğuna err.in imi~. 
l\'f •. /Jeyincı, c.-IenıdLs-irin küplere 
t; r 'P g~~.ba gelcccginıi bek•lcr· 
+:.c,.1 • guldüğli~U görünce haryrct 
< ımı§, Llıf değil kOO'koca bic pa
d rb4ı.ln ve OsnJa:nlı Tüı1k~eri L."'11 - ı 
P<•.ı.ra:i".o-r , h·alifej nL"yi zemin bir 
;_ı. ı.. iyct o!an rr~aı.kanı .. adaırı ~e

)t"f y:npmaz .. Hiç onun ihsanı ş:ı-
11 ~.:ıe~i redd:::ıl uınur mu'? 

.SuU:an Az z. gül<ll.ı/r;.:te11 sor.ra: 
_ Bana b41 k :\ıllf-.rr.et , Kara - 1 

·l<:ı<'.r ço:C.>cd,ğım bir pcPı.i -
var.dır., Tı•k göıh.ıı.lür . Söyle -
digi doğıuıdur. Bir b.aş:ka...<::ının 
I .. ı c .le h<.c olımoz .. Olsa bile 
vc•<ı:,1 olarc.'.< gitm:~ olur. Bu se
'bc p1t?clir ki bu müsll'tn-:a,n Türk 
~'e>cuğumı'l'.. par"!}-ı olııı.aıma.sı 
ı·.;.<l:ch.r . l{(>Jl1 verilen parayı 

k<.:i:ruıl e~mi.7 olsaydı on un şah -
:-;_ 1 h.:..ı:..-<:a c·1an nıi.y·cti zail olm·uş 
<>lurd'1. SC'n o beş yüz lira i.:.ze -
ı ı ı be§ yüz l;ra daha al b;n Li 
r;-:yı götür Karaıbekirc ver" se
L n11 ş:..ı:ı::ır:,l?tffii <le tt•bıiğ ert ve 
şu.nı.arı OOyle; 

- Bu pa. a ile h.a~-· an du:· ... li· ğü 
:.-:r..ı11an Sı.vaısıta çoluk ç-ocuguna 
t ;n!a ve ev a!sıın. Bu bin lirayı 
<ın"t.Ln iıçiın ~f,c:;ar.. etrrıiş oluyo -
rl"m . 

l\Jcı':ıeyiı,ci :Mehmet bey, vaızi
·~"< ı kt:.v•;.:m;ştı ve padi~ahın 
<lc.ğru adarnları se,·diğini b:X 
._,, L' do''ı" takdıir et.mi§ti. 

Mubeyie.ıci, bm l;rnyı cebine 
k oya:rz!k Fatih medresesine gel
n· ·~· · Sultau Azıi.zjr.. veıd1ğ~ emir 
ULTJ.eıille: 

- P ffil ;vsn, zatı şahanenin 

sc-l[ı'l:Jarı var •. S ize bfil lira gön
d cndi. Bu parayı, haçtar:. dön -
<l ülk:ten sonra, Sıvasta çolu!k ço
eıığu- içiın tarla ve ev alsın d~i. 

Dıeyirrı.ce, K a,rahckir, a l altın 

k r. s<'sinıi öpüp başına kayrnu.ş ve 

S utt.;ın Azize dua etmiş. 
Ka.raıbekir, bu tarzda'ki ihsam 

~<oh a>neye h.lç i ti.racz etmem~ ;eli. 
Svyıı>l:ou Mclımet pehlivan bun
ları ı;nlatt.ıMan sonTa Kara.be -
l<ı irin hayat:-rJa d~ir şu mıa-JUınaü 
'\'"l • ı,.-.ekftedjr: 

Karaıook>iro, Fatilh medresesi 
avn-euJ'lıd:ı liır idman güreşinıde 
,goıdüm. Arnaıvırt oğlu d.a K ara-

ilıc*nince !ı.iın1t'C'buı·iye 

güreŞtrıl bll\:.:.ıi\;tııla-r. 

İ'jte Ka1'3:ıekiri ben böyle gör
dıü.m. Ço~ rr;~it!ıiş bu· <:i.daım-uı. 

Şl!r.rli gele tim.. KHr~be~·L inı 
Knraeulu il<· ŞL.nınu güreşine: 

Şuımn1t güreşi ıı.ıi.iihitj olmu.~

tu. Karasulu t<mılmı,ş bir pelı

liYa.n oldt<gll'r:clr.n Knra:bek1irle 
onuın g{~rc~i için biıılcrce in::.an 

Şw:ımuya t,.plar.<Pı~tı. Ka"aısu -
11.\ o derece .. ri ve ağır aıdwnı<lı 
ki Kaı-aıbekinıı y:;nırda kü<:iiık 
lkahnıyordu. 

Kara;~lu, çuı;;. kun'Clh Ye Bı -

kir gihi ı:d<.leli bir atlnmdı. Yüz 
yüz elli a!<k.dık bu~ctcy ~ll'V~lla

rını a1d1ğı g~bi ökıuz ara·OO.sın -

da.n anbara, ar.barda.n öküz ara
.bas.na bir k..rpt1"' g,bi atardı. 

Her ne hul ise iki pehlivaın 
meytlana çıl;.tılar. Güreş iddialı 

~d'i. Çarpışnıaı;<l bnr:;l.J\iılar. Gü

reşin il'k devirlerinclıc Karasulu
r..ıun .K~aıbekir üzer;ne y·~!i:len

digi \'e h<1tU1 b~raz du ağır ,bas -
tığı görüldü. L·i·k'n, güı<-,in ya

rnn saatinder: sonra Bekiriın bir
der l>ire şiddt>tle güre~e girdiği 

ve hasmını bocal~,1.mcga 'bi;,~1a -
dıgı meydar.a çı\.:-tı. 

&kirin ym :on saa·l kzdar ha'S
mı:rıa y~l vc:·ô~ğ"i a-nlaşıh)-ordu. 

Dc-n~r-k Iıa.Emını. ycrıın saat i;-in 
serbest bıralkara-k i)-id<.'r~ iry'i_y-e 
a.nlamı-şıf.ı. Yarım sa::t sonra Be
:kir, r.aralara başla<lı: 

- Hayda SuJu be! .• 

- Hayda ma<;allah!. 

Karabekir, güreşe, ş:id<le1le gi
receği zzman ~ırp:ınaralk nara -

]ar atardı . Bu naralar haısınına 
şicldctle hücum ede<X>ğine dela

let ederdi Ve naralarorun sor.ra 

da Karıııbeki.- Suluya ş·:kldetle 

g irdi. Bekir hası:nıcna o derece 

şiddetle girdi !kıi,Sulu , şa,şırdı. 
Domuızuıııa bir haıınle yapı&·or -
d'U. Güreşin dunmadan müselsel 
bir surett~ vı; bu suretle devamı 
t emposunu ka.yhetımeden devam 
elti . Sıilu bil' türlü k~ndinıi top-
hyamadı. ' 

Üç saaıt((>n fazla süren gfüeş 
hep Sulu:nun alta dii.,"!Iloe.'<1ile ve 
ikendılsiııi kurtarmağa çaıoolaıına-
sile ııeçti . (Daha var ) 

<x-kır gibi biraıı: ya~lıca idi. Bir / 5!I 
ıidman güNıJji ya:pacaklardı . B en 
de l1ulundum bu güreı;te .. . İki 111111111 
u.sta pehl'ivan s:mı:s~k1 tutı..:1;1tular. ~ 

BuınJaır, ci<üdi lbir güreş Y~ifl - 31/ 8/ 19U PAZARTESİ -
nıı)'orlaPClı . ldma.n gür"§·i ~"apa-
c<J>klardı. Fdlkat böyle adam:Jarm 
:ıdı:nan güre;leri b ile ciıddi giibi 
ıdı. B.'.nbirluir:ıi yer.ıınemekle be
u,ber ""' yrnaneğe çalı'i"Jlamalk • 
la beraıber boıımağa çahşııyor • 
l a:dı. Bir ~ki saat altüst oy.naş
tılar. Mulhtdiıf oyunlar göster -
Kıi!er. Bir oral>k Arnavut oğlu, 
Kar21bekire çaıpra'Z vunlu ve 
mircıü. Bekir, daya:r:ıdı. Çapraeı 

.sölmu.ık için yukardan el ata,,-aGt 
bı.;.doomlk ve .9G~<m0: istood. Fa
tk:::.t Arn.aı.'Ut oğlu çcı prt.zı sıırnsı 

k kenetlcır.c~1.i. Kar.:ıbekirin ı;ap-
r221 sö~6sine m3ni o]du. Ve 
lbıw~·ımadı. Yani boşaltmadı. 
K:.rnbekıir ek zorladı , İlci tara -
iı~ ı>om müthişti. Nihayet Ar -
'Pa'vµıt o_ğl:;nilll Dilekleri ineindl. 
Dti:;fJ.mneli k•., ... .ı\rna.vu~t oğlu -
rıu" ~ilekleri incind;g; hald<' ba
gı çözüLn,emişti. 

Arna,~,ıt oğlumın bilekleri 

7ı30 Progeam ve mrm. sn.at ayan. 
"l,32 Viicudu.r. ~ ·uı c;alış1.!ı-alım. 

7,40 Ajans haberleri. 

12,30 Progrcını ve mem. s..~at ayarı. 

12,33 l\iüz!k: 
12145 Ajans hab~rleri. 

13,30 IYiüzik: Şa:-kı ve türküler. 

18,00 Program ve mıen1. saat ay.;ı.rı. 

18,03 Müz'k: Fasıl •azı. 

18.4.5 ?ı.iüz!;:: 

19,3-0 Merr.JPket s?-at eiyarı ve A-

19,45 

19,55 

20,15 

j a ns habe:]{\rı. 

Srbest 10 dak·k~. 

Müz!k: Şa•kılar, 

Radyo gazetı•si. 

20,45 l\riüz.ik: 

Zl,00 Kon,,:şn.,-: 

21 4 15 ]..1üz'Jt: 

21.30 Konuş::rıa~ 

21.45 J\Iü 'k • 

22,30 :ııe n PLet 541a.'. a:ya~ı, Ajdllq 
babı•rlı·n \'e Bors.,ı.1;;r. 

22,50 x~a. !nkl pr·ogranı \"'e kapanış. 

·. 

IK.DAM 

SAYIN HALKIMIZA 
Kömür Alım Salımında Rastladığınız 

Zorlukları Haber Veriniz , 

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

·Bu 
Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir~ 
hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesi 

Baş, diş, nezle, grip, ro_matizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

SARACHANEBAŞI HORHOR CADDl.SİNDI': HUS U Sİ 

----~ 
Hayriye Liseleri 1 

Orta - Lise 1 
Ya tılı_ Yatısn 

Talebe kaydına ba.ş!an!Tııştır. ~.k) tal("benin f ylü1ön beşine kadcl: taksitle r:ını y ... tı.:·•ı.·ak krıyıtJ.a:·ını yenile
n,~lı'.ri Ia.zırndJr. Sınıf bütünlerr:e imtiha:r.lanna 31 a.ğu.sto.s pazaı·~Sıi, lise bitirn1e int~~n.cı.:lna 8 eyı tı ı salı 
orta kL'L'Tl elcmo imtihanlarına 10 ey lül peı·~embe ve olgun!uk imt~ha.nlarına da 24 eyllıl pı~r~ni.be günü 
başlc:ınac;ıktır. Miiracaat hergün 10 dan 17 ye kadardır. Ecıııe-bi }i~a111 ilk sınıOarôan ba;lnr. Gün.dü.di.l t:ı.1f'be 

m<'ktebin tn»usi v.e~aıiti! e nakled1li.r. ·relefon: 20530. 

Teknik okulu satınalma 
komisyonundan 

Cinsi 
Pakı.t.f's 

K u -u ,:C',ğan 

Zeyt:n. 
Sabun 

Miktarı 

12000 kilo 
10000 > 

1200 
1800 

• 
• 

Kuru)) 
38 
25 

77 
88 

Tuhm'.n becic:i 
tutarı 

Lira Kr. 
4560 00 
2500 00 
7060 00 

924 00 
1584 o~ 

2508 00 

temınat 

Lira 
342 

187 

......................... ....._ .... ,.,... .......... ... 

• TAKViM • 
Ağustos: Pazartesi 

ı:ıın 

J-iicrl 
ŞABAN 

17 

Gün; 24.3 

31 1358 
Run: l 

Ağustos 

17 

11 -- AGUSTDS ·:::._ 1942 

;;rpov-11 
Dünkü At Yarışları -Müşterek bahis oldukça yük~ 

sek para kazandırdı 
~~~~~~~--~~~~~~~ 

Dlnkft at yarışlarında bQtl.m tahmlale
r.lmf z çıktı - Koşular heyecanlı oldu 

İstanbul at yarışlarının sek'
zinci haftas ı koşularına. dün de 
Veliefend i koşu yerinde bir ak 
şam eweilci ş•<ldetli yağmura 
rağmen yine bir hayli merakh 
nıÔ_ !ştirakile devam eçlih11 i~ t ir. 

Pistin patinaj yapması koşu

ların heyecanını b.r kat daha 
arttırmış bulunuyordu. Dünkü 
koşuların bazılarında sürpriz 
olması yarışl~r daha ziyade en
teresan bir hJ le koymu~ ve bu 
yüzden müşterıck bahis te yük
lü para kazandrmişlır. 

Birinci koşıt 
Üç yaşındaki yerli yarımkaıı 

İngiliz erkek ve d:§i taylannııı 
g~rıdi!;i bu kıo5unun mesafesi 
12{)0 metre idi. Bu ko~uya üç at 
girdi ve neticede 1 - Meneviş, 

·2 - Kader, 3 - İkbal geld:J,er. 
K.o.şunun ganyanı 100 kuruş ver 
di. 

İkinci ko§ıı 
Üç yaşındaki sa-ikan Arap er

kd: ve d;ı:.: taylarına maıhsus 

olan bu koşunun mesafesi 1200 
mcrre idi. Bur:a ü~ at girdi. Ve 
ı;-ok heyeeanlı gec:rn bir çek ·şıre 
dfln sonra Dabi ~na ka. 1 dı ve 
c:.t!'1r su sıra ile ko~uvu b:t}rd=
ler: J - Hızır, 2 - Can, 3 - Da 
bi. Bu ko<unun ganyrnı (100) 
kuru,< verdi. İkil,i bahis te (69-0') 
kuru~ kazandırdı. 

Ü çil:nc·ii koşu 
D ört ve daha yukarı yaştaki 

1 saikan A rap at ve kı~ra k l armm 
g:rdiği b u ko~unun m esaiesi 3 
bin metre idi. Bu ko~uya altı at 

ı 
girdi ve çok h<'yeca•ılı geç< ko 
şudan sonra 1 -- TnmurcuK, 
2 - Tarzan, 3 - Tuna olarak 
bitirdil0r. Bu ko,ımun gan.ı a'1ı 
135 kuru~, pluse!c-,·. (lCO, )()0) 

kuruş verd'. ikili bahis te (16< • ı 
kuruŞ kazandırdı . 

DördÜtl{;'Ü J.-.ostt 
:Sq',)€k koşusu nan~J v<tiip··ı 

bu koşuya iki yaşındaki > " .. ·i 
safkan İngiliz erkek \'P d•~ t v 
!arı g:rdı. 1200 metrede y•pıla'1 
h)şuya ycctı at i~tirak ctl . B:ı 
koşuyu fevkalade bir enı,ı-ji ile 
Vara! kuvvetli rak;bi Humayu 
nu geçerek bil'rd. ı -V<rat 
2 - Hümayun, 3 -- Destegi.il 
geldilcır. Bu koşunun gan\ an 
(fiOO) kuruş, p'asc1eri (:JlO 125 
14(}) kuruş \'erd .. ikil. bah '5 (40) 
lira kazand·ırdı. 

İkinci Ye d&-Llünci'ı kn. L• 
arasındak; çif:r bııh;; t~ ı ı ıon) 

kuruş verdi. 
Beşinci 1coştl 

Büyükderı- krı ıısu Pfl'i ,·.t
rilcn bu koşuy üc ve d"'"' ·ı.; 
karı yastakL saf~an İı 'f ,z r.t 
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TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYETl 
BANK ASI 

Kuruluş tariıhi: 188H. - Se rmayesi : 100,000.000 Türk Lıras.ı. 
Sube ve ajans adecı; : 265 

Zirai ve lİ~ari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor . 

DİKH.AT: Gazetese- gönderileı. 
• evrak g€ı i Vf'rilm.ez. 

DOKTOR 
Baiız Cemal 

LOltl'lfAN BEKİM 
OATI İLİYE MÜ TEIIASSISJ 

Dİ\'anyolu 104 

Beşiktaş As. •Şubesinden: 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 İ1kincite-şrin 

K<·şidesin-e ayrı! on 
ikramycleı• 

ı noet ıooo J; ral ık 

1 
2 

> 500 > 
> 250 > 
> 
> 

• 
• 

ıoo 

50 
2.5 
10 

• 
• 
> 

• 

Emekli Dul ve Yetimlerin ve ı 
askeri malullerin nazarı dikkatine 

Ziı:a a< l:lankasmda kumbaralı ve ihbars ı z t asarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plan a gö anlar a senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö re ık rami~·e dağıtılacaktı:r. 

t A. 1,000 liralık 4,006 L.11100 Adet 'o liralık 5,000 L 

4 • soo " ı.ooo • ızo • " • •.100 • 
, • ue • ı,ooo • 

Şubemizde buiıunan bilumum 

emekli ve Y d. Subayla t ikişer 

kıt'a ves:kalık f-Ot.oğrafiariyle 

b irlikte şubennze gclme)eri ilan 

ol.un u r . 

r 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Fabrikalarınuz b11 ~eneki faa liyctleriıne eyluldc geçeceklerin

den İ.>tanbulda ve Ialırikalarınıızda yenide.ıı kristal şeker i~in 
miiracaatların kabulüne 31 aji'ust<>s pazartesi günüıııdcn itilıa

ıren başlanacaktır. Gerek ]dip gerek ilı:ristal talepleri, ancak be

dell.:ır.m fabrikabr.1!111m> veya tstaııbu1 bii>'omuza tamamen te
diyesinden veya h&vnleaıiın vüru.dundan sonra itiba..c altııaeaktu. Emlak ve Eytam 

Bankasından 
. 1 - Mnaşlarını bankamızdan temlik suretile alan e
mekli, dul ve yetimlerin kanunuevvel kanunusani -

• şubat 942 aylıklarının tediyesine 1/9/942 salı günü saat 
13 den itibaren başlanacaktır. 

2 - Askeri ha rp malullerinin muameleleri avnı günde 
sabah saat 8 den 13 e kadar yapılacaktır. Eylulüıı birinci 
günü bu saatler dahilinde malullerden gayri kimseye ma
aş verilmiyecektir. 
3 - Maaş sahiplerinin ellerimle bulunan fişlerde yazılı 

gün ve saatte bankamıza müracaatları ve bunun hari· 
cindeki müracaatların katiyen kabul edilemiyeceği 

ehemmiyetle ilan olunur. (9263) 

40 • 100 • '-OH • 160 • 20 o 3,%00 • 
DİKKAT: Heseplarındaki parai~r b ir ~ene içinde 50 liTa· 

dan ll§ağı düşrniyenlere ikra miyc çıkt ığı taıkd i rde % 20 fazla
sile veril~ektir . 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

HiGH SCHOOL 
lngiliz Erkek Mekt~ bi : Nişantaş 

Kay ıt işler i: PAZARTESİ. PE RŞE.:,IBE gii nleri saat 10 - 12 
arasında ya pılır. L eyli ~· erl eı~miz mahduttur. 

İ'kııııal im1llıar. arı: İngilizce kısrr:ı 16/9/]S42 de 
İ'.knıal i,.'T!t ıhanları : Tü~kçe kısın: 17/9/1"42 ele (Orta) 
İkıma·l imtihanları : Türkçe kısmı 18/9/1942 de (L ise ) 
Mokıt.ep 23/ 9/ 1942 çar.şaunba gür.Ol a';:la<·:ı<ktır. Telefo."l: 81078 

Y~ie r. M!il! Şe-i'imaJn 
gibi : 

dfdikl~ri 

(T ürk Hav a Kurum'i.ı , çc!tn b ir 

mill i ih tiyacın b iitün nıJlletıçP }ıj5_ 

sedİ1'!11 e<·indPn dOğm·UŞtı.tr. rfürkJ

Yl!!1jil tcn~:z, e-ng~n hıavasuıı rna
su_n b:.ıJundur'Yıc..k ~tt~ği... İşte 

n1illelin yü:,e-J,ind' YL'l'leşf'n b u

dı,.ır . Hrı· Tü!'":.:. bu isf.t'kk birlik 
Vt." 9(1\:);ıtlıti.,.. 

TJı·~ı; lia\·.ı Rurunıunun ya
ı<nkı ça1ı:;;ına.la:·ında da daynna

uağ~n-.1ı bll bir!ık ve SPbat s;ıyın 

h:ılk·ınızın trilvcni o1acai<tu\ 

\. _____ , __ J 

Sahibi: E. 1 Z Z .E T. Ne§riyal 

Direktörü: Cndet Karabilgin. 

Basıldıfı y~r: •S<>D Tdı:ralo , 

- ---... 

istanbul Belediyesi ilanları 
V liıye\ dah.ı-ndt'k· ili< okullar ;çin al ı rnı~ak (4500\ Je • 

650) adcd yu;.ar .,:..._ d"rsel< ,.ı,. (650) aded d.i:rse-k koıp;.ı ı zn ! 

meye k.onulmu.şh . 

'' f ı ~-

:l!rc.>J<~ı>nun t:rh·nin b<>d<>li (9378 ) l r:ı (50) kuı·uş ve ıil< t, 
tı (38) kıuru~tur Ş.ırt.n<>ıne 2!1.Ölt v.e ır ~a.ın('!fı.t mildür ğ...ı a 

g rüloo: ıır. 
jtıair 7)9/942 pr.iarlrs.i günü saat 15 d~ O;:ı.in~ı er1.;tin1et1de y,ap1] 

T~ r· n i: tt•mtr~at mnkbuz veya mf'ktup-oıTl ,.p, k une 1 

ıt.'~ g .e gt r vesıkalar'lie (249-0 ) No. ltı k, .. ..,l.t't Jn tar !atı Ç 

ihazLdDyrıc:-ıkları tekıif n:ektupla'l"ını hale gi.nil ood 14 e \ala 
(9! ~8) 
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