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Şu Cında bütün memleket, tam bir bütünlük içinde 
tarihinin en mes'ut gününü candan tezahürle kutluyor. 

~~ 

ANKARA ve ISTANBULDA BU SABAH YAPILAN MERASiM 
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~Is tan bul un Milli Şefimize olan min 
net ve bağlılık duygularının 

Soldaki resim: Ba~kuımımdao Mu sUıfa Kemal Koc....tıep~~ erkiınharbiye11ile beraber, saidalri resim: ts met İ.nönü Ba,kumnnılanla '>t'raber 

30 AGUSTOS .. 
Dumlupznar zaferi: 

. 
Tarih boyunca Türk vatanına gelebile-
C'! k her tecavüz esintisini memleket 
sınırlarında karşılayacak ve boğacak 
milli yapı kudretinin bileğindeki "Kal
kan,, ve alnındaki "Alem,, dir .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Bı.ıgü.r.. olu:ı Ağtıshı<. 
Hıına biı. milli tarihimizde: 
_ Zafer Bayramı .. 
Adam , eriyoruz. •Zafer-. Bir 

,nfıınun hasmını yenmesi, p)e
•ine varması t""lij;'i ve guıruru
dur. l"akat, 30 Ağw.tos 1922 :ıa
fm bu 1.aferlerden biri değildir. 
O, bir milletin topyekfuı kC'Ddini, 
ta.rihinı, halini ve istik.lıali.ni ka
uıruşı; bü)·ük Türk milletinin ba
yata yeniden doğuşu. büyük Tür· 
kiye Cwnburiyelinio ebediyet 
boyunu ye:.ryüzündeki yeriru alt-
ıdır. Dıınun ~indir ki, böyle bir 

zaferi ifadeye •zafer. kelimesi 
çok eksil. ve tartısız gelmektedir. 
O. Türk milleti için topyekun bir • 
dünya hesabı ta..fiyttıi; dünya 
milletleri için de her lı4lomdan 
bır dunıiim noktası olmuştur 

30 Ağustos 1922 bir dünya dev• 
rinı.n ka paıuşt ve Türk süııgfüru
nün ucundJı, Türk milJi deh::U.ırun 
izınde )"epyeni bir insaullk devrl

nı'll ıı.c;ılı~ı<lır 
Biz, ı.eııd.ı hesabırnı:ı.a yirmi yıl 

onte bu deni açhgımız, bcır türlü 
tu~fi.yeyi )aptıgunız için bugün 
dUrı~·a Jıcrcümerrinin herkesin 
v~ her mill<•tin kendi b.,...bına 
bir ~ '1 38 Agu~. bir eşi~ Dum
lupmar ya.ratmaı ka) ıı:ı ve mu· 

caddesinin dışında bulunu~oruz. 
Ueri ta.rilı ıs:rı den bu J ana dün
ya milletlerinin durumunu, ikin
ci Cihan Hıııi>; arifesin~ b3ljlayı

şını, se)'.l'ini ve neticelerini her 
bakmıdan incelerken ·Dıunhıpı
nar• zaferi frLerinde bilhassa du

r11<:ak, Türk milletinin milli za
feri ile ;lünya !Wıdiselerini biribi· 

riııe bağlama.kta biiyük ölçiide 
fikırofık, sosya.l .-e siyasal sebep· 
lcr, &miller ve münasebetler bu

lacaktır. Bunun içindİr k~ 30 A
ğustos Türk milletinin kurtuluş, 
kuruluş, ebedilik ve büyüklük 
jmtibaııını ka:taruş zaferi olduğu 
kadAr dünya tarihi içinde de bü-

U>ova.n. Sa: 3, Sü; 1 del 

r NAMLI TÜRK 
SUCUKLARI 

KAYSERILt 

APİKOGLU 
Tem·rı:, sıhhi ve nefis.. 

Her yerde arayınız. 
Telefon.: 24340 

RUS CEPHESİ 

Ruslar Volga
Pasifik Cephesi 

Salomonlarda 
Don arasında Amerikalılar 
vaziyetlerini 

1 
6 adayı tama

düzelttiler 1 men aldılar 
Londra 30 (A.A.)- R:us c .. p

hesinden al!nan haberlere göre, 
Stalingrad ~hri ıçııı tehlike azal
mrun;'15a da. şc•hriıı dışında Rus 
müdctf.aası ımuva:!!aki ·etle'!" e1de 
etmiştir. 

Rö>yte< ;ıjansınm hu.stısi muha
biri Don ile Vo'ga arasında Rus
lann vaziyeti duzelttıklerini r;i)y
lemektedir Buradaki asıl A>man 
kuv'•Cti k;smcn sarılmış bır hal-

Londra 30 (A.A)- B.B.C. A
merıkan kÜn·etlen Salomon ~da
lar•_nın 6 s.:nı taınamen ele g ir~ 

m ,.erdir. Bunları geri alnısk i

çin çıkarılan japon askerleri ya 
tamamen iım'lıa veya esir e-d.a
miş1r.>rdir. 

Şimdiye kadar bu mınt ikada 
batırılan jap<ın harp gem rinin 
y<'kiınu 15 e baliğ <>lmı.:ştur. :!'.fa
amdf:h remi süzcü kat'~ hır za

ın...,.,....mı Sa: 3, Su· 7 ıle) 

Yağmur Devam Ec!ecek 

Gece şehre üç 
yıldırım düştü 

Bazı caddeleri, dükkanları ve 
evlerin alt katlarını sular bastı 
Şehrimi-zde hava dün akşam 

birdenbi.., bozmuş ve bütün ge

ce §İddetli, sürek).; yağmur yalı· 

mıştll'. Yağmur bu sabah sııet do
kuzdn bir"2 dinınişse ık sonra yi· 
ne şiddetlenmiştir. 

Bu sabah Kıtod.illi rasatha....,,in· 
ı den aldığlw1:ı mahiınata gÖ're dün 

a~wlanbcri ) ağan :;~ıırrun 
mü.tan ~8 milimet.-ed#. Ve Y•i:· 

• 

mur gerçi bir :;az yağmw-u ise 
de barometre havayı kapalı gös
krmektedir. Yağışın bugün de 
devamı çok muhtemeldir. 

HARARıET 15,5 DERECEYE 
DÜŞTC! 

Hararet derece5i bn sabah saat 
oıı buçı>kla şeltl'immlc 15,5 dere
ceye• dü~mü~tiı.r. Soo 24 •aotte 

(Du;·a.ııu Sa: 3, Su: 6 c») 

Inönü Gezisi • 
nışanesı: 

• 

Bug··nkü açılma merasimi şid-
detli yağmur münasebetile 

başka bir güne tehir edildi -• 
Istanbulda 

30 Ağustos Zafer 'e Tayyare 
Ba) ramı memleketinıirin her ta
rafmda olduğu gibi şehrimi-ı.de de 
parla!.. merrusimle kutlaınmalrta
dır. Bu munıı61'betlc daha dün öğ
ledl'n !IOIU'a her taraf bayraklarla 

g'-"'1' elektrikl8le douarun:şl.ır. 
Bütün gtte .-e sabahleyin deum 

ecı... rol. ıidd• i . aimurıı !'l':i· 
_.., daha ı;abahm erken aatle
rimk halk meraı.im alayıııuı ge· 

<Dev.unı Sa: ·a. Sü. 7 de) 

]Dumlupınarda( 
:bu sabahki par· 
\ lak tören 
1 Afyon K•~~. (Surl"U Matmua

d.a gıidM. muhaJT1TinüLdaı) .:__ Baş.. 
kum&ndaıılat ll1ey<ian ~~ 
20 rn<:> yıl<lıin\ınıü do!&yısWy!e b\JC1ill 
Dumlupı.nar<ı.a Mf\-hul A3ker ~bide
~ bfrl'ıı<i< b..- m..,a.ım yepılmışhr, 
M<"l'$lmd~ buJunmnk nz.ett. 28 VtlA· 
7rttı·n P•rl.ı ve Halk~.,, Un:Juın4 ).tec- I 

(Dcv&mı S., 3, Sil; 6 elit) 

-Ankara da 
An.kara 30 (TeJefonla)- Zaı!eır 

:S.ıyraııuml2JD 20 i""! yıldonümu 
münasel:ıetile Ankru·a bugün ta
rihi günlerinden birini d•ha ya-

şamaktadı:r. • 
Ştfıırin her tard bav~ K .r -ve 

yeşilllkM!rle süslfıım~, c ı"ıa J

bahleyin erkenden alı n ... n MLk 
ipodromu ooldu-ıı;., " 
ı.r. 

30 Ağustos 

"Düşmanı va· 
tanın lzarim 
ismetinde 
boğduğumuz' 

Dost Memleketlerden 
!Selamlar Gönderild. 

GÜN,, 
Tu.rk ordusunun ,,.tana en bü

~~ aını::.t:anı o'.an 30 Ağuatosu, 
biz zal<!n çürümüş ve son dem
lt-.:ne yaltiaşmıış bı.r devrrn mu
ka-0.dor fubctı, yepyen. ve dip
diri bır hır devrin de mukadder 
başJ 'lg•'-': sa_y ara. 

Turk miiletın.n ruhunda daima 
bır .Dumlupınar. cünılesı y~ar. 

N1S•l k.; 3() agustosta için<lek, bu 
asıl ceWJ<>n b r kere di.i:ha dünya
va ~ooıc""'><tır Noasıı ki o gün - b ... ..,. 

<du.;ınıan vatanın h•nmı ısmetin 

de boğul.muştuT.• 
Ken.dı bürünluğü iıı;inde Türik 

topr;..ğırun heıVıa·ig; bu- istilayı 

hazmetmesine mık.an var mulır? 
Aradan geçen yi.rm1 sene Çin

di!, ıcalbında ha.ıbetmeıinı bildiğı 
kadar, sluha da ne kadar bağlJ 
olduğunu her gid~e isbat eden 

Türk ırrllletı. bugun bütün dün
ya ıle dost kalın.ış biricik md'ec 
olarsk gosterılebJ1r Onun bütün 
er-ıeli sııOOce, kendi i<rt.i1tlaltıe, 

b • ..,..J• h.. • -··· ayrag!na, \""""'._ ... 1ne umıe. t"l.11.ı-

mesııı: isteme.i<.ten ibaretıir. 

IBugıinlen b-'Ze ya~~an aziz ve 
ımibarei< şelıi1ılerimizin mukad· 
des hatıralan önünde eğiliriz. 

Vilki geliyor 
Landra 30 (A.A.)- BJ3.C. A

menkan Cum'lıuriyet partisı ön
den Vı.Jk; Yakın Şari<a giderken 
Cenubı Af'rıkada Lapaklan da 
geçmıştııı:, 

Berlinden: 
Berlin rad~o>U bu sabahki tiirlı:

çe 0eşrişatında ezcümle demiştir 
ki: 

•- Tün balkının hürriyet ve 
(Dı~·amı Sa 3, Su: 6 d.a) 

Londradan: 
LDndra radyosu bu ~ bahki 

hlrkı;e neşriyatına 30 Ağustos 
Zafer Bayramnn12 münasebetile 

Mareşal 13örbuı'un bir r. es:ııJe 
(l)evıwnı s. · 3, S 3 de) 

iÇ_ RC 
Keşfetmek 

Türkiyeyı lıeşfetmek~ 

E.-et ... 
Anadoluyu keşfetmek.. 
Rwneliyı keşfetmek ... 
Edimeyi ve Erzurıının keşfet

mek ... 
h.taııbuln ve Ankarayı Juş{et

mek. .. 
Bursayı n Konyayı keşfet-

mek. ... 
M....,Ja Boğa'Ziçini keşfetmek ... 
Kendi kendimizi keşfetmek.~ 
Ruhumuzu keşf etnıek. .. 
Maddemizi keşfetmek. .. 
Bny 4'amarlarımıtı keşfetme.... 
Mad.M dama.rların:ıttı keşfet· 

mek. •. 
Bugünumimi hşfdmek. .. 
Diirıümö2ö keşfetmek. .. 
Yannıınm keşfetmek ... 
Taribimiü keşfetmek.~ 
Di.nimiri keşfeltnek .. . 
Dilimizi keşfetmek .. . 
Ahliılunıızı Leşfetmek. .. 
Siy85elİ111tti keşfetmek ... 
Edebiyatınıızı keşfetmek. 
l'ttusikimai keşfetmek. •• 
l'tfünarimizi keşfetmek ... 
Muaşeret tan:ımızı keşfetmdt.. 
&ılıiımw keşlctm..ıı_ 

NEClP FAZll, KISAKt'BRK 

Biçimimizi keşfetmek_. 
Yiıni hep~İııi birden ınclı<ul 

sandığımız 1"'rşe)i ) eni b~Uın 
k<'~letmek zorundaJrz. 

Cebimizde oJduğu halde farkı
na \;armadığımn bir şeyi keşfl·t· 
mck, başkalarının cebin<ieki şc~i 
kcşfedclıilmekten çok daha :w.r ~ 

Yanm nınlikiyetler, tam mab
rumi)·ellerden daha ök,üz, veriırr 
m ve kı.sır .... 

Madde .-e ruh püanmda kc-ndl 
keşfuıj biürılikten s<mra !{ı.tııp· 

ları keşfetnıiye b:L\-h~·an "' Ku· 
tupların kcşiini bitirdildeoı •<>nr• 
da kendr kendisini tam ke.;frdr
mediğini anhyan A,·rupahya kar· 

şılık.. bi-z, bir baştan bi-r lıa~a ""'· 
folunmak, kendi kendimiLi keşf• 
çı knı ak zorundayız. 

Si>rt>k avma çıkar gibi. biiı 'n 
madde ve nılı kı) nutlefimİzı 
epçnre sardıi:ını12, buıılanıı tah· 

lifini. terkibini, nhbetini, mııka
J(>o4>~Sİni :raptığınll2. \'(' hNSf' i hıı 
kı,·nıe-t hiikmitn~ bağla.dığın11, 

giiııdür ki: 

B°Cli.,'x iNKILABL,llZl lı.tr .. 
muş olarağız! 
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HALK FiLOZOFU 

... 
30 A G US TOS ı Tercemo eıerlerla 

REŞAT FEYZi tlrkçesl 
Yirmi yı1 evvel bir anır baba 

ı,:unıi ) aşı:ı•a.n Tiırk ceıni~eti, 
bugün, bayram yapıyO!l, :ıo A
ğustcs Zafer ijayram..ıım ııe 
dem k olduğu, seneler geçlik.
Ç'C d41ıa iyi ani.ışılıyor. Tıpkı, 

uzaklaşttkçn, llioybetlıeııen, W
) ük dağlar gibi., 

Bugün, bütün diınya ınillet
l<>rinin dnvası da, bir .30 Ağus. 
tos• e.~ın.i orta.ya koymak <kğ!l 
mıı?. Tü.rk milletinin, l>u zaferi 
bongi ~tlu altında kazand:ı.
ğ>nı bik-nler, parm8k ıs=yo•'. 
Bugün, bi•e gösterilen saygr
mn, bize •erilen dıeğecl.n mii
u ası da, bu par malt lSll'1Şt&ın 

doğuyo.r, 

HUY CANIN 
;\LTl!IDADffi 

Iler ml!mll!keUe vu:rguncıı, iıı
tiiçi ile müca<l<>le ediliyor. Bazı 
veı lerdo ölüm cezaları dahi tat
bik ediliyor. Bir arl<adaş: 

- \'ı>rguııcuhrk bir huy gibi
dir, canın altıııdadır. Adam as
nı;ıkl.a canla beraber \'urgtıncuyu 
da cemiy~tten çıke.rrnl§ oluyor
lar, dedi04 

YACA!'CI 

ZiYARETÇİLER" 

i,ıa.ııbulun, ou biır yıl sonrıı kut
lcna~ak olan beş yüzüncü yıldö
nami.~•. şehrin miitendrut ycr
lerjne oteller inşa edilmiş ola· 
('ak,, gelt><ck yabancı ziyaretçiler, 
lrn otellerde kalacak .. 

t, i ho~ amnıa. on bir yıl sonra, 
~a ·h~ııı .lıiıla sürüp g:dcrse?. b>\
lalı muhafaza etsiıı~ 

HAKİKİ 
SEBEP NEDİR?. 

n:rç11!< mnddeli!rin pahalılığın
dan hz h'ednken, ekseriya ş<i~ le 
~~lcniyo"r: 

•- H akiki hiçbir sebep yok
ken fia tlar yük~eliy or .• 

Peki amma. dünya harbi kafi 
bir sebep değil mi?. 

Yob:a. bu harp sebebi kiü;ük 
mü göıülliyor?. 

lERZl 

CCRETI 

Tcırzilerin 1IOl1 bir )'ıldır di!d~ 
ücı·etlcı ini ne kadar arltırdıklaTl 
mallun. Bir riva)·ete göre, ucuza 
aldıkları malzenıe)i ' çolr. pahalı
ya satıyorlarmış .. 

Fakat. bunda terzilerin kaba
'1Jlİ yok gibi.. ~ünkü, bazı öyle 
mü teri!..,. vu ki şimdi, ucuza di
ken terzilere e}bl:;.e )"apttrnııyor ... 
!ar 

AHMET RAUF 

Ticııret odaıının Vekaletle 
muhabereleri narıl yapılacak? 

T:C,,.ret Ve1'.ii le-tin den Ltanlrul 
ı!C'are• c.dasına gelen blr emirle 
, rikn müsaad'j·e go e .,da bun
dan 5onra T-icaret Vekalet 1R re
&e" ı: •ha-bere e<leccktir. 

S - ve kadar bu muhabere 
t~:~r Jul mınl:ıka- tiıcareı müdi:r
Hiğü kanalıle yaµrlmakta .di. 

Yt"ni şek:! bir çok l-cari mu
mdelerde daha ziyade sür'at ve 
~ylık ı=.ı<n edecektir. 

N esillttin devamınca, 30 A
ğustos, Türk tarıilıiııde blı- d6-
nüm noktası olarak kalacaktır. 

Şimdi, ne gurur, ne azamet 
chıymadan, k.e.ndi asalet ve va
karımıs içinde, bu eşsıi2 zaferim 
baynmın.ı kutluyoruz. 

Bizim gururumm Tiiri< ol
ınanuzdır, Bunde,n ~Tl, bun
dan üstil.n bir guıı;.ur tırıunu

yon.ız. Zaferler, bizi gn.rnrlan
drrmaz, Çünkü, zafer, d'llinıa, 
bi7'im anulı>nınau riunolm~ 
bir köledir. 

Bii tün dünya, Tilrk ohnak 
gurunımuzu kısknıuyor. Türk 
olmak, bir Usım, biır büyü, bir 
şuur. bir mutlu talihtir. 

f 

Berberler ceımyeU müh.telıif 
numaralarda seç makin sı ve ta- J 

rak wvzi etme?e başl::mı~. • 
111'!.ı:lcin.cler esnafa ınat.vct fiat.ı 
fu:ıer'.nrlen dağ>nlm :şt.r 

Cem iyeı .da re he.yet, diğer ta
ra.ftan manııfatura it'nalat 'birl.ği.
ne müraca;ı.t ederek işç ieıin ~ 
lıc<lıye talımatnamesi mucibince 
giymege mecbur oldukları beyaz 
göınk;,, ve tııra:ş önlükleri ıçin pa
tiska is'tcm 1Şlir. Cevaben ;,unların 
verileceği hiWir1 lm~tir. 

Bir fırında müsadere 
ekmekler 

edilen 

Evveiıki günkü nü.sbamızda cfı
rınla.rda yapılan teftiş• başlığı 
..ıtında yazılan hır }ıaberde Be
ş l<laşta 'Ha,jj'Tin cadde.:;;ııtle 25 
numarada Kozınanıın fırınında 

3'J cks• k ekmeğin bulunarak mü
s4!cre cx!ild:ıgı r«a:;:lıılıınacağı 
yerde tertip hatası olarak 6:;:J ya
zı!ıruşttr. Ta:;hih olun•ır. 

Yük•ek mühendis mektebinde 
Yüksek müh.-ndis n'ek'kbine 

·bu yıl yen talebe alınmasına bır 
eylül salı günü b31ilan '-ocak ve 
oörl teşrinievve!e kadar deYam 
e~ktiT. Dühul müsabaka im
tilhanı 5 t~rinievvelde irra olu
naıcaktır. 

ı 
Teknik okula talebe kaydına 

yarın sabah ba§lanıyor 
ı y,ıd,,dalki ı.ekn::Jc oku:•1n mü-
1 hend's ve fen memuru kı5'rnla
I nına t...ld>e kay<t ve kabuhl,,,. 

ı 
ba.;l:rnılarak bu ayın 30 uncu gü
nü aksamı nihayet ver:!cıcektir. 

Hayale k pfı.v.ak 
B1zı ho1.d~lf' karş1..iınaa 'Jzla n;k. 

t;tn o:ı:rı:z ve ha.1a.e· .k.lpılmz. B:.ı, 
..- J.phe.sr.z kl ifrata \~a-an hilsnu niyı~U
m.ı.de.n dcğ:nakt&dı . Faka.t, u· 1~ re'.· j 
alist . lmak 1Azın'-C1ır Mt"Sf'I ı- b·r 
kaz.a e.eri oia[l3k Vr.mı.ec ... rdtk..ı len 

1 
fakUi tf~I bina..ı,ı ya.uL.. O z ... nra.-ı, • .ı.
~t.cler şöyle yazC.:i a.r: <.Yeni lJınaı 
itışaaL.ına dt•tfuıl b<ış!an:.<:ak ve önü
~kl dl' rs Yl. b~rna ye~!şec~i<.> 
Gmctect bu havao.:.cw uye.ut.·.::-nt><1z. A
l.almd.ar bırinıu ıı.~ndan d.niem iÜr. 

GOriı,y..ır:iunuz k b~o.ruu~ 1 :r.fQahn:.o. J 
bıtml•sı şöyLe dı.;ı"Sı.;,n, rge:-, Yl'ni tre'Ilt ı 
yılı başlanterı Lt-ınel aLab• .. ~rsek nı: 
mutlu!. işirı böy~e ol3'C3ğ~, ta, o za. 
maıwian bP'lliyJi. B:n:ıt.n:ı eyh hayale 
kaµıla.amak Jlzundı. Sı>nr gr&tefer 
de planet çı.k.ıyor. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 75 ., [ 
ve z A 

1 
AŞK ıı i \' 11211n : 8ELA\'lı lı'.ı:;~ l' 

\., İli İN CI 

\ e S\U n, iltHd hın r.cı C:: f..ı: 
r, . .--. l '&nbula gölurt 

Ded z:ıman: 

Pi!k.. 
D ye ce\~ vı rdf 
S --,, tt\ \.ela ..ılıtktGr- r..!. inan.a-

t:. ııııdı, t ı\. -ar t"tı: 

- ıı nı is:arıbula giitU' ded<m. 
K n n ba ~nı saı jı: 

ıU d ın ya... ı 
.., n ı v lÇtcıı delıye <i&::-dL., çJ- I 

'1•n g ı K lln b ynu'la S!l!'l!f 
- ,, .., tS• ")U n az bı s.ınsml .. 

..ı.z:ıı' b• ço.k c: llerdcn evın!-
• B n J.yct Kenaoo bu 

z ~ g ç c ı , .. aı.ayet ınet-
h n ta )' r.. b r at uha .ar-

n i b k ' » cakf.:; n h•~t 
1c i > la. g n te "e~>:ın._1f'Z 1 
" "· .ı. demrıl< l>I ı ..ınlnı d.k. ka-
' cin k usu t • .ıı< l~~ I 

c l & ın, \,; b·r sey bı "Jle~k-
k ~! ncıa ın ' o da bor 1 
n.,a c &.'31 g ç ,,. e .a c.ı . 

l\:ISl3I 

~ l Uır c l ~t<.:J =>.: ı ·keğınm 
hal e IJ dl: · ı~ ıK; cı~ U 1 Sf"Z'.-

)0. ~. I .. oda aı1:ıha l d.aJg ndt, da
lı az murtJt.li~ , '."'Bda :.ı ada yuzıü 
gUJuy\.. -'ju, Suzar.a k ")J. d.l~lil nı~ 
!:ktı, 

1 
1 

S1.:2 1 bL·Yi...k bir G-<:adet çıooe İsta=:ı. 
bul vcı uı.ı. tut&..ı, f&ıi:at 1 t<1rıhu-Ia g~ ı 

linc v dı ğ .ş ,. g.bı ldu. Ista lbu Mı~ 
ı&:ıoa rıın ,~,_r_c:; aksa t ~LC' yapı.;; 

M J'a:lı( _ı yiuc ,;atın<!:, yüz ı cfJıı;ncz 
oldu. 

Sar. o ista:lbulda esk. s . \'gı ısının 
h&lıra11 a.J1.1nda ezılın.:.-, g bıyct;.. l.Jc 
gilnlt · oldlı&•.ı gıbı <1agondı, 007.anın 
yiuune °';., bakrııyord u. 

.Suzan isi& gelıl ğ.ne p'.ş:oon 
old•, l\t andayı ~O•lcm ye boşladı. 
Adamın halinc..e ~ -er.~ hio; 

bı';'" şey yorlu. :P.l ra-:ıd~ ~<Jt:-n a,;:hğı 

loor:ta6m <io,j·:.mt"'~ •rı ik- meır.uldti, 

ya.!nız bu fı,1e ui't"aşcya.ı, davPt:er, ı.a.
ya!et f"r vern11,Vt:' "' zır!a1 .. y r::U.. 
s~~Jl ·Çi bira~ rah::ı~ ~ttı. 

Kı,ymeı:t mü.tercı"TI Nurulfah Ataç, 
g~erd~ terct"'ll•!ye d.ak" :güzel b.ır 
ma.kale 1 nı;şrehn.ı.fıi. B;r tartı.!tctn., 

tım:ı.ıme ~ Y•P•b•lc<ıeit, değerl<i 

s&n'a~kmn bu lıe- rajj.lx-t etmr.ır.ıv. ı 
lerinl:h.m, şi.kra.yet OO:yor· bir yandan 
da, b.v.de lllll:l.M:niy~t:e terccu~ kitap
ların. hatalı oklugu.nu deri süıi..iyordu. 

Bu ikinci iddıa ııze.riode, bir :- -
l?l!ilnlar b.z de çok dumıuş\ul<. Bab:

all kıtapçılı.k pazan, para ka.z•nmıtk 1 
için, 1'1i9&'.elr bir eennb1 eferi alıyor ve 
.r.ısge-i-e bı.r rrı'4teh..me ft'r:iyor Ye te'r

CıeJne etti!"lyor. S1ıı.at kıcrınct.ı. olrrn- ı 
yan b:r taıkJ.m kitap!.arın, IOOtü ve 
yanlış !<':-cemelerle bir ker~ dahıı. 

mahvediılmt.>9.111'\ hayd\ üzü nıiyetirn, 
ta.ket_, u!u.sl.;,rarB..:ı'ı klymt•t.i bulunan 
öylıe meşhur esPr:tt, öyle mül(>rcim
J.e.r- eline veriliyor , e3erin tUırlççesi, 

bizzat m~lli:!i taı~.ifmdaa görillse, 
mutı.ıkkak ki tanınmıı.z. 

Bazıları dünyaca tanınm~ bu ka
dar rnt:nim b-r eserin tl.i!rla;d ~rce
nıııesin.ı. okudU'k.tan sonra, Q._u kitaba 
bu dl!reoe Joymet vr..ı-~i~ tJlınasını 
bır türlü a.n}amıyor. Bunut sebebı 

b22'.ttı.r· Çtinka,. te:cmae il.-e
1 

tıfıl er>er 
al"'o.3;..ıda.., hcmeıı herr.erı h\, '>ir rr.üna
S-Ob<ot yoı.-+ur. 

Bu uret.e Tu-k ukuyu.c::u .arına, mU 
hi.m e3er, diy~. köiü blr esf'r veriycr 

ruz. Netice olaraki da, ulus;a:-arası 
kıymettıe olan "8.n'at ea-r.iro hakkın
da baztJa rı yan! ı.; zetıap "" diioünce-
1 .. ~ kapılıyor. Böyle nürnuru·ler ver
dikten sonra, arl~ diğer ec:ıe.bi sanat 
eıscrlertr.e Türk oku.yucu}arının rağ

bet ve levecciıhülıU ç<ılomek kol&y 
~·r 

BizdP. ek.Knya, -.,üte.rcim, bilciiği.ni 
zannetllği ecnobi dil! b~ImPdiği gi>i, 
8S}{ ve da.ha kötüsü tiır1\.çe bd.rrı-ez. 
.. .ı.'i.u-kçe bümiyt:n mütercim, geJt.şigü,.. 
z..el cümlelerle, koskoca bir s3n'at kıy
met.ini mabv ve perişan eder. 

Ne yaıpmaıkı leurnc4r?. Te=-ceme i
~ndıe bir tahı.1t mi kayın.ah?. Bu, ü-
7.~rinde dÜfÜllü.lmf"i;i icap eden. bir 
mes ... ledir Kanaatimizıoe, tülha$-a 
san•at kJymeli ~ıyan taninmı.ş e.se
rln terceımesind •, bu -eserler basllrna
dan v\.·p.J, Jdt.J~·ı1.ar milwedde-:eı-i bir 
!ker al:Hatdar btr komisyona.. bir en,.. 
cümene tt>tJcik ettiml~k z.or•ında bı
ra.Julına1ıdır. 

Bir taJc~m Z<!b.ı.ta romanlarının ter
cemesin.i haydi, şimdi);.\ gbi st'rbcst 
bJ-aka.lı:m. Fak:ı.t. buulıarm d:ı 2aran 
var. Bun.l.ann. dili, ga.yet kötü. oldu

ğundan çocukla.rınue;, gayıet ft•.na bir 
<l:il öğreıniyor:lar. As.!.., tW-kçe olmıyan 

btor takım ıkalıple.r, şekillı::r bl' .• ~yor-
Ia.r. 

Mamr Vclcl.U.ı,,gi trrcerno "'1le son. 
yı.!la;da çok Ö!lt'm \·eriyor • .Bu mevzu 
~rinrl~. rnernlrket k_ıli~türünü fay. 
dalandıraca.k: daha ce.mi kararlar ver 

R. SABiT 

Bütünleme imtihanları 
yarın ıabah btqlıyor 

Lise ve orta mekteplerde bil· 
tünlenıe im t<:lıanla.nna yarınrları 

ıibaren başlanııc<·ktır. Li.•e bitır
me imtihanı 8 eylül salı günü, 

orta kı3ml <''eme ımtiJıanlan 10 
eylül per~ırl:>e ve olgunluk im
tihunları da 24 eylıil pc~embe 
günu başlıyu:aklır. 

r• T AKVIFı11 • H ın t 1358 hlZIH 
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ile.nan da Se\'linl 
na.a.t g'(!'t:rdi. 

Oııım da itı ra.hatn 

Hıt"tl ı:~eı 

ŞABAN 

17 
t l3. \'&kit s o 

Gtıne~ 10 38 
Öfle 5 28 
Lttına, 9 11 
:\kı•n. 12 00 

Yaw. 1 36 
j,.-- c R 5! 

ka-

Karşı.sona ausı;:ın Sıe-\·gın ç~k..'1.cak ol
sa ko.ılb ~!ı ça:pnı;yaca~ına ı·rıuna.ı; 
ıırtl!k s~·.g nı u.nutın.uştu. hatta belkl 
cie gorccc:k olsa t.anııua7JCJL 

Bu hUN&ta, he-r Umııdi kırd.an aşlık 
gib. I~ ,yal kUTUyoı, end.ı !~e-ndini al
ruatn~ya c;ah~ıyı rcıu. 

.. ··Jtt• "ası ı •.e- Se-vgırnn adreste.! 
ogreru: <? k& J :tı; Sevgın be kı de hep 
Jynı JC.de ot uyorou, l.:star.Jn.onı 11k 
gıttığı gul' baş\. rd~ 211arhw..ana 
g:dıttı;;: oJ.s-0. Sevg..ııı l.ruJab rdi. 

f'oJCat bunu u :ın uz -ı dtiJ;ünL.yor- ı 
du. Kendi k1Jnd:.ne omuz sıllayor; 1 

- Awı~ sen de, Seıvg:ntlen bana 
1 ne? . Dtyoidu. 

Sevgini a:-rıytp ~.nnıy:ı niyeti yok-1 
""' S· g OJ11 onu bôyle ihl4aıın içın
de goı mcsı llc.ltıydi. İnlikarrını almış ı· 
<>lıi3ca 'ı. Bu.nuırıı için rl~ İs~nbulda 
bilyuk., bır konak satın aı::ı.ayı ı. 
kit.tasına koydu, B:r gün b>r !e'8dut O- 1 
!ursa Sevıııııe: 

- İ:ı:t.e ben:. k:aybctn1eı.."e boy e mü
kdlt • h.r hayat l<aybetı1'!, ol<lun! .. 
Dyec~:. .. 

Fakat gün!erden bir glİT' S0\6:nL'l 
Aşık :ıa a ••ıy cak olw-sa, o zaman 
yal).'.lc..ğaa bil:.'d!. 

Har v ,- z i y e ! i jAvukatlar Uskü ·: 1 P a _ 1 ıdar M. Korunma, 
Merkezdeki Rus taarruzu ce
nuba doğru genişlerse,Alman
ların vaziyeti vahim olabilir 

M .. dd . ,. . ' IUltln maharıpıar 
u eıumumısı · faaliyette .. 

• ne cevap verıyor 1 
Ü>ktidar M•JI Korımma Mahlreme· 

smek· hiı<ii>e mürE.ebetlyLe 9U m&
iubu aktık; 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emıliteri) 
G:.ı~rt.cnfz.•n 28 AğUıSlOS 942 tarihli 

ni.1.9ha!'.md.a. Ü:ıitüda~· Milli Korunma 
Mii<ideiumunıJ.<> Hakkı Kebeııojj!u im. 
z;;ı.s.iyle b.ı.r yazı neşr·cdilmiş+..ir. Hiıı:ii

sede MUd<il'ılL•Jumıııin Baro,..a şikayet 
ettiğn bildı.reüğl avu'ltatlar bu yazının 
a~t.ında ımz.a.>J. buluna:ıı blzle-rıı.. Mat
buat Kanununun bükümk<rıne daya
nara.k. cevabımızın ayni s<lhiff> ve sU. 
tun!.arda neşrini rlça ._<.iıy()UJ.Z._ 

Doğu cephesın<le : 
Merkc:.ı: repl•esinde, bilhassa 

Rusların bütün kış taarruz edip 
de bir tü:hi geri alantıtthklan 
Rjew ç~uesinde ,.e l\Iosko•a'llm 
cenup batısına düşen Kahıga ke
siminde Rus taarruzları şiddetle 
devam etmekteda. A1ınaular bu 1 

taarruzları da püskü.rttiiklerini 
bildiriyorlarsa da hakikatte Rus
ların Alınan merkez cephesini 
kuvvetle sarstığı anlaşılıyor. Rus
lar Rjew şehrinin drş nıahallele
lcrinc .anııışlar \'e şehir etrnfın
daki müstahkem ınevzileı i hi.rer 
birer z:ıptctm;şlcrdir. Şehri geri 
almaları çok muhtemeldir. 

Londradan \"erilen bir h.ab~re 
göre, Rus taarruzuna bLr ın'lyon 

asker iştirak etmektedir \ c ı;,:ı. t, 
ler cenuptaki utnuıni karaırgihın. 
dan merkez cephesine dünnıüş- 1 

tiir. Almanlar, Rusların S<>nba
hardnn cvve.J böyle büJül< bir ta- j 
arnıza geçeceklerini belki de bck
lcmiyodardı. Cenuptaki lıazekfıtı ' 
muvaffaWyete götürmek için, Al- I 
manların şimal , .e merkez. cephe· 
leri.nden baıı tümenleri cer.uba 
naklettiklerini b;z bile tahmin et
miş vo Rusların mu.kahil taarırma 
gesmelcri liıum gddiğini ~·aznuş
tık. 

General Zukof'un merkezdeki 
taarruz saatini iyi seçtiğini kat'i 
olarak söyliyemeyiz. Ancak gi
riştiği t&arXU'LU Rjew'dcn Kalu
gaya yani cenuba doğru ge.rıişlet
mcsi çok ıloğTudıır. Ancak bu sa
yede, cenuptaki Almn.n harekatı 
üzerinde müessir olnbilix. 

Bu Rus mukbil taarruzu, bize 
Rus askeri tcşkil.~tmın bala ayak
ta dımluğunu ve mücadele kud
retini henin kaybettnediğini de 
gösteriyor. Rus ordularının bu
günkü vaziyetini 1940 daki Frnn
sııı: or<lularının vaziycline bcnzet
m~ olanlar, ne kadar yanılmış 
oldıddannı lnmdan 90nra daha 
iyi anlı acaklardır. 
Yalnız General Zukov, girişti

ği taarruzu, )"Ukanda siiylediğim 
veçhile, cenuba doğru genişlet
mek, bir taraftan Smolensk ve 
diğer taroftruı Hark<ıf istikam<>
. line doğru yürütmek mecbur>ye
tindedir. BUD$ muvaffak olursa, 
Almanların Stalingra.d ve aşağı 
Volga boyunda ve hatta Kaflıas-

yada harekiitıı devam etnıel61'i 
ınüınkün olmaz. 

Staliııgrad meydan muharebesi 
biilüıı şiddetile devam ediyor. 
Tahmin ettiğimiz veçlıile, l\1are
şal Timoçenko büyük ve ağır 
tank bi.rLklerile mukabil taarru
za geçmiş 'e Stalingradın şimal 
bal:sındaki Alman sol cenahıııu 
geri almıştır. Zaten Rus mukabil 
taarruzu ınu•&Ifak olmazsa Rus
ların aşa-;(ı Volga gerisine çekil
meleri ve Staliı1grad'ı münferit 
olarak müstahkem bir şehir halim
de müdafaa etmekrl lazım gele
cektir. 

Ru~lartn ..Stalingrad1oın i~mİn· 

den ve inkılap tarihindeki mev
kiindcın de iilıam ve ku\·yet al- 1 

d.klarına ~üphe yoktur. Geçen 
sene ~foskov:.ı.yı nasıl umulmaz 
bir DlUJ\avc~tlc müdafaa ~tıniş. 
terse, bu şehri de şimdi öyle biır 
cesaretle '"' sebatla miidaFaa edi
yorlar. 
Rusların EJlül apuı Staliiıgrnd 

ve aşağı Volga garbiııde g<>çir
mek isledikleri anlaşılıyor; biz 
bunu ov\'elce tahmin elmişti:k; 
ancak üstiin Alman taarr;uzları 

karş.sımla daha bir ay dayan
nıalan ve Stali1nvad'ı muhafaza 
etmeleri zayıf bir ihtimal olarak 
görünmektedir. Eğer Don dirse

ğinde !Uctzkaya civarından cenu
ba d~ru lm..vetli bir mukabil ta
arruz yapabilirse, Stalingrad mey
dan muharebesini kendi lehleri
ne çeviNbilirler. Belki bunu da 
yapacaklardır. Kış bu vaziyette 
gelirse, Almanların Sta!ingrad 
garbinden keındiliklerinde.n çeki
J,ec.,klerine şiiphe edilemez. 

Katknsyada, stratejik hiçbir d&
ği.~'klik olmadığını, &yni yerler
de nıuhartıhelerin devam ettiğWi 
söyliyebilirrz. 

Açık İf ve memuriyetler 

Ankarada zird kxmıibinabır U. 
iMüc>ürlıiiğü 75-85 lira ücretle mu 
temed ve tahsil<larlarla b:r ırru
ha&"be katibi ve yüz l.ira ücretle 

bir muha~ebe müınııeyy0zi ara
maktadır . 

'Engani B<ı.kırlal"t İıdaresin~ yüz 
lıia aybJc ücretle 'bir Kızılay 
hemşire<;ô aranılmak;tıadıT. 

2.3/8/942 SNlt J 4 de Üsk.Mar · M•lll 
Korwıma Hakin1Jigın.de, Ü.:ttiid.ır Yer
li l\.f.a!lar Pazarında vukubu'.duğu id
dia. edil.en bi.r suıls:Umal dolayı.sil~ de
va:m etmekıte olan muh.akeıneoın du-
11uşmasındı:ı. s~Ju:.lann müdaJ::e.ri ~ 
fatiyle hazır bulımucak-tık. 11 ki:ıUJen 
ibaret olan suçlLLl<ırın cüm.~j mev
'kuftu. Bu sı.ı~:ulıara n1ensup en a:ıır 
yüz Joşı!ik bir kalaba.ık mahkeme Fa
loını.uun kapısına yığ.lnlJ,\'l=dı. saat 
14 :çın ta .ıt oturan listede ınlınha...<:1-

ran bu davanın nu!n&!'Ml ya.zıh idi. 

saat 14. de du.. uşmıya -cbveti; buitm
duğ.ı:r.vz \'C ar t.m b.r buçulk sa
at gcçer<k 31lot 15,30 uı geld;ğ, haltl<ı 

cet..,t.'ni.'1 a1r nı.adıg,ını ha)---:·et ve t{-ee;

e:urle gö:iiyoı duk. Ayni davıı.cia evvcl
kt celsf>lt"rdr de buna mJm.asll uzun 
ve .9t'bepsrz. g,ecfkmelere koıessiir:.e şa.- J 

bit olmuştuk. 

M-:.tlkt>m"Cdc kapı d'ibindc bır buçuk • 
S4:lat !ı.Uultn bekletı.oo. ba tnü<iafi- j 
le:·e hiç bir sein'p ~·r ma:z-ert't derrn('
y<:.n o!unmactı ve duruşmanın beıiıan.- 1 

gi biT stbı•p'.e bir kaç saat sonrayıa. ta
lık edl!m •,.;: mC"Cbu.riyeti basll olduğu 

d.a hı.t:u:si veya resmi herti::ırg.i bir şe
.kli<le leb(iğ ve t.rllh<m cdilmdi. Açıi<ça 
gördük Vf' kamrat haısıl ettik kl biz 
mü<laflcr.n deruhle ~tbjj:o velofı!et ruz
melııi ile bu hiz. "~ :.ç:n tahsis ctt.tğima 
zamanlar !.;!yıkıyla takdir edilmrk iıt

t.emr.cmiı~r. Bir ta!'atlan M'Ukııtlığuı 
l:tadrü 1tibr;m kor.um.ak, d!.ğer taraftan 
da d'eruhte ctt:ğimtz cı.ıee,r vekalet 
hizmeUet-i için tefrik etöJ}miz z.ama,.. 

nm kaybolır.aım.ası.ıu tl'nlin ed".'bilmek 

ıiçin bir b_;t.ı:k: saat tüzulıe:n. sahrü sü
kiiiı için.cı.. lbekledlklen son.rıı. edily<> 
·bin.as~nt t(•rkıelli.k. Çünkü. ('sasen nai
bin nuM.<emeye gürulerdiğ\ teııl<crode 
elhli vukw tctltik.atııru.n Oanal e<lilmc
dl.ğıi ve bu t.ıetk.ikatı:ı J.9 A·ğı.ı.~ tosta d~ 
van1 ed:i.;eceği. yazık. c·l,;hıgunc.an ve 
bu t.e.zı.."lt.cre de dosya J;inde mevcut o
k;p c4ı.ha C\-ve!ce tara!lanm:.zcian gö
rülmüş buluncluğımJan da\•Bnın !M.iit 
dilec<>ğ• b.ııoe ma1Uın id:. Bu sebeple 
d}ierr işlerim;zc devam etmek üzere 
adiılY<? binasını tcricetm~k1.e ve yalnu; 
o celseye mÜ!Dh'll&ır olarak nriivekkil
lerimizden l<tnliler.ini de haber<l:ar &

cler<t.ı: a.ynlmakta mahrtur görmedik. 
Bu oodiae Üs'küdar adl'y~sS b.iru.sl 

içinde cereyan ettiği zaman davayı ta
!oibe gelm\ı olan gazclecileT ger-Ok bi
Vm ve ger~ di.ğer aWc.adarlann 
hayı'C\ ve tc"""ilrlerım b>=t mü,.<a
~ ettil1'r. Çti.tıkü onlaT da bizim gi
bi bek'liycnler vr vatkiUr-rlni. n;çln ve 
ne kada.r k<ıybeıt.kle:rini bilmiyenleır 

(D""""""1 sa: 3, Sü: .~ del 

Tayyarıeler l Zafer Bayramını ve 
Havacılığımızı Kutlarken 

Yaznn: 

1 
-1 

ve nihai 
za{u 

\, 

Tavyaroct'Lkleki ilıtr1€meler

den ı;;,ıısetmck, 30 Ağustos Za
Jier Bayramı, Hava.cıh.1< Bayramı. 
ve Haftası münı:rebetile pek ye
rinde b.r İljltir • 

Ka-hraman Tii"1C ordıı~u ge
nellrurmayı, mılli müdafaa• ve
ale.ti kara denız, hııva cü?iitam-. 
lamn°da bu'ıunan bütün njtır.,deki 
geneı-a.Lkı. sı.ıbay'.ı>r şimdiki cıi

han ıharb nin 3 senelik lccrü.bele
rini mütemadiyen tetkik etımek
tedirler. Alınan derslı>r fikir ve 
muiha!k.eme sah.asında kalmcyarak 
her s:ihada ve Jıer sınıfta tatbi

kabının Ya'P>ldığına, tekemmü.lü 
ile meşgul olunduğuna şüjfue e

d;!emez. Bu sebeplerden, 3() A
ğustos Zaier Bayramını ve Tay

yare Hafla.•;,nı kullıyan kahraman 
Türit ordusu, fedak'"-r Türk mil
~· mül'!qi ı...:tnıı.mlye1imizi, hu
dutİarımızl'Tl masuniyetin istk· 
lalımizı müdafaa rruooh:ır:v('ti.nde 

kalırsa vüzde bin muvafiak o\a
cağ;ı'L b.ilmekle, müster'..h bı.:lu11r 
maktadır 

T; yyareciliktcl<i ıle.~lcmeler, 

kara } artbinden başka, de11iz sa

va-<larında d;;;lıi sovkulceyş ve 
t.::ıbıye cihdl,erind<."ll büyük, esas
lı rlrgi-<mcler husule gel 1m'')tir. 
Ec•ki ha!'plerde, hatta 1914-18 ci
han mucadell"''nde pivad,,r.in, is

t,hk; m kıt'alar:nın, topç·u ciizü
tam1a"""'"Jn 'ha'Vadan. ~aarruzlara 
lrnrş, setir ve r uihafaza endişesi 
yoktu Bu de.fak. dünya harb;n
de piyade, na.1<liye, .. :ışe cüzıito.mr 

Lar., .menz:I ıe~kilat,ı. seyysr ve 
sabıt hast.uı.eler de dahil olmak 
üz.ere kcncli!er\ni, hava:arda, ü
zcrlcnııde uçarak bombalarını a-

tac&tk t&yyarelere karşı muhaiaı.a 
ve set:r vazi;fesile mükel <'f bu
lunuyorlar. 

Toplar, tapcu ct.i>.ütomları, 

tanklar da tayyarelere 'rnrs1 mü
d~taa ve setir vazilllelerir.i hi.çbir 
suretle ilıı;n.aı, e&memek nıool>u
rivetind(xi:rler. 

- 1f 
iBütün bunlara rağmen şimdiıki 

dünya mücadelesinde sahil olan 
diğer bir hakikat de şudur: Tay
yarelere karşı yine rayy.areler!e 
müdafaa ... Bo~ miktarda uçaksa
var toplarını cephede ve ce'):be 
geıılerinc!e kullanm.aık ... 

iBmrılba·rdıman ve pike bombar
dıman tayyarelerini sav'ln, düşü
ren, hiç olmaz.sa yırpacaklaııı tah
ribatı en az miktara indiren avcı 
tayyareleri v&rdır. Bu harpteki 
mt!hasmı o1'dular, bomhartlunan 
tayyareleri kadar, aıvıoı tayyarele
rine daht ehemıni~t veriyorlaT. 
Tayyare imalatı, mütehassıs ef
rat. pilot, rasıt, tel9iz unsurları 

yeti~t'rmeğe itina gösleriyoriıa.r. 
Türk ordusu tayyareciliği glbi, 

halk layyareciliğini teşkil eden 
Türk Hava Kurumu g~ceyi gün
düze katar~k. alınan derslere gö
re bütün bu esaslarun tanzim v.
tatb kil'd-0 gayrette bulunmakta, 
en büy.ük faaliyeti sarfoyl<'mck
te, Türk milleti mil16 müdafü;ısı
nın havacılık kıooı.ında daıhi hal
kunız hiç bir fedal'ciı-Lıkt:rn asla 
çekinmemektedir. , 

:ıo Ağustos Zafez Bayramını, 

Hbıvacılık Hafla.."'nı kutlarken, 
mılJi müdafaamız hususunda sa
k:n, müstc·riıh ve tatmıı;ı edilmiş 
ru!hi hallere sahip olmaklığım•
zın &beplerini bu esaslaıua ve 
cihetleroe aıuştırmamız la?Zm 

gelıiyor 

Hamit Nuri 
ffiMAK 

* Tayyareciliğin t.erakkısı deniz 
ha.ı;bı s<»<k.ulceyşimde ve talbiye
sinde diğer bir lfJbi.r!c strateji
sinde dahi büyüle' değişikli.kler 
husule getirm:şıir. 

Geçen c'ıhan h&rlbindl'ki deniz 
mı:dharebelı:-ri, !büyük ve küçük; 
drclnot, zu•hb, krıwazör, tıorpi
to gibi cül'iitaınlann ktı.r\;ill.aşnıa
larile ys....,iliyordu. Tayyı>relerde
ki H<>rlemeler, ş;nıdiki tı21'Pf.e bu 
sevıkulce~ ,.., tiıbiye usullerini 
değişıiırdi. 

'Denfa üzerindeki bir h.ırp ge
misi en fazla olaı-ak saıa.tte 40 ki
lometre sür'atle seyr~debflir. 
Halbuki lıir tayyare saatte 24-00 
kilometre sii:r'atl.e hareket eyle
mektedir. !Denizlerde iJ\rp sefj... 
nelerinin, karalarda olduğu g;bi 
hal1ıfı gc<.'eleri dahi tayyaf'('!ere 
ikarşı setir y;ıpmal:anııa im.lcan 
yoktu<. 

Girit Jşp$Lli, Ma!~a ados.:nın va
ziyeti, İtalyanlarla Almanların 
A'frika şi malindeki ha111 c€'Ji:ıe
s'ne asker, levazmı, muh mmat 
gör.dermeleri, mihverin hsrp ge
milerin in ü~i.irıliH::,ründen ilet: E'el 
mC'ITiektedir.· Tavynreler, mc-zkür 
muvaffukiyetlcrde amildirler. 

japonların Bü,yük Okyanus ada 
larında ve Uzak Ş~rlkt"k; rr.uva!
:IL.kiy<.-tleri, harp safinllerinin üs
lü~ 'liı>;Unden oım2.ııustır 

Sal~n a<l:ısındaki m lltefik 
1 

de<vletler muvı:,tlfakiyetle'"', AvuSt 
ra,yada i"'l>On i!erley n l' dur
dunılınası, tay\1:rc- üstij .... 'ilğü Ue 
mümkün olım~tur. 

Ş'mdiki dünva nr~~:a le-;inde 
tayyarclE't', nihai z.aferin hirWı: 
\'e esas ~;· olacaklardır. 

Yazan: Ali Kemal Sunm 

Aylardlanbc"' Urnk Şarkt· 
harekatı duıdurnı ~ otln vağın 
mevsimi art.ık gcç;y<>r. Dılılyanı 
o taraflar.:nı hilen;erin a, lattıı;ı 
na göre Birmany_da, Hindıstan 
da hava daha müsait oiar..-nk. çok 
tanberi durmu~ olan ha•ek5t 
yeriJlD mühim mublı.rebeler 

çec~lir. Avrupa hacb:n n Ü\un 
cü f.enesi de b tiy0r. faker ha 
daT.a titeceğc >ı.ç b<>n· mcdiği 
gibi sirayet sahasır.ı ge,,..şletcr 
d11kuz aydanberi de artık <lüny 
harbi halin; almış bulunuyor. 
Dünyanın yedi ikLmi, dört kö 
si bu harbin birer sahn<>si .ılmak 
tadır Bic t.arafl\l. kış bekl.rniyor, 
başka b.r yerde yağınurl;,,r n din
mesl ısteni,yor. Daha baska bir 
taraf•lı, da kıza,n gıincşın uzun 
günlerde çöle döJ<t~ sıcağın ar· 
tık ya tışmasın be.ı<I i rorl d 
Hatbın şimdı'< sa:l'hasın la "n 

zıyadc merakla takip eJ len va
kayi Rusyl!.da c~rcyan ~•ınekt~ 
dU' Dl nya ma.1l:uatın• d kkati 
en ziyade o tarafa topl~nl'l" ,tır. 
Rus - Alman muharebesi ftrdın
da söy'enenler. yazılanlar srasın 
da türlü türlü lhrklar vard:r. La
kin gi:izönünddcı keyfiyu mu
harc>benin hep dE'Vam eirr.ckte 
olduğudur. Bunu"la bera~er ş m 
diye kadarki harek-.1.ttan ~ ka"• 1-
mış ne~icelcr yok değild " Şöyle 
ki: 

1- Rllf; ve Alman muharebesi 
bir müdaftıa - taarnı-z ve t2 ırru;ı;
müdafaa maıbiyetııı.ded;r Alman 
lar Ruslar üzerin<• taarru.: ed~ 
rek son gayeler:·ne vannak üzere 
hl::ınrlanmışlardı. Gerçi taarı-uz 

<.>tmJ..şlerdir, fa!kat bu taarrı;z he
yeti umum.iyesıle müdafaa maltl
vetinde kalmJştır. 

2- Şimdiki Rusya da t d.füJ 
vaziyetı bmc'karak Al·!" '"'"aya 
karşı taarruza gcçmk uz re ha
z:rlanmıştı. Lfıkin o da t~arruz 

va:ııi:yetini alam<mış. müd,faada 
kalmıştır. 

Her iki rarafn karşıl·"dı hare
katı şünd~ kadar kıiıh b ~ !" r.afıı 
k.tı.1ı öbür taruın müda~uJsn ta
amıza, taarruzdan nıtl"iJ:aaya 

geçmesi ile ce,...yan etm ş ·~. La
kin biiyiiJı: ölçüdeki taar.·uz har 
reketleri bu mu.r.arehnıi n asıl 
hüviyetini teşkil eden •müdafaa> 
mahiyetini df.•f(istinmcmışt'r. 

3-- Ruslar sevkclceyş >l.i bari le 
mii'hım olan noktaları, bü~·ük bir 
şehri, )?iliut büyüık hir n:erkezl 
müdafaa ctınişleı'dlr. On dC:·rt ay
lık muha:rebede bunu gösterd. ler. 
Bundan soo.ras> için edilo1 tah
minlere göre Rtı5lar şöyle dii§ün 
müş olacaklar: Geçen •e~cki gibi 
bu sene de Mos1<:ım.l. ve Lr. ngra<! 
üzerine taaınıza elu>nr- H · ,..,.. 

rere.k öyle büyük bir ta.rruzv 
ba.,<;amıııık istiyecek!erd'T 

!Buna bakanıca cenup\ ' Ru! 
ardulannın nisbeten o.: c.J<v'ye 
edilmiş olımaları anlaşılıyor. Or
du1(1,t1!n yanlanndaki münakale 
ve irtibat yolları iyi ohruıdd~1 iı;in 
.büyük m»ktarda ilıtiyat !<uvveli
lerini cenuba getimnek i~i ko!ay 
oillıaıruştır. Bundan istifade edeıı 
A:Jman tandı ise cenuba üs1ıün 
'kuvvetler g<>tirmi'ştiT. İşte bu nar
hın d'ğer saluıelerinde görüldü
ğü gibi Rus - Alın.an .ıahne.;inde 
de göze çarpan hal bo.ıdur: K1i!h 
bir ta.raf, kMı iı1ıilr tarl<f için mü
sait giden, liütin net:ioey\ daha 
kestm:Uyen bir hal 

lngÜtere;ye aatılacak üzümle, 
İrııgillılere yaıpılae<ık üzüm sa

~lan lıakltmda şd:ırimizde cere
yan ctmclct.e olan müzakereler 
mıüSOOt .'saı!haya girmiş''.ir. 

Ticaret VekHı '.Beh('e't t•zı;n 

şdırimizde İ1'.gi' iz kooİ:ıoraoV'lll; 
müme<Slllerilc \"upt.ı,".ı ~ "llC

lerde fiat, ııaıı:ş, tesl:ın 'e ··, ·e 
meselelerinde m.;t.ıbakat ha ,.ı ,ı~ 

muştur. Bu hı füS1 ki e h nuıı 

bıııgün imzalanmadığ. t - roe 
hafta '<;inde Ankarıı.da p:.r e ~ 
di~ecckt r. Bü 1:1n1ıış-ı ........... ' "'C 

İngJ:zlcrc ver11 cc'k üztl,-, ... n 
milyon kilD ıkaıcIQr o~acağ·ı ... }ylen.f 
mekıooir. 

- --o---

Atatiirh bulvarı istimlii!ılerl 
Saraçlıan.eba .nd .ki r •ııı• emJ 

niyet memurlu<JU 01 a Akl 
sırav .st.'kanı.et.. - E .ı;. ) ~ u 
Z":l"an sah.adakı b. ..... 1!.ırı .ıs~in1 

tak mvame\olerınc b r' yec 
başlar•,mışllr Bc. evle ·n ~:I 
k. ım a-saı.arını Atatürk bulva 
:ı.na g.deceklir. 



n 

n 

tı 

r. 

n 

z 

a 

e 

1 
d 

. . . 
SON 2-4.SAAT İCİNDEKİ ._cephesi.- pıldeüi mu· 

harebeler devam etmekle 
beralıer, bümn bsimlerde 
mühim bir değişiklik olma
nıışhr - İranda aıJ<erl iıda· 
re ilan edildi - Visi hükla· 
~ti İngiltereyi protesto et
ti - İnı;ili:der Nii7e•i>erır'i 
şiddetle bombaladılar. 

HlAÖ ii S EJL.~E: R 
>·. • • . ... ,,,, .. ._./. • 

(Bu yazının mrtin!erı Aııadolu .e
jaıuot Biilt.,nlerlnden aluı.mıoJır.) 

Telltls eden Mıummer ALATUR 

Şark cephesiı>dek.i. harekiı.1.a 
du.r son g.-J.en haberlıere göre, va
z.yçt şOyle huıas... edileO:ıiür: 

Almanlara göre, Staliı:ı,grad 
l.esıminde Alın.an k>t'a!erı pek 
km"Veili ist.iiikfunlara karş1 dur
mad.ın '!Jüoum etmektedir Bu 
e.sı • da bir çok kac~ hücumlar da 
pı.:>Kürtülmektedir, 

Rus gerileri ve Stalin,,"l'ad şshri 
da mi bir a~ altındadır. Volga
da 12 şil.<:p ba.;ara uğra~~. 

K,logan.n cenup bı;,t,smda Rus 
\ar, Alınan mevıderini yardıklara 
ıı,,,. yeme kanlı kayıplar vercli
ril~k geri sürdürülmüştür. 
Rıev ci'Vannd.a nusierm büyük 

kuvvetlerle raptıkları yeni hi.i
cu~ r, tayyarelerin M:rt.ekk'<iiği 
ikmal kmrvetleri tarafından mu· 
vai'flltiyctsızl-ğe ı.ı,ğraııılm~tır. 

Rus tayyareleri Fin hi.i.klımet 
me-kezi Helsinkiye akınlar yap
m1 tar, y""';gınlar çık:arm~~lardir. 
Tdhlike ı.şareti dört buçuk saat 
süıımüştür. 

Sovvetlt"re göre; Ruslar Stal'n
grs n şimal batısında kaI§I taar
.-ı::zıa g~rek d~anı ~i nt~ 
]ardır. 

Tass a; rn~nın verd:ği bir tel
gr~fta dokuzuncu, on birinci ve 
on "öroür..cü Alman tank tlimen
leri'e Arman hü.cum kıt'alarının 

cdaha büyıük Aiıtnı:ınya. ismi ve
rilen tank \>ümeninin ağır SCl'V)'et 
tar• 'an tarafından tahrip ediıJ. 

ın;s olduğunu bildirmaktedir. 
Rıevin dış ınanallelerinde Klets

.ka\ bö'·~esindc, Sıabngı-adın şi
m;; batısında, K.otelnikovonun 
,Om• doğusunda. Krasnodann 
cc, bunda ~idıletli mıılıarcll<'ler 
dev m etn:ektedit. 

Vİ ;ı HÜKÜM.ETİ tNGILTEREYI 
PROTES'JlO ETTI 

V len verilen ma\Oma~ gö
re, [ngi!iz uçaklan Fransada BJ,ua 
~'m~\,ndeki çevrede bir yclcu tre
~ine bomba al:mışlard.:r. İlk ha
l:crlrre gör<'. 2.6 k;şi ölmüş, 56 
kiti j'l2-l'alaırnıı~r. S?n zaman-
1a~aa Frans!Z trenlerıne lm kabil 
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tnarru:ı:lar arl'ı:ıuştır. Bu son ta
arruz üzerine, Vişi hülrlımEti 
Lorxlray a ş;dd.etli bir protes<0 
nolası göndemı.iştir. &ım'& atıl
ması yüıiinden F<ansada y.oLcu 
tl'enleri tahdit edilmiştir, 

ALMAıN:LA!R DAKARıDAN 
İSTİFADE EDİYORLARMIŞ 
Londradan bi!dirildiğ<ne göre, 

İııg.ıliz siyasi malıfihlerınde, Al
manlann biJiıasse. şimali Afr!n<a
daki Frans;ız deniz üslerinden is
tifade edebilmek arzIL<ıle L;ıvali 
sıkıştırdıklarJ zannodil.mektedı.r. 
Bir zamand<ıti\ı(rj Alman deıı·z

alt ve hatm deniZ'i.i.~tü gemileri.:" 
nin FranS'Z garbi Afrika..~'"'" bir 
limanı olan Dakardan istifade 
etmekte olchıklı&<ı da iliwc e<ltlr 
mekteclir. ' 

Bir hafta evvel La'Val D '<Erda 
ki Fransız kuvvetle:-i i;uın;.ndanı 
ile v· 'de görii;nıüşrii. 

I!İt-."'D!STANDA VAZİYE:f 
Kar.ışıklıklar ha'ô yer ~er d.<'

vam etmekted'i r. Bom bı:v. Ka 1-
küta ve Maıka.~ta poi..s halka a
teş a.çmr.ştır. 

Dii!.cr tarall'tan Ga'l.foıin oğlu 
suçsuz gö ülerek serbest b ~·J<'l
m.ışt>r. 

NÜ'R.ENBERG DE BıOMlBALANIDI 
İngiliz u.çalk!.:uı Alman harp 

s.anayiinin önemli m.erkezl~·riııdeJ1 
biri olan Nfu-enlbe~ge ~"''etli bir 
akın yapmışlardır. Büyük yan
g,nlar çıkıı.ıt.mıştır. 

'Bu son &kından da 30 bnmba 
uçağı üslerine d()n:men1i5iir. 

İRA:KDA ASKERİ iDı.~RE 
Alman kuvw·!ler'nin K~fk: <ya

da ile"lemeleri ÜZ<'rine, irnnda 
askeri idarenin .·13.n edildiği b'.ıl
diril'IT'ektedlr. 

İtalyan radyosurun S<.fcr<lan 
aldığı blı- habere göre. Tı'h;zcte 
isyan ç.ıknı.ı~. müttef~k1.ere n:·Ü
himmat teşıyan bir tren beı1ıava 
ediim,'şrr. Rus askeri .ıtcş c.çmı.ş, 

aJıaltdP11 50 ı.........- öln1üşıür. 

s a • 

Dumlupınar zaferi: 
CBaırmek:ıı.~dt:;ı Ltevam » 

~·iik bir hurn,iyet muhafaza c<len 
, c <liiıtJa nıilletlerinin dii.~ünü~ 
, .. ~mır benliklerine hülrnıe.dco, 
i t:kbal cizen bir dönüm noklası, 
bir Urvtr bn~ıdır. 

İ.•te bö)·le .hir günün bu,,..U'\ 2ll 
nei ~ ılını kırlluyoru:I'. 

:}0 ,\~:!~tos, l>u biiyii.k ınHli 

ııef
0

'('f' gHnünü tarihte okuyacak, 
lmlak!an d:nı;Iert!k, grlmişteki 
,·e gelecekteki her Türk çocuğu 
l1er~"~·i11 ba'.;-nda ~onu biJec~k ki: 

ı~uo?ıııpınar ıaieri, hiiyü_:ft Türk 
ıınilli dchÔ~ltırn <!ünya ö1çü_sünde 
te<:rllisidiT. 

Dumlupınor >.aferi, Türk milli 
istik ta 1 :.n!11 kurtancL"'rd[J'. 

Duınh;ııınar zaferi, Türk askeri 
ılchas:nıo en yiiksek tecellisi ve 
"·' ıldırım harp•le.rinin bütün bir 
il:m sİı>t<!ı'li ile dünya ordulanna 
hediye.sidir. 

Duınlup•~•r zaferi, bir çöziilii
~ün ~on noktast; bir bütünliiğün, 
lbir diri!i~iıı, bir taptaze hayatın_ 
ııoası güırüdü.r. 

I>uıı•fopınaT :uı.fe.ıli, •ya-şama·k 
için öldürmek lhundor.- diyenle-

, riıı topyekun inhiJanu v. ~aşama 
gucunu tarihinin azanıetind.c-nı 
milli bünyesinin dirilij;;nden alan J 
büyük Tür.k mi.llctinôn dinıilik 
a~·ıığa kalkı-şı ve ebedi ha~at tıl
sın1ını ele ahş1dır. 

Uuıu lupınar zaferi, l'ürk lıiitiin· 
lügünü, 'li.irk gücünü, 'Iüıh:. i:;~ik
lfıl, llcrkyiş ve hiik<ıni) el kade
sini heır yıl tazt..liycn, Ü\teliyen 
bir ana tem.ııldir, Ve.. Tli rk C u 111 • 

hu.riycü, Türk inktliıbı, Türk nıil
li bütü.ıılüğti, Türk hiıkimiyeti bu 
ana (.emel ürerinde kııruludur. 
Dwnlup·ııar zaferl, tarih boyun

ca Türk \'atanına gclebi:lecek her 
tecavüz e~intisiıii meınleket sınlll'
larında karşıhyac3'k ve boğacak 
milü yapı kudretinlın bilej!-lııdeki 
kalkan ve alnındaki alemı!ir. 

Büyük luıtll'ayı, T!iik kurtuJ.u
şnnu getiren ..,mel 7.'11.feTi, Tü:rk 
milli ve askeri dehiwrun eşsh 

, eserini kırUarlı.en bu devir kapa
yan. devir •çan büyük zaferin 
yaratıcısı kı<lo:.ırm•n Türk ordu
suna, Ebedi Şefe, \\1illi Şdc min
net ve saygı tazelern. 

ETEM iZZET BENiCE 

RU CEPHESi 
(1 ı~cı S'!.t.ifC'fl "tl Devam) 

de bJ' rm~ kt.:ı<lır. 
K e' -<~od.a r.us mukav~'f.ıe 

t 1-tını:kt .r 
G , · t k~ e'.inde l~ılemek

te rl n A' n ,'U\'\'"tle»~e karşı 
set r k·'m•sti,. 

c r. Z kvf ku'" t -ı ve
r n 6 mt"·kıı ""' b - h~v ala
r. rıı i Jl e miş!crdiT R1 v c;.e" ri 
t'. mu!ı rcJ<>ler deva ı el-
n d·-

i •c a (i'\ "1:0 'n n m· · •hlri 
Alr n' r n I.lı.rı ıv1"· v l oon bir 
k ç • • ~ 1)1 ..ık kuvveUer 
kp' 

V1$1YE GÖRE 
V. 3e (AA) Pus eeplıesin-

d~ B ·k '>"' l'"ı t ~ rruzla
",n ll\ •n c~'lle'"'"ted rr 1{ .. !"i;as· 
y !""' 1'· cb !er j •!rncl: dağlar 
~:n .,tal~"".)•n.a g"rp.i~tir. İaşe ;ıım-

di hava yolu iie vapılmakt&dır, 

Rje" hölgosir.d.e Rus\:ır b r~ı 

to-..rruzkr yapmışlor ,fakat r.dı
ce ekle cdeır.emişlerdiI, 

W.'tlii Müdt:faa Ve .. 
kiki bu sa Gh ge di 

·Milli ~lüdma Vek.Ii Koı-r."ne· 

r&I Al Riza Artunkal bu sa.~ah
ki eh'jlre;\e An;;.aradan şehrimi
ze gelmiştir. 

D ve Vek;1imiz R ... ep Pe- , 
ker de d·ün po.•ta trcnile An <:a
radm şe:h.r:m:rz.e hareket ehnis
tir. Bugün ö~lcdc-n SOl'ra gehne:ıi 
beklenmek tt"d:r. 

Recep Peker btırarta h!r müd
det kalar:ık teft' · ve tetkudt"r 
yapacaktır, 
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! Dumlupınarda u 
sabahki merasim 

BOMBA YDA KAFKASY A'da 
halk istasyon- Almanlar 12 
!ara hücum etti .kilometre ilerledi 

OstandveLil 
şehirleri 

Bombalandı , 
Lond.ra 3-0 (A.A.)- B.B.C. Hin 

.ristanda Bo.ınbay şehrinde ve 
Lukl1Qk yakınl~.rında dün !ı.Wi

seler olm~tur. Ahali ş.imend ıfor 
istasyonlan na hücllofll ·etmiş ve 
18 ki~i yaralanmış. bir ki~ de öl
müştür. 

iBerlin 30 (AA.)- Ka.fka~·a
nın bat.snıd.a ~kşam üstü geri çe
kilen Ruslar takip ed.f.Imektedır. 
Rus kıt'alan Alman ilerley.§ini 
durdurmağa çalışmışlarşa da Al
manlar 12 kilonıcn·e i;crlemeğe 

• muvaffaJı: olınuşla<d•r. Rusların 

Looıdrıı, 30 (A.A.) - İngiliz ha· 
va kuvvetlecioe mensup uçaklar 
dün batı Avrupa üzerinde faali
yetlerine devam etmişlerdir, 

Ka'.1<.ütada kaıpatıJmış olan 15 
Hintli gazetesi yamı.ki. paza.ı;ıesi ı 
gününden itibaren tekrar intişa-

ra başlı\'a~ J 

bakiyeleri temizie~ir. 
Alman tayyareleri kara. hare

ketlerini destek:.Omişler ve 17 
dii~an gem:&ni tahrip etm 'ştir. 
Kalmuk arazisinde Alman ve 
Rumen IGt'aıla.rı bir <,ı0k istinat 
nok><ıla" ile kasabalar i~a\ et
• ~e muvaffak o~mu~1.ardtr. 

Belçikad• Utrech dolayJaırında 
bir ba\'8 elanı taarruza uğnlmış
tır. ZannediM.i,.&ine göre, D'ep bas
kı-runda hasaıra uğrıyan ııçaklaır 
burada tamir cdHmekle idi. 

Ta.ar.ruza uğnyan şehirler a.ra
sında Ostende ,.e Lill de vnnb.r. 
Bu son ~ehirde bi,,. elektrik san
tralında i>;abctler kaydcdilmiıitir. Bir Ameri!<an 

kruvazörü 
da ha. batırıldı 
Vişi 30 (A.A.)- K.oretz boğa

zır.da iap<ın denız kuvvetlt"ri 8000 
t.<>nlu < l>:r Amerıkan krm• ·~ırü

nü ve >'.ıir muhıibini batırmışlar
dır. 

.iJpon hava kuvvetlrri ,\,·ust
raJyada. Toffi3Vı.l\e ~hrinc taaı~ 

ruz etm;.şıerdir. 2.8 Ameri'kr.n u
çağı t22ır:p t"d:ılıniıştir. 4 i"I- ın U· 

ç•g• kayıptır. -·-....---
Kahireye bir 
hava akını 

Londca 30 (AA.)- B.B C M'h 
ver tc!)":rareleri I<aıhireı::?e hÜ-:um 
etn1i.ş \'l' alı;o&n \ıorrı'balarıd<...n ci
vard~ 4 kiş~ öJnıü;ıür. 

İskt"ndE'riyer" garb;r.de h.r 
Alır.an trı:--'yaresı dü§'ürü 1 r»il~ür. 

Bir !~gi~~;z: şehr·zn.e 
akın 

Lord:a :;o (A.A.)- Dün ,\Jman 
uçakl.:·rı İngiltra:!-de bir ŞC1hre ta
arruz etn1;ş1.erdir, Atılan r.vrnba· 
le.r b .r kaç kisinin ölümüne ve 
bir kaçının da yaralanmasına se
bebiyt:t veımişlir. 

fsveç'Ee Rus· d0~iz 
eıtat;esi 

Lon<lra 30 (A"\.)- BB.C. İs
Vt"{'.e b'r Rus deniz ataşes'r. n t;;
yin olunduğu dün b'ldirilmi.,-t.ir. 

Bu vazıfe bir kaç yı•.ianberi 

münhal 'bulunmakta idi. 
~ 

-Lonciro.Jdan 
( 1 ine.. S · h e~n JJC"\ ar::ı) 

ba ı:.:m• tır. Marcyı.J, Bör::.ıı• bu 
rr~saiır.d; cmün1le şun1a11 söy
lemiştir: 

~ c- Az.!.; do5tla nı, 

Tück ını.>çhııl asker iıbideslnin 

bhında her yıl ~' pılan torenin 
yı!döı!ümü müna~eb.etit~ benden 
Tü,kiyedeki e3ki dOS'J!arıma bi.r 
mesaj .gönde,omm.i istediler. İJı
tı)·ar bır aı!kt"r, hatla 47 ;~!dır 

üni:fomta giyen ihtiyar İJ~r aske
rim. Biz a~,kerler ısramızrl'lki ma
nevi dostluğu iyi hilirlz. L&nc
mızı anlamamakla beraber, ayni 
his1ıerle düşünür ve büfuirimizin 
arzularını anlaıı,ız. 

B:ih:settiğlın bu bağların bilhas
sa biz iki mmnlrketin a;ikerleri 
arasınad ~k sağlam olduğuna 
eırunim. Biz yanyana dost olarak 
~1'pJŞtığımvz giıbi maalıesef düş; 
man olarak da çarpı~tı:k, Fakat 
bu son şeklin hlr da.'lıa olmyaca
ğ.:'•3· kat'iyetle emin Qn. Çün
kü meınlekctlerimiz b'rbirler;ne 
dostlu.kla bağlıdır!"r. Biz da.ha 
KTımda çaııpıt;ıt.ğımız zaman Türk 
aı'kadaşla:.miz l•:..ı:afındın g·,_.,te· 
rılcn dostluğu unut.111uyomz. G<e

çen harpte düşman olmamız bı

zun i~i!l bır tt"CS!'U< menbaı olr 
muştur. 

Maam~ıfoh ~imd. bu çok uzaıtı..ı 
k·"'dı. Tül'klEr'n Gellbclcda lYi.i
yuk askeri kabilı. -ct'u:n. gözüm
le gördüm. Kcmoıl At~türltür '"Y
leaikıer·nin <loğrı.• oı<luğ'unu an
ladım. 

o charpte bu ke-Ca. kahraman 
easm3, muhasım olanl8T sulhta 
en şa~·ı:nı itmnt d:ıstlar olmağa 

tayı.ktırla.r. dC"m~ri. 

İşte b:-ı Türki\·en'n kadın ve 
erkeklerine böyle bakıyorı z. 

Meçtıııl aSkerinizin bJlbı~·mlze 

ka1'jı besled:ğim.z hürmet ve 
takdirin lıir sembolü olara'k kal
rr.asını O.ilerim. 

liep~n.ı.ze .;cl;.m;.ar ... e-

---o----

lngiliz hava 

Bütün bu lıarcketler sonunda 
İngiliz hava kttn·t!eri iki h<>nılıa 
ve iki av uçağı kayl>etmi~tir. 

akınlarında 
yer1.i bir tabiye i 

Avukatlar Üsküdar M. 
Korunma Müdde;umu. 
nıi.!:ine cevap veriyor 1 

(2 ino s· 11ifeden ne,· !11) 
a?a.~ı:nda idi er. Du cazeteclleı· ı:::cndi 
ı.nt..ibalırın.ı. da il'A\"C cderLk. ha: SCYJ 
kımdi .görüş tar-t.L?rına gıö;.e .ta.~ıı.eri.
tı ..:• n~ı{' .. .:....11.§leırdi.r. H;rliise Tasv.rl Ef
karda: (Üsküdar Ad!.yı·~ bor M-

Londra, 30 (A.A.) - •TI.B.C.• 
G~e hava taarru1:.!arıııda yeni 
bir t.;.b i y o ktillal' ..ıl lll.L'jL T: Akın
tl an evYel .yol a.çıua tayya~cleti. 
lıoınbardtınan edilecek şclıre gön· 
derilm~kte ve ~"'ıang~ boınbaian 
\'&sıtasile hedefler aydınJatılmak
tadn. En ma.lı.ir piloilaTm seçiJ... 
diği bu öncü tanareler ilk defa 
en·clki gece Kano! b(1JJ1baroı
ın:ınıoda kullamlmışlardır. Bun· 
lardan bir pi}ot de~ti:r ki: a)lch
tap ışığında Lankesle.r ve Haoli
faks tıryyarele.ri hedefe doj;'l'U u
çuyorI..roı. Bw>lar biraz .ı>nra yol 

ı açmaları icap eden yerleri tama
men aydınlatmışlarılı. fürka;; da
kilm zar.fında şeılırfo lıer ta.r:ıfın
da bü.yü.k ylNlgmlar çıluınlmoşb. 
Ben ömrümde bu k~d&r .az bir 
7an1andıa bu kadar büyük yang-m
ı,.,. çl."lnnldığı.ııı biç görmedim.> 

-0--

1'ı~ırlia lşıaı o l~e . 
J~!:'l~r~e tren ı~nror 

Berlin, 30 (Radyo) - 1\1 suda 
Mareşal Roıamcl'iıı işglıl altında 
buhınan sahelarda ha•ara uğra· 
nııs olan denılcyollar tam1'r edile
rek işlemiye başalm.ışbr. 

1 
1 

dc;e - Beş avulnt duruşmQyı \~ak
tiınd.e açnuyan JlfWtımı !Jt"Ote.:;!o için 
rca.hkCm<'yi tcrkett.il,·r 'Ve Vek:l.lete bir '"" 
şi.kiıyet telg-İ-afı '"'-'<lil~r.) SQ,, Pusta- ı 
da; (Adlıyı..• ta;,.""ı.h.inUe t• ne ra.st!a.n
ına<lık l>ır hfı.ti.:.se) (lfober'd(': ( \dJi-
yeden ı'ı:~Ji şikayet n.t"V'Zu.ı... ~ Iatıke--
ır..e kapıla :.nda ;.;:uybedill'n saatler) 
Son Telgr:tf'da· (Bı..ş cf\."\Jkatın p.ro
u..~~u) ba~~ı :.ıituıda .olfl''ired.i.L
mıilt..ir, 

: ... ıüd::ıe:uınutn.l J'azıs:nd.a. hır uuçuk. 
b.i..at -~t·JJ.ct.mc h:ı.~.u~ı ·~:n1 mıR.1.ur V(! t>a- ı 
Lıı ~'k-ııı~~k ~"1 b'r takını ...aaat. 
\'("..rd.lktcn .... e m.üd:ı!.natt.a bu.~und.1.ıii.tan. 1 

son.ı-a. bu b.lsit te~a~ı btı.,yu::'ICluk[.an 
ba:dıs"[:yi gaıe4:1ere ad.ıt tatiıhte görül
m yt·n b:r va.Jc'a şı:kliııde. ak«' tirmiş 
oM:iuğunlUZU idd.a ed.ıyor. l\.IUddtSu
:cr.· ..:runlll, rnaJ\looını' ı erın <'ii<'!ıi olduğu .. 
n ve ınatb .. ıa.t tar:ıf:nd.a.n .st>bes~ 
liık,p cd· .o g'ini, bu ve eıre.ali hlıdi.s.c
le-;i. . ea..:u:tecHerin nışredebiiecek.
}er.;nı b0nı gil>i b~ııp t..1.kdir cttnesi 
ica.p edı.,.. B:-ı: tch<yytil eti 'er• ;illi 
Ca;'.ıete idm:na.nelerrai do~aşarak ha
v;;uiis da~ ~ Hatl;~. r&tbllata 
~etıml: ~ bun(b ccb~ hiç b'r 
OLhet yoktur. Mtte-lcnin et:kıaı1 umtr 
rn•Ye h.ururunda konUtitıima ı h~ç bir 
\'&la.rt<l.a:.a ve bu nıeya.Ma .r.1Uddeiu-

Y"ğmurdan Atı 
Yarışları_ 

tehiredilmiyccek 

munıJyi de müte:•ssir rt'm ... me4ıdir. 
ıtati..tse Sü} lendig. gibi g.:t4'C1.elıu·t yan
lı.; akset:r,;ş ise aynı ga.ıett>leJ"de ıa,,_ 
h.ııi ,.,. tavıı:.!:Jt mi.L'l:kündlir ve nıkkim 
M'Jddcıuır.u'.T.ıi bu çarC'ye ba.şvu.rmak; 
7ht:yacınL tıissıe~..tr. Fakat lıotüddei
mniJmJ bu ha.vaGisıi biı4m a.Jo>~ttirın.i.ş 
oMuğumuz yolunri.lk., iW.1.ıasmı ~~t 
e\.tı~ekii' rnıikellctt..ı·. 

Gecedcı1'.>eril dcYam eden sicl
dotli y~ğmur 8€İo€bile bllii,;.ıı~kü 
at ya;·ı~~arının yap: 1mıya{'agı ~
yi olmuş'lur. Fakat Yarı~ ve lslalh 
Encümeni Reisi F kret Aı.!. 'dan 
saat on b:rde a.!d:ğunıı: malÜ"13ta 
göre bı;gün at yarışları ~h:r .<>
lurm•varak yapılaenktır 

Denize düş n 
çocuklar 

Sa.mat)·oda oturan Necdet, l\1e
tin ve ihsan isimlerinde üc ço· 

• cuk evvelki akşam Yenikap>dan 
bir sandalla denlze açılmışlat'Clır. 
Bunlar Zeytmburnu açıklarında 
kü.-eklerdcn 'birini kır:nı.J:-:ıar ve 
heyecandan sandalı da dCl\·imıiş
lcrdir. Necdet yüzerek sahile çık 
mıs dii(er ikisi 1J1101ıörcü Mehone-" ' din dt"Liletiıle kurtanlrnış\aroır. 

Ekmek karneleri 

Taşradan lstanbula 
gerenler nasd 

karne alacak~ar? 
Vilayet makamının tebliği: 
ı _ Yeni ekmt"k luı.nıelcrln.i.ıt 

tevzii sıra.,nd11 "5'15 İstanbul sa
kinlerinden olma~·ıp nıiı.ab ola.. 
rak bulur.an ve bir ayı nıütcea
,.i, mtddetle İstaııbuJda kalacak 
olanlar daimi karıre alab'1mek 
için nıukinı bulLtntluk.la-rı ınahal

lertleu kaı-ıt"1rııu İstanbula nak
lcttireceklerd.ir. 

Bu mücldettrn ı!alıa az kalarak
la.rla nakil keyfiyeti uzun ,üre. 
cck olanlar \'azi~·etıerini bir be· 

yımu.ame ve nlifııs tczke<n•lerini 
lıanıllcn ikamet ettikler< kaıaıun 

ekmek bürosuna mii.racaat ederek 

uak.liııe kadar muvakkat karne 

. l\lüddeıu.n-r..11r.i dt.ı oış::1 anın ge-c-ıkrr.e 
~ l>cpıtr ııi h:lk:nıril'Jl ve kt ndı.sfn
dcn sorup ö.;;-eıın~-t0ıgt1niz ~ b:zl~ri 
ınu...ı.1ı<ıZl' c.·~mt"k istıj·or Saat 14 de du-
11~ r.aya avıWtc:.tla ı ( vct t'den mah· 1 
kt."!r.P sıJ..j.t 14: de ~u \t:~·n bu :-;~bt•ple 
(.ıll. !lı}'"m-Ya ba~l.y;..:-1.iz~a cia.vpt ı ttif: .. 
.ı.1Ud.:..t·le: c t>unun ~tbtbi.nt b..iı1 '"·ı.ek-
.1. e ve du.ru:Jl'n.ayı ta.";. t".ğı .-:ünt; ve
Y~ t.&attJ 1- lıl!ğ' ctı: :<: ·~ ro •. • , ftir. 
-'1&1-ktJr.e M<'şhut 5ur:.ı .. • K3"..t ... na 
ı:cre L.ç b,~ş yeni iş ~e 1 bi;h'." \: ~ hıı.~l~ 

bu sd>eple11 diğt>r d~valııır'L o r•in ba
kı!nısk imrl..aru da "n.Un"'eLp ... o:_'J•ltr, 
Fa.k:i.t mahke-rne ev~ elci.en !>.la ~lt·rınl 
t.!ıy:n ve t~ et!ı;. duruş1n2! r i~ 
lı.anr bulunan aliı!l&ci;..,rları v~ bilhcıs
sa adaJ.et.i.n tevzünd.~ h..\k:imie: g .. bı b.r 
lımme l>irıı1'eti deruhte edL>ıı ve za-
1nanJar1 muhtelif \.'t'k..\let btzırıe-t.k!ri 
'çın t~is \•e te<rlk edilmiş lıulunan 
n~üdat!Jerin cid:J! blr sebep ve ın.az.e
ret dermeyan etmr-kırizin ve gayri mu
ayyen Wr zan);)(). i.çın saat.l-Occe kapı 

diplerinde beldetern.e:ı:. Söz vemımin 

en tabi icabı oöıUnü.ahar o00ı>p:e ye
rine getirm;ycn tard'f.ın diğer tura..ı:a 

bu seb.,bi b'lclinne..ı mük.eli<·fiye~dir. 

Btı !tiba.r:a biz.im teuhlıur S<lb•>Vin; ,._ 

raçt.ı.rnı.ık.lığmuz ve bil.nun ~.!n de b4-

k.ım vıe nı."Üdd('iumum.idı·n 9on.ıp so

n.~1.·..ırır.ak[lğl.mız.a btT- sebt'J; \"e ?.;J.XU

rel mc""ut değildir, 
Müda tuınun.t, adJıye binas:.nı teı-

kl ... cı.lşımjz.i ıUÜVl\k.k,IJcrirrim'ı hı...kl*u

na da IT"IU.gaylr bularak bal Ikıroya Şti

k.\v.et \"e k..::.n.un yu.1 <.irına qı.Uracaa.t 
1 f'ttğınj h.;ç :e addi bir sobPp YO:-..ken 1 

('fl~l umunl.iyeye lJ,5,n etrr.ck ~ Y<Yr. 

HakısT, ş.g~yet. >rle trlı<!ıt e~ 

mE>elôt o:madığımızı. müdde: ::nı..nn!

n.ı.n .yı tai\.dır etn.e~ l~nn'rlır ""ı1uvek

bı ~ı-lmiz haklaruun llyı]cy\p n Uda.-

< taa edilmed:iıı; k.ınaaline "ırırl.ı,.,.. I 
b·zz:>t ı; 0k.Byet eı:meğe mukleıi.r<'.-Ieı-. I 
Ve bu ane kadar ınüddeiumur .inin 
+a.vossut Y<" dr.lfil,tıint 9UQ1· a.'"'d::ın hiç 
bir s talep rtrn.lş cit'ğıJdir, 

K.,yf;yetin böylecr boı-zib edo,ınftli- 1 

ni r;C"a ecı.erız. 

alacaklardır. Bu suTetle hiçbir 'l"a

tandaşın aç bU"aktlnıaııım;ı için 1 
1 te~killita icap ccl~n emirlt!r \"eril~ 

!4&4 A\'U at Dr. Suad T;ı~ n Tüıiı: 

406 Av• kat ~·· h.kld:n GQnrJ 
1:!68 A\·ı.:ıl...~t $1 e' A~oran 
112 O A \' Jlı:a 1 Jlo.: :ı.d Be nrt 

(1 inci Sahi!t·den Jlcvam) 
lıs mümessili M,cm:J. gelmi~ttr 

Mf>..rafUm saat 1,3'} cia bas!arr •• ı.şt~:r. 
Evv.ı&, Biıyi>k M . et ıe.:h», s:ıııve
lm·let, VMö.!eııler Ord...ı. ve Cumhuri
)"<'t Halk Parti.;, IJedeıı Teıt»yee; ~( 
ncJ Dirt·ktörlügti.1 Kttılay, Ti.lır"~ Ha.n 
Kurumu, Çocuk Esıl'geme Kur~ 
ordu harp malCıllert, Şd>itlıl<.leri İmer 1 

Cemfy.etıi vr Türk Sasın Birl:gi ve 2.81 
viiayet atlına Mr~--hl.tl · Nker f...Jıdesl
ne çelenk; C4' kOnrn u~u:l". 

Saat 11 de tı:11ı.e11 kıralar, ~ -
Konya, İı:mır i.ı.cile::yle İsi;:;ııbul ve 
Anloara yükSPk mekteplerin< te:ı1'ril <>
d<.'C\•Jc talebe[&, B€den Tı·rbiycsi 

G<•nçl.Jı: k!üpleri ııdı,;a bir mii.1«Ilet j 
.lal'a.;ı, Kütahya ve Afyon V•Jfı(yetleri 

Yağmur 
( 1 inci Slh' !eden Th~vn.m) 

ftzami hraret İSC y'.Tnıi dÖrltÜT. 

DÜŞEN YILDIRIMLAR 

köy ve kıı.sabeldn h ... kı .:n i. ~ KlAl 
Harbızı,e tştir:.tk et: ır...ıcah...11 .. ı" {'il 

tr k.ıl ed;JE'n ha ..k .ıt'a! rı nt- "n 

mahal tlnd~ haz.tr l .:...nL.yorla r-c; • 
1\1":-a,.,.l me t'&.m saat ı 1,3-0 d:.ı top C'J'\.o 

dahtıyJe ha.şlannı.ıa \'t:, stra~yle ord!"' 
Cu:ıihmıyt>t H.aht ı·crrtisi, Halk,..v rrı, 
İst.;mobuj ,., Ankara yu~ rrıt."k.!ep!e
rı ve Be.<irn Tt.>..ıb.:yc ... ı l:mt:ın MLuLr
:ügü gençll!t: ldüpl<"rl adına oma< .;. 
ze.re bırer nutuk söylı·mi..<rt,;.r. 

Mer3:9'imden sonra, ha2:.r'an:--ıı. hu
sw-t t.l'E'TJer davet;IJ ri yrrlerr"le gö
tti re<ıekt.ır. AKş.ım, Myon Vil iyet c. 
H. P. ReW, ordu ve nera•lmv İştira!o 
eden hey'etler ve h.:ı 1 k miiınessilleri 
&eret:ne Afyon<U bir ycmi!.k :r.iya!eli 
verecektir. 

İstanbuldaki merasim 
(l inci S.~ı fedC'ın, Dı \llml 

çeccği ~oll:ıra doğru toplanmıya 
bA§lanııştor, 

KOLORDUDAKİ :llERASİ;\f 
S>bah ııaat 8,30 ı..n 9,30 a kad<r 

.ist=Wıda Fın.c!>k: Jak, K~ :.ın..Jc 
dal.resinde Bayram tebrLti ·1er •• suna 
)UpıJnı ır. Bu meıas.ı.md.e KJ.r. Uı'tan 
tebır•kter1 k.J>ui e· :;U~ v~ bu r. y..ı.a
cie V'fJ~ye~ adına l\1tc4 ~:=.maa 
.M<l.'ıCl'ld<S Cevdet i. -a;, Recep Hav
'l<U \ :ı.Iinlıı. nyascl . de İ lanl>ul haı

kl!Ln orduya karşı ıı-vgılcri.n.i Komu.
taııa bildirrr~~ılır 

TAKSİMDE 
ŞôddeU. :Yaıçntıru:ı ke>,aın;ye b>,la

d .ğı saat doJnızdan sonra 'l'ak.s r.dclc: 
i. labalık "'Vk ~ ve ctr.af ııalkta 
dol'tnı.ıştur. 

Şe;·ef 't!·hünlind.c \'.ıli ve B~Iea..ye 
H.rısi B. Llr!ti Kırda~.{l örn ida e Ko
mutanı saıbit Noyon., Gene~'Ci· lfüsnQ 
l!:.rt:.lŞ, Tümgeneral Nazmi, İhsan il .. 
gaz, s.ı;ı. Erkı.zı i!t• dlğer bir çok a.o 
kert er.lcAn, h-Iob'~!.a..:, V.i.J.!tyfıt ,., .86 
leı:Lye flrkAnı. Celn'yeUer mı.ı:-..ıe_Uj., 
ri, şehit a..ruı.lu, etnt"kJi ve mil i'tl aa 
b~.;ylar y~r a.!~ bu.unuyo~·ia:rdı. 

Burad::?ki ınıer::ı.s -ne saat 10,15 t 
Komutanın vcrdoğ; işaret üz~rw 
ba~a.nmıştrr. E>.."Ve1A Den~ Band~Jı 
I.st:klit1 htaT~,nı çalmış v~ bütün nalD 
\'aEıt.::ı 1neır«sime ciildülcle:"-ıl ça.J,... 
m.ak slU"t.·:.y!e 1.ş.tıirak t l.nri§?erciir 

i$tAldfıl Ma~ıtU rni.l•ea.Jtip Cırrıhu.. 
riyet liıbd(!!:inıe mt..fı.tt· • ~ resmi ve hu.
ausi n1ı.il.!seıeler 1.araf ından çe' nk ! et 

. ıkanmuştı.r. Bundan .soıım ordu namı .. 
na en k~t>msiz :ıubay OLlnı.k Cezmi 

' 

Geceki yağmll'l' c<nasmda ~eh
rimize üç yıldırını dü~ıu\.4tiir. Bun· 1 
hırdan biri saat 24 de Sirkeci tren 
ista5yon.ı civarın.a dü~mü .• hasaTa f 
sebep olmanu~hr. Yalnız bu yüz
d<·n telefon servi>i hir miiddct ha.· 
sara ugrnnu~tır. Yine dün gece 
YCJJikapıda Çakır i\lelıınetlin ga
zinosu önlurinde denize de bir 
:\'ıld1rnn diişmü~ Ye bir top ıuer· 
nıiöi gibi patlı)nrak suyu birkaç 
n:rtTc .)'·ukarıya ka!dı.rm~tır. Bey-
kuz ci\3rınılaki tepelere de bir 

1 
yıl~Yı~'. di.i~ınüştiir. Yağnıttru~. 
gctırdigı selrer, kumlar, taş!Yl' yu
iündcn Dolına!Hıhçc, Ortaköy -
Bebek, Tophane ve Fınd.ıkl.ı<la ve 
Aksa.ra~ d:ı tramvay yollan ve 
kaldırınılan sula·r basın~!ır. Ye
miş. Kasııııpaııa 'e Eyüp, lleşikr 
taş. sem!.!erlnde bazı e\"lerin ve 
dükkfuı.1arın alt li.Hlların1 sular 
ha..;n11§hr. Ya~n1ur yiizünden bu
gıin mc-.:'"e y&lerjn<.'" hi.-ç gidon 
clman1ı tlr. Gazinoc ·lar \'~ plaj, 
boht;e sohipleri budan zarar et
mişler H bilh&s"1 30 Ağı.ıstcs gü
nü i~in !imit ettikl"ı~ kôrdnn malı
rırın kalnıışlardıc. ---Pasifik cephesi 

(1 inci S~teden De-vam) 
fer rldia ehne"ı< için, v&<t.;n da
:ıa pt"i< erken o:duğunu söylemiş
tir. 

Y~i GTh'EY.E ASKER 
ÇIKARILDI 

L<ındra 30 (A.A.)- B.13.C. Ye
l'İ Ginedckı çarp.pıa'ar S:ddet
~--nmişl-'f, Düşman adan.n şark 
oc'Un.clakı ::.lein körfezine c'.4.n 
bir .kruvazur ve- 8 muhrplc as
ker getlrl'cl!k bun•ı..n karaıya çı
karmıştı<". Bi.r ınuhr;bin hasara 
uğ,~tıl<l..ğı t:ılunin olı.ınır.."k!a:hr. 

Berlinden 
(l ı:1cf S1h.fEd<n Dt> 111) 

dost Türk hıı.llnnı hiirnıt ıle se· 
Janıla'I'. Bngüıı JO Ağu,tt>.> l.lay· 
rammı tekmil Türk milleti tes'id 
ctnıekt.,J:r. Türk orduw 1922 yı
lının 2G Ağusto.;ur.da sabalıleym 
saat 5,5 da Gazi J\l1L,ta.f11 Kemalin 
kwnıuı.dasın<la vatanın nıukad.ıle· 
ratını halledecek bir sava~la baş
lamış ve net>eOOe bayraklarma 
muazzam bir ufe.r duba ilave et
miye ıuıı,·affak oımuşhtr. Bu eşsiz 
istik.lal savasına saınimt:yefüı nl'i
ka<lar olan İıütün Alman halkı 
zafer harp tuihine geçmiştir. 

Türk ordusu At:ıtürkün idaresi 
ve Gırrp cephe.si Kuandanı İsmet 
Paşa ile Ekanıharbiyci Umumiye 
Reisi l\lii~i.r Fewi Paşanın dira
yetleri sayesinde kcndisioıden çok 

üstün btr orduyu ıuağmp etmiş 

ve itilaf dcvlet.lcrrni Ş111Rtan bir 
zafer elde etmİıjlir. Tii.rk milleti 

k..-ybetıniş old.ul;'11 siyasi ve ikh
sadi hak ve istiklalin.e tekrar ka
vuşmuş. sarsılnı"2 bir devl<!t ku· 
rulmııştur. 

Ahnanı·ada bundan 20 ı·ıl 1>vvel 

Türkiyenin Kurtvlu~ Sna.~ı bü
yük bi.r alaka ile takdir o!un.dnğu 
gibi, birçok eserler ne\"cdilmi~tir. 
Şi.mdi de tekmil Alııır.ıı ıu,lleti bu 

tarihi giinü bahri.yarak T:irk mil
letimi candan selô.ınlenıt.l'Otndır,., 

Rcdin radyosu bunrlan ol11'a 
·İstiklal l\Iarşı•nı çalnu~tır. 

1 

İstanbul 1. .So.lu Örf1 İdare ! 
i\lahkcmesinden: 
ı!ahK.ern rıt~e h..kkında ıu:ıte

lif ı..v t<erde ce~ "e rı -ı1 ;,; hal-
1 

de .ş ve bır.rt;::.ıh es~ t:>u-
lunmadığın<ia'l dol yı celi"' ı.' 
davet ed ern1ye.,_ Ke;kJ; J.i 325 o!'um-
lc Na..ksi oğl•J Suler:ıa.n ·'·-.ırı. 1 
18/9/9·12 gun!J.n.e k• b ~ll' nelıal 
m:uıkcm~t'e '"n .. "'ac ati, ur 1 -

ha...do ise 1« .. ':nc'1e<ih nd:rcsimı hrımen 
b;\di.riJmes •• aJcs.i h2 ie Askerl M 1Jha
~mP Usul"" Karıtn: n koy ko.1 ce-

1 

ıal ahk n tatt-k edilece~ iJ4., n- J 
J.wıur. r ıso;.;oaı 

As-doğan ve bilObııre de Korootan Ar 
sım Tına~ 311 N:uW>s Za:ıer Ba:r
ramlnln ebcmmiYct.i:nı lcban..;.ı: C"lt.i.reA 
br<'"r .00,.1~ vermiş!c.rdir 

Bu şöylevleri ço;c n'lWli.azam bl .. nw 
~ geçli ı..ıo;p etmiş~r. Bu rn<'Y<\nd• 
kaıh.nan:an a.nerl rimtzin geçi.şı tak.
diri.e ve coıb.ıcı a.1k.rşlarla .k.J:r~Lian. 
mıt-1tt. liavııcı gcnçJ-erimiz de ~ dd 
•lkı:lann~ıs 'an.:iır. 

ÖGLEDEN SONRA VE 
GECF.Xİ ~ll:RASİM 

B\l1rÜn öğl('d,en sonra Halkevl•~.ıı' 
tarenler "'l1'p eıh:eoeıt v• ~ 
de mi4-amert·le.r verıiec.-ekttıır. 

HAVACILIK il \IT.\Sl D.\ 
Bl'GÜN Il'5LADI 

Eugün I!a.vE.c?lık J;r.ı:!ta.~ da ba.şJa· 
m~ 'bı..dtmmaktad.:.r H"ava Kurumu 
S~1'eri hı!or taır.S.f't~a ~:ıa ıkayf'l mu.a.
meıesın: a ·ttıracak "P haf~anın dPVS
m.no& Halke~·ı(r~ ·~-ıtr • .:ı.r ter
t;;> olı.:.n ... c:ıkUr. ı... 1 -r:tL J;,. Ey~ti.l 
Salı gtinil at 2! de ı ...,;nö~C 1'1:ıı.o. 
\: ·ndcld top1an~ıdft Bay~ t-!ı:ı h~ Av
n t SCa.eo ta r:a.tındtn OfT knn:f'enr" s v&
ri lecek, 2 F..:r!Ol Ç•:;;;anıbo ~ 
toplantıda dıa n'W.Jb.lrdr Nusıl'l Sata 
C:l.Şhwı bır nLiLlk sô;l~·cc«k , ~ u~ 
ha\"a fı ~ gJ.:iteril~cckti.~ 

İNÖ~'Ü GEZİSİ RESMi Ki's.ADI 
TilHİ'R EDİLDİ 

İstanbulun M'11; Sefim':: İmıet 
İnönü'nc hürmet v~ b-ğh! k ni· 
şanesi ot.an Taksimdeki inör.ü ge
zisi bugün saat 12,45 de Yal. ve 
Bceediye Re'si Lt'.ıli, Kırdar" bir 
nutkile ve parlak merasiml~ a
çılacalk"'1. F,.Jk,;t Taıksiı:ııd.eki me
r'1'SIİ1rlir. hiianııı:rnan sonra ~t"ndi.
sile görüşer. bir ım.~·mU.e 
Vali ve Bc!ed:zye Reisi B. LO.tf'I: 
Kınlar şidetli, C:evı;m!ı y~ 
yıiiziinde;ı bu !;ıüşat mer:ı;>iminin 

başka Lr' güne teılıir oluıdı:.[;·1nu 
söy le"!l 'ştİr. 

Ankaradakl merı.sım 
Cl tDCi Sr.h1fedpn Devıım} 

.1AREŞAL TF'.BIÜKLERİ 
KA B'L'L E'Mi 

Saat B.1C dl s:ı.yın Mare : 2 

Fen:ı Ç·kmak nı ıknm' r " 
C"\.'"\e';"l or:ı..ı \•t. b:l~b.:rc hükt <'-t 
er'kRnır n tebrik (\rt \1 k ""• 1 1-
m -:ı.lir 

Saat dokuz bL"<' kt.,. f, 
ıfim-:.zin E nooh-!l;\a mu(. ııirk1 

makocres z 'aret o"r b.r 
ht rorn çc'.erı.t;, b r"k im 'ır. 

İ'!Xdr ır !.]\. rre 
or.da ba tln .ın1ışt r, 

Kom..ı nın m ku d r 
eu kC m.s1z bır rı:-J.v """' 
mur ıli .ı •er , t b e !:> 
muslard r. D "u tak • v • 
bü~ i.ı.k eç t t"f;gt'°. ruk r !'

1
3 

rn · ,.- ct•clf.ı. Cr'dwra'" .a 
Ju b' .. K ..,_!"I ı"'I gC'C r 

ah:ışlarla un ıı \.< n s<""' 

~at 

1 • 

l 

n 

·-
1 ı.rciır. Gece de se ı mizdt· ü.J' ....a

ner a! ... ~:ı yapı1a .... aktır. 
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18.00 flrograırı vr .. ,.,~\ Saat 
Ayar .. 

18 03 M . .:ıik. Radyo J),,..n_<>: O~L""alra-

Yazan: M. Sami Kara yel ...J 

Tuğtekin' in kumandasındaki T ürk or
d usuna, Halep v e Şam emirteri yardım 
etmedikleri için ordu geri çekilmişti ... 
lar Şam EJımxi Tlfgtekiıı<len 1111-

d:t. ve hııım'1ye iısteililer. Kı)rnel
tar ewalarıru Şama göndenne!lc 
ıı.<.i.saa-lcsor.4 rıil!a ettiler. 

Fakat l>u beylerin ani ~u 
b~ü !elıiket><!r: başlarına. da
vet etıın>ş bul urını uştu. BüıY üık 
Türl< orou~u. Halep ve Şam E
rmrlerinden y&rdnm görenre:ı'iıl'Ce 
9''lci:k'P gitııri,..-t!. Çür!!kü bu Thn0r
lcr ibii\)·•iJk Tunk ı>rdusımuı:ı zahi
re-. ..;ini ve ric'aıt yoi1arını tanin t~ 
meınıİfi b:ılınmym' ım. Yalnı.ı.o bi
taraf oJdu~ı .... ını ilan ecl.i)'l'.lTlardı. 
Bu 'kMi d~ldi. Tuğotek.ınnn i:ıu
gıiıı ugradığı mü.;·kü liıt hep bun

• s 
6 BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RDMATiZMA 

(N•n...ci !.~ıgıı~ Joıı-e- ·ıue). 

18.4<> Mü~k: Ü)" ı_n Hcıı.a"La.rı. 

19 00 Konu.~ma ı Z\ra~· Saati). 
19.1~ l\ıluı. 1 ~: Ögıntı!1lnı:t. .Aiarş?.:ır. 

Tq:;ıt~·:dn ile bum.ı kararl~trr
d •:ttan -.,nre, Rangorey namında 
b r Fı:-..vJka, Şama ro\-O<ettiıkl.eri 

e:,'l)'<i!Jır.n so-'bw'~c g:trne;i.ıı.:, eş
) · 1 ar.nın mulı.ilazo." içttı iıkıi bin 
aJ.tı:rı tıl'icl'İf ettiler. Bu Fı,,a]{ pa
ralmı al'clı. Fakat müslümanlara 

1 ·- • - -- - . 

s-1-· . ----
9 ı---- -- . - -
L-..!.-.ı.....ı.....ı.....ı.:::::a.. .......... ~ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
İCAlll~ DA GÜNl'E S KAŞI> ALINABtı.iR. 

19 ;~o 1.fem'.e.kct So.at .'\ ,eı ı ve A 
jar.5 Haberı• rt. 

19 ~~ S··.nb .. ~ 10 T>tıl<oka. 

19 55 M-Ozık: Hil.!k Tü ·kQ C1' 

• .xr.rşı v~k oolan Uı•·hhüdiliı hiç 
h ı J:~ "lıırı:yaoağı nıoüta)eas>le 

i:ıuıwaır.n h~ e:ketinden Kral Bod
vam +ıaılxın!;u elbi. &ı~·alar•n han
f'I {lll" n<eıHlen geçcc<'ğini tmna
•ıJ •e <>m bıl<lirdı. Kı;ı.fös Krnh 
J'o<.. J•lz k,{o ı pusuyu y~tınlı. Bu 
sunUe Surld • .rm bühin eşı·ala
r ı zo~ıto~ .... ndu. 

Bu kay:ıptan haG>erciar -0!&11 Tuğ

k kin, Sur ~ırinin tenli.l<eye ma• 
n:ız kall;n:;<;ından kıorkarak d.-rlıal 
bir rnill;tar asker görııdeı-di. 

Jkıc!-1.mcı, b ŞC\ıri nn:hasara et
~ı.eMc: gecı.; :rn<eu:. Ve, kaleye hıi· 
<-1..ımıa ba.ş!n<lı. 'Iı;gtc.<i.rı yeıııclen 

11."hr gciı:ıdercliyse de b.miar .mlJ

hasarayı ya::ıop k!ai('}·e gir~r.
kr. Fatrat Tuğtckintn e•.,tck.-e 
ı;or~erdi~ mxlal kc.vveti yerli 
<.• '1lı ile bcra'bcr kaleyi ~ d~e
t·Mle miid<>faa elıt.. f3(ıdvan, kale 
"' ~olın zapta muktcd..• c:.madı. 

Ehlisallip, l:ıü,).1W< Selçuk dede
tirıin Antakya üzerine vaki )11.tru

yuşuonden ve bunun aıderri mu

wıtffai<li:;etle netiCC>!enme>' ~en 

f'.nlra lfalcp ve Şam Tüıık Emir

! idcP:.Oc hikuına ba~lamıştı. Fa
k" l:füfoı bu iı2'talar Ş...m ve Ha
k'P E.-ıııirlen-rxle .kli. Eger bu.nlaT 

l;o.ı~~t< Selçıl.r Tüılk devletmnn 
g<.rd<"rcliği mu=am orotJ&·o yar

ı:h €~m:t: oJ.;.a<la.rdı, şm.di Arıtaık

Y" şehri :<aptıoılumnuş, Kuıdiit."le 
•-e şurada burada bulurnm Ehli
sal;ııp kraJlıkları ort<ı<lan yok cdiı
ır.4 olacaktı. 

clıı.n ileri geL~·oroı;. 
Elı'lisabp Antakyıııyı aJıdid<la.n 

scmra ki, Anta'<ıyi>Jı hile ile el<le 
e~n:.i. Ve bir müslüman <>l
m4 Erm<!ni koon; n:dan.nın hile
;;ıle Aııota.k.yaya sahip olmu.şlaroı. 
Eğer Ar.takyayı alamamış <>!sa
lardı. ne Şa.ınil, ne Halt'bc ,.e oe 
de ...,ağıfa.ra kadar sa!'kama<>:lartlı. 
Hele KUJdiüsii. ahr.alarına imil<iın 
o1ıoo<Zd~ Antakıya yolunun açü
rna.sı E1nliisa!IDe a.ır.an vcrmi§ti. 
Elılıısaliıp mU.temadiyen clıeniz y~ 
!ile mxla.t ve cephane al.ye.. u. 
Durmadan d~"lliz yolik ;ardım a
lan llJ,,.,;a1p Kıı<lüste {•iw~ et 
bultzycn-du. Antakya Kudfüiin ve 

SOLDAN SAC A.: 

ı Fr!i , ızların l\ıi: ı lt1a 1 "Ş1 2 ..... ( b 1 D K t 1 v d 
hyan ed~n. C•<•, ~ _ T;,y.n ey!~- 5t8ft U eniz OmU an lgln an: 
.ınt•k, 5 İl:>:ıy_. Blı· Jiarlin okunu· 
tu, 8 - F.n1.ı.n o!o ... k, 7 - Enıir, Af· °l•'•ı 3'2 dm faz!.A olcn • .11na\. ilıt·Tr \\.·tte-K. Subay'a.rdan k ~ul ımtih;ınmda j 
;nıan,yad.a bir r.chi ·ı 8 - Telı·fondn ı -yıu\·:::Jfuk olanlardan T'lnılİsi D.mlz Ordu ·ı ·ı..':n hescop ve nıaaıncıt': mı•ırn.:ru ye-
f<iy}-enLr~ U ul, 9 - Ay~·kl ı hlv• - . . .• 
da. bir d.aıre çizerek tt'..k: ·a, ;yPrı K~- l·fl: ·.:nı~k üzeıe d..ln·ıc~i<.· :-. 2( E.;-lül !'il! taıı.hın kadar mürc.ca<.t f'duınt:Sl liı-

ıL.rıncı, Şiddt'Uj akw..n. su. l'ııı;<it:. ~-tı·kl.;en~ kayıt, ve !;.abul uarti;.ı..ı h-'kk.mritt rr.Hlüw.at a1nHtk ilıere Ko-
1 YUKABIDAN AŞAGIYA: mı;•an 11 gınnza rr.u:-al·:'.latı'l11. ııft:i21J 

1 - Drunl tanıt, 2 - Ka. n sopa 
Go.ı: rengi, 3 - .hotı·cnrua, E.'-.'.kı s;l:lh. 
4: - Bir roı..c. b:.ıı;;~ l>,r .şt.>ye ışaret 

5 - Ü, ~rsl beyaz. 6 - kare, 7 -
Df·li.k de-;.igi kapa'mıya .rarnr, 1'3.$1 
8 Ay.dm knıbao<'.lyıSl, KoJ, 9 - · T-el4f
!uz t'l1 • .ı\..ıa.nıııdan. 

İ>lanbul Ni•r.ntnsmda Karakol kan,.ıııda , ' . 

IŞI K L i S E Si 
An:J., ilK, Or\a \ I.iş.e - "'{atılı, Yatu.ı.:: - Kız, Eı .. ..:eit 

TESİS TAl~İIIİ: 1885 
Türkiyenin 1'.ı EsJ..i Hususi V•esidir. 

E.ı;kt tai~bt·n.ıı 15 Ey'.Ut g"';.ıünı .11.. '"'(lr k, ydın!n y~ni.tr.ı1:nt ~ı ıfu.ınıdJır. 
Kayıt ;çi.n ht.. gJn nıiir'lcacıt ıu,::ıaLılir. '"r.a.•·•fn~ne- '-"1.eyin.ız 

TL Ll:FOX: 80879 

fstanbul Defterdar~ığından: 
Aı'ahlb1a-nın a.n.aıhtarı olan bi!' Bılyukda av vc:-"-1.eri bin.rıs:ında yapı , ac~ cl29J,50:t lıra kl ·! bıı.delll ta-

~ nıtt .~ı 1J9/9-i-2 Pa"Lnr~r.si günü <:a..at J:; de :\h)Ji Eınlak .ı Iüdı.rH.ı~ıünce nıü•e-yenlıi. B:i.tiln E,ılliaJ;p m~a.ro...,- ~ 

Leti 00)~.u.ncu 'fürkler ıbirçak de-- ~\..-X~r=;~ırıen~~t e:ı:i~1ea~ıc ~~ı ~.·ırC'f'!<-+ıir. 
fa1ar Antak)"'ayı elleriDd:e'Tl kaçrr- i~·k11lı r>in en ez bir taahhlitte bın liralık bu e b«'tZfr 1:S yaptl..Vna d i:--

marnışlardı. EhlZ::.<.J. ~p derınz. ve Jdare"l.eriOOf"Tl alm .ş oldugıı vesikalara ıs• rı.ad( n 1~4ınbL VJ<lyrtıne onıJ:t·aeaıa.t a 
kara yolile Anteaj-'a üzeıı.ir.e yü- ) lt'ksıltrr:e. t.arıM.rien \Al:.J. gli.nltri h<lm:" üç gi.ın P\~"1 :ı 1 ~ı .ş ehU:>·...-t Vf' 942 yıh-
rüdihlucri ha1de muvaffak olama- na aıt Tıcartwt Orl.aısı vesikaltımıı ibraz etm"f"lı'rı mu tn:t.ıdlr. 
n-:...şlaındı. Fakat yukarıda da arzct.- -------------- M~ı.ka-\'r'e ('-k ıtım Uayındı··Iııc. ş:erı gen~·ı ve hu .c.ı ·ve ft nni şartruım("'le-
ti·g-im .ni.rvı bi:r ErnPCn~ dör..ırr:csi rl ve p!·ojı~ ke-sd -hü.lıi~a.9iy'e brm.a rr.ıi.i~ferri diğer f·vrak Mll i Eınlırut MU<lürlü-

.. - ·~ Üsküdar Sulh Hukuk Hikimli-
oöi.cle mü.shıman Antak:yayıı h'1.c ğund~ göril!eb' r. •90611> 

ğiııdcn: 942/127 
ile ElhLiaa.Jibe toolim etınişı.i. Ve, 396 

bu t.et;lıim kanlı olmuştu. Şuıra.sı Beylerbeyi Havıııba~ı udde-
muiuJkıkaA<.1rr ki, ktındi ınkından siodc eski 12 leni 17, 18, 20, 22 No. 
olmryaın im;a.ıılara İllan ohıı-ae.. lu hanede mukim Prenses Mihri-
ne de olı;a bio- gün gelir bu dön- enıi.rc, Prens Ccmaletlin, Prens 
mel<'< mutıa""'6.k c:ibilli:yoetlerini Celalettin, Cemil. I 
izıh«r ederler. Tüıık tarihi bcıo'un- Suphl ve lbral»m taırafmdan Üs-
c;; bunun misaller.i o kadar çdkıtur •ktidardoa BeyJ.,~ >ıııde eskıi Bey-
ki, her bSı birer feliıketle rııeti- 'kwbeyi yen:i Yalıboyıu <:OOdcsi.ru:!e 
cclenm'1jtir. ık.ain eSkıi 12 No.lu mülık sahilh.a'!lıe 

(Devoırru Var) 

POKER 

,.e möşt.enrilatı olan bağ rndıaıllıi 
ıile derın:una cari nısıf masura ·mıai-
le7Jl:! ve ma.'ıalli mez!<1'.lrtla kıain 
13 No.lu maalkıöşk bağ ve 14 N<>. 
lu ruilıa!mü;ıtemilat saiıi lheııe ile 
cırkaısında kain 15 No.lı; ma~ 
ehrr v>e JerıuılaTına ca.ri mailez.i-

31 Ağustı>s paza.rtesi a.kşammdan itlbaren 

MA K S • 
1 m 

SALONU N DA 
l.XaıreteJ<.rle ilan edilen ve sabıırınzlııkla belkle™'n 

MODERN KIZLAR 
NAMINDAKİ 40 KİŞiıJK MUHTEŞEM R.EVÜ 

Büyük Gala i !e Başhyor 
Yazan: M A H M U D Y E S A R İ 

Ayrıca: 24 kltUik muazzam Saz Beyati 

Traş Bıçakları zi·n ŞleyWn iuı.l.ef<i için açt!ı: art). ıılllh•••••••••••••••••••••••• .. , trrma taleohiyl~ ikame oluırııan 00.. , " 

Cildi ta+ır~ etmez, 

cildi yum LI§• trr. 

Her yerde P O K E R traş 

bıçaJdarını arayınız. 

vanın cereyaaı e<len ımıiıaıkemooi l y o c A o L K o L ı s E s ı 1 nct.iocsiınde me-;Jk{ır mabıll.Lcrir. 1 1 
~~~=~~.~b~~ • 
tınn ~edarlııe: arasında t.aikbim ••••il Kaptlara ba~llllllD.l§tı.r, Telefon: 20019 ---•il 
ve tewüıı<0 '~ ma;ıarili ·Ill'\>lıaıl<E-

1 
menın. hıssed.arlar arilJS'.ula lııisse- - ----

lstanbul Z iraat Mektebi Ssbna,rna 
Komisyonund an : 

leri rıııGbeWrod<: aılmmaısına ve da- ~ 
•·arrı..r vekiline takrlfr olurı.ı ... 100 

1 ~K SÜTUNU) j 
liro icreti v kaktin de kıeııdiı>!rc lk" · · k la bir daktilo 
vcrimesine 26/8/942 taııilıl.nı:ie ı lfÇI ız 
gıy:.bllI'liıllda ka.r;ır veı'.mlıiş ol- OTanıyor 1 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları ---- ----
12 A~t D J.ı. \.übak. 
12 > Çu.ı<ur t.cı~ 

Yt'1illu:<e: Ga:Uıanes.ıud1;.'11. 72 ton lulkurı He:ıl.lı.""1.ı:ıa bulunan T<ktebt" n<tk!' nçı.k 
tkmiıt.aıeye konmuşt!.ll' • .Beher ton -kokun r.cık ,ye n-..:.h.a.r.nnı n t-u • .ı 9 fi.;·a "\"E :Jk 

t~ml!lutı -t8 hra 00 kuruşu.r. Eksiltme Beyoğ\: l!'...K 3.ı c:ıdcie~. 34:> .a~ ciı.l L!ı:.e~ 
](r Muhasebtc1JigindL' toplanan komtSYOnda 'i/9/942, Pu.artN• gı..nü rildt 10 da 

ıaıpı .~caktlır :i.ıdtliler'11 ba >e! basa.·acak lmbi" y-e-tt:! .k.BJlV'"ol")a uhip olduii. rını 

Ernnıyet 6 cı ş.uıbeden a, ıun.:.ş t>vı-ak ile te\-s·k ttır,f''.er ve v Lh. ;nd" adı ge~ı·n 

nnihı&5ebe!e y<itı.racakları ilk 1tnıı.nat pera$1 n-.aktnl2"u -ve nüfus <'uı.danlaı1:.e bır

\ikte komlryuna mtiı--ac;ınt.ı;ın \'e li&.rtnameyi hır eü.n rl.•·zk.Ur n !ıasf'bet:i!ikte ('()~ 
tLP oğrerutı!_i erı. •1108ti~ 

an<.tlda 1.anru Hardan ı:t:ll>aa·en 8 
gı<n zarfoıcla tenzyizl wııva €'bme
diğırurı taık<Jjn]c bı; boaop1.aıki hülk

mün kanyet keOOc<leceği i:'lane-ıı. 
tebliğ ve ihbar olwıur. 

5 komisyoncu 

Küçükj 'kuıtulara baıh.ır•t dol• 
durmak üzc<re ikı i..;i l:ızla bir 
dolk'tilo aran•'nıaktadır. Tali'P er 

lankırın Tahtakalede Şeyihdavut 
h<uı.ınıda :ı numarada Kaci:r Tun-

ca ticatt1harıesine acele müraca
aıtTan mercudur. 

6 > "').' l\H kJ.-i;gı 

6 > Çay finC'dıl1J 

18 > Yf_•mek bı-c:ağı 

l5UO Ki~o lie.nwt(:k 
200 > Ant.mcm 

4100 llet. lJeJnır bo:·u rnt.li'ltf'l~f pue 
ı Acier ll!J-:ı.ap teqrılloı 50 por

yo1Juk ve 220/380 volt
luk l'l~tri.k ı11.otöni ı.1e 

lt.onıpJe 

lstanbul Deniz Komutanltğından: 
tı"l"Bruyo.r Paı.ar Cilnü :;ant 2 den 7 yo i 
kJcl;: r l:it·yvt1u ,BiJyUJt Bdô"drın sok.Ak 
No. 44 

-KIMYAGER
DfJ~~ MED ..... tN 

ı • Z:ı.vıy-eli ır.er:geut' 

9,5 Metrıe İh'4y.at k.aJı,:i ve .Yt-d.t-k 
}.ki adel. ın:ındren 

1 _ IA>nız LoM:line \~ Denıı;. Ged.t.k!ı Okulı..m.a alınacak ta ı·be!erin ff.<.yıt 

lflerl 10 Eyltıl 942 akşar:ııruı k<ld<ır uı.&Ulmtıtır 
2 Seçrne sınav lan 15 Ey]QJ 942 dt· yaı.-ıl8"<Wclır Ta ;pler.n izahat &Jma.k 1 

&P.·re 14 Eylıi1 942 &Ur.ti saat 9 da kaydı ldtbul .ııwmtsylJnun.d.a bt,; ürunaları. 
<9259> 

Zabıta Romanı No. 90 "t ı 
r • 

1 Sen mi Oldürdün ? 1 l 
L \'uan: EDGAR VALLAS Çeviren: l\fCA.\IMER ALATUR J 

- Bur<ida ~'<li< k~ldı nu? <l :ye 
fl()l"ciU.. 

- Y anm ıx.at k'oı<Lar kaıldı, ga• 
hba E'\ıra.kını tqplaımıya. geldi. 

- On<la.ıı b<ışka kmıse gc lmedi ., nu. 
_ J.fatttr.aze 1 Trer.1 saat c!Orde 

.ı,i,nı ~·öyle bir göründü. Patı"On °" !Ji·r ui;ra<b, o <la çı"'1ıı, gitti. 
t.'<N.va kı... 1 aaclaı ına ir anaımı

".'OTf}u: 

• - Pntron da nu ı;c 'dl? oiye 
~u .. 

- Gddl dcduk ya! 
va n:erdivecl~n çık-\J •• Daha 

hı aç ıııeımırun çalı.,<tığ' daireye 
dogru > mdii. Büro ;<efi de me-
1..-..l<l..ı ar~•1ııdan yUıiidii. 

Co:ı.va 9CS!lli çıkru;?ad .• ~t"f1en 1 
d&ıl".~ ba&: ye 1 rı,ı.a•umat " ar-

1 
n»ya çaolış:eyurou. Oğrerıdı Jti, Suıt
lıı"l beboıvı..rıc çık.uıı.n.~ını em-

re~ ve h.csaplann çrlrarılma> 
wun <la ge<:< yansmdo.n "vvel 
biti rilme:-üıe iırnlk'iın )'-Olrmuış. 

Şet dedi ki. . 
- Şu Tilmar. hiç nlmıama v~. 

ft>Srı.in başına gelseydi. .. Tam iş 
sırabmda şapkasını giydo, sa.ilana 
,;allana &itti. 

C-Orlllia büyük b:S- al~kı;ı .iJe sor
du: 

. , 
rnı. 

Giıtt.i de, ııc:ıora ruç gl'.!hnedi 

- Cklst•y<lıi, anasas;r.ın ba:;;ıncla 

&urdu. Ben zaten SU'lton'a bu 
a<l:ımrn işinden hayır r<hni.)'>c'CC
ğ.ni kıaç defa söy led.m. , Sonra 
pa.t.ro"un OOşı ağrıyGrriu. Zat.en 
sıık sıık başı ağrıır. Hat.ta odasında 
adeta ioüc;ütk bir ec:l<l"e "ardır. 
Siz lıt.ıra.1 a ~phesi.z Le!; an.:selesi 
ıçin geldiniz. 

Cut.v• ~ereyi ~re<t:e 

5.,.ıı;" ve B ... ruuh'lrr rl Etem iuet 
B e - Nrşriyat Dirrktcrü 

Cevdet KAltABİLCİJ\' 
~Ol\' TELGRAF MATBAASI 

t0:rar pa.tn:ıı.u.n baş ağrılarımı 
ı.ııtiıkal r:ttird>: 

- Haı... ten t=ı nikah k>yıl
<lığl gün, iıısaının b~ ağrw tu~ 
ması ne ftna şey! 

- Zaıleıı patron da, buıraya bir 
iliıç aramı.ya geltliği.n.i .öylcmılşti. 

Bu ocırı söız de Clo..ıva 'ruıı cl.ikıka
tim çebn',ti. 

MıiıEflSesed.e çalışan Wtiiıı dalk
tilolar patromı baonlıyorlanlı. Mar 
sasının üv.erine eıı rıadide 9iç.e'k
Jcr g€'!.irip koyaooık İÇ!İll adeta =ı
ı..nr.ıfa mi.iıs:ı.baka e<llyorlaroı. 
Cozva pa.tronıın odasıru görmek 
arzıa;unu i7lım etti. 
Şef cNaıp verdi: 
- :EJı, sakılı bir ~ ydt ya.! Gi

rirı, günün. Hem kendisi 'hl.ırada 
oldui:ı; ı.amanlar, ~ gclmiyoI'
dı;nurı:? 

- Herhalde vaıküm olmadı ga
liba! 

Franık: Sc.tt.on'un odası anuMe
şeım bir şeydi. M:..rıUstr bir yazı m'1-
sa.sı, wlciorıJ&r, ağır mubil~·a ... 
Huliısa tam bir direkıtôr yw1.:ha
llt'SJ •.• 

C<r..ıv;;. ~~ıse giı'ioce, d:ircl<ıl.ôr 

ır.rar, kan Vl' &aır ta~. 1 Ler 
Fnı:monu :t.:..,-•. Ak vt, Eytam Be.n
'k:aısı kar;l! . .rl<ia İzı..<•t Bey lla.nı 

'-- 2 o kal No. 6 mI11n 

koLtu"{;'llI!lı;n aı:lkasmdaki Wç-irk 
bir dola;ı nazarı dl!<l.-.ıti çekti 
Hcrıhalde 'küçi1k e<:ıan.e b>ıu·usı 

olacaktı. 
Sonıra ını.s:::ısı.T"Jın Uıx.Tindeıki e'\"· 

ra.k oopetme atıldığı ZGllnedilen 
bir ec;ıı.a etıike1.ine de dik!kat etti. 

Hiç şüphes:.z Sutı:on bu OOL;zyı 
alırr..ış, etlketımi de aıeledcn ~· a 
t rr 1aıı.nıştı. 

Coova zalıirde perdelerle '"' 
'Ye:rde'.kıi baJılı.ıtla meşgul grjrüne
reJı:, s~n içiındeki. bu ikmnllll 
et.lretr bıeJli etmeden cebine iir 
dinli. 

Cazva b ıı :ııiy aretten ıınnra mü
saade istedi. Kor>clıordan g~r
ıkeın, Con Le-li'mn çalış:.ğı oda 
kaıpısının açJk olduğunu gördü • 
İçerisini görmek meraıküe eleık
trik clliğlmeı,~ çevirdi. Odaırıın 
saınıkıi içinden baŞka bir yere na.k• 
ledHm:ş gııbi bomboş ohııaı;ı b;r 
l<ıc-re daha h::ıyretleriı>i aTttırd.ı. 

Kasanın da ağ'.tı aç:lk ve içi boon
i:J<ııı."tu. Ocakta yeni yakı.lmı<j kiı
ıııtlaTın hıi!.ıl drnnanı çıokıyordu.. 

Cw:v a d ü.;iindü: 
(I>E-v:;.mı Var) 

i Adet Kıank mılı 
6 > 40 bı•)ı:ırlLi<. H«nZ'.ı.t11. 

n:arka 1-.imbal.ı. n1ot-Orı1n 
n1a:t.oı p.ıs.~ünnı· r.-..emı'".Sl 

60 Sm. M2 4ll B<:;og;rhk mı.nuvş 
maıka .illf?b.alı nloton.ın. 

ı;u teebit tulumb<b;ı ıas~ 

con1ası kal·nl.ık 3 m/1n 

10 Kilo Y<tgl.ı sa ~ı'ös.~r"' 3i8 
10 > • > 1/2 
10 • • 518 
10 > , > 3/4 
10 • • • 5/16 

l~ Kalt:·m lt~!"estt·: Gı.l:g,en kalas, 
güı'ilL'n dirıık, ka.hplık tahta, 
J.iııubalı tahla, ,am, kal~ 

~· m Jııü\ük, ın<'şe paraçol ""' 
çu·alı ı;.ım lruliik. 

~uka.rda yazılı yirmi kaiem mllh
teJ;f ooıs ~nln 31.8.IK:l l'<lzar 
ı,,, gnü ...at 14 dP K""1l?lpaşada bu
ltına.n .Dt.nlz Levazım S.1 tı.n AJma 
Kom.ı6)•onunda. .. p&·zarlı.g1 y~o~acak.-

1lr İsteklilerin belli ı:'ün ve s:ıat:te 
adı eecen Jt..omisJ-orıa mUt'ae'a.a.tl~rı. 

Di.namo: Dc.•m.J 
Volt: 110 
Atlıper: 80 - 200 

<9220> 

:P.totıör: D:ı.el &Yoksa benzi!>> 
Adı·d.i <lıev'r: Ah;aK devirli}er lerclb j 

olunur. 
Ta'hııwı bt:deJ; 6550 linı olan y1.1r 

karda e\lfaft yaı.1!1 ba aıd-et eh· k tro
jen gurubu 8.9 942 gıJnü saal 15 de 
paz.arhkla satın alın..,,,kl.ır. TaliplP
rin t>elü ailn ve saatte Kaeınıp•,adıı
k i lComisyeınl)Mııza mür&C9Rtla rı. 

<9'.Ml ~> 

Bir ~şçi aranıyor 
Gazetemizin idareı.inıJ., sahife 

taşııw.tk 'e ajans almak için gii~
lii kuvvetli, vazif.,.inoe bağlı, dii
.rii,t, aı.kerlikle alakası olnuyan 
hir işçi alıuacaktn·. Taliplerin 
ldan Müdüriyefuıe müracıM1tll!l'ı. 

2().15- Konu-şm" (Curn11'):~r:ye1 HaJ'k. 
Pa"L:fl.l Ad;n.i.j, 

20.40 "f\1.üzrk: u .... -e:tu 1<'1' tP .. , 
ıı.oo Konlı!'n:a (E\· u Sa:.ı·t') 

21 15 1ı.1vrik: Hah;: T-..o.1u.Jt>ri '""f' 0-
ı 

)'..ın l'H>v~'.arı. ı 

21,50 İc;tMW.>ul At Y.aı'lşıe.rın..-> Ne-
ticPl~ı·ı. 

22.00 Mü2ik. Son!or"Jt Par<;alar (Pi ) 
22.30 !\.fen~le-ket SJal Ayar, AJ.oıı• 

llabe·rlrri ve Bo~alar. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Fabrikalanmız bu aend d faaliyetleriı~e Eylulde 
geçeceklerinden İstanbulda ve Fabrikalarımızda ye
niden kı-iata l teker için müracaatların kabulüne 31 
Ağustos Pazartesi günündıen itibaren ba!lanacaktır. 
Gerek küp, gerek kristal talepler i, ancak bedellerin 
Fabrika larımıza veya İstanbul Büromuza tamamen 
tediyesinden veya havalenin vürudundan sonra 
itibara alınacaktır. 

----- ---- ----
Sivas C. Müddei umumiliğinden : 

u uliyle f•kSJ.'-

mey-e kClnulmuştur. • 

ı - Mılııaka ... l~.9 942 Cımıa ı:frnü ""'11 15 d• hWtüm<'. k<>n•gı:ı><'.a C. 
Aiüddeiwnumlliğ:i odasınö.a top)anaea.k olan Adliye inşa.at t>-ksiltne komı~·oou-a. 

da yapılacaktır. 

2 - Bu ioşaatııı muhammen keşif bod•l• 671T7 linı 17 kur~tu.r. 

3 - Mırvakkat t•minat b<deli 5038 lira 29 ltunıfl.ll<' . 

4 _ Bu ife ait evı·ak şunlardır Mukaıvele proj<'$, e-Jı:siH.me :,artnc:ınlff.f, Ba• 

yındır!ı.lc. İ.ş!eri Genel şn.rtna.mftli, Jellit1 ,artn.aııne, keşi! h;Jl.A.c.::..131 flat t:VıJ,.µ c~

veli ve husu.qi şa~ame. 

İ:>tf·k:IJ"r ID('7M:U e-v1·ak S:.Vas, ~~bu~ l't> Ankara C. Mtiddt'lu.roun;Hıj:ır.dt 

goretıilirler. 

5 Müııakasa.ya cJm'".k. ist.iyfl...nle-r N'f""ans ve dığc-r etıllytt vestkaiaruıa 

bir it:Jttda-ya bağllyarak mÜırl&kasa tıarihind.f'n e::'l aı. 8 gün evvel Vı~ye-t maka. 

mın.a venn-ek ı&UJ·etiy!ı.• bu ;ş için ehliyet v(;Silmlsı i:!;tiyt·crklf'ı' \'f' bu \e.sı.k.ayı 

lek:i! za?'fJarına k-0yacaklanlır. 

tı: - Mtiİınk~ın.ya f5tirak edeır.t"k olanlar 2490 nuın,.. ~lı arılırıne ,.e ı·.ltsrlt. 
me Yf halt kanunu •'Le ekBi.ltme şam • .an:u.··~i cnucıbın«: \b ·a,ına mEcl:ıuı• olduk:~ . 

n evrak ve vec>a.ıJo nlE".t..i<lır .k.an.art vt şa rtrnanı(;'nir~ tarı/atı d:"" ~··f.rind~ ha. ya

ca:klıLI"l tıek'lif zaı1tarın.ı 18.9.942 Cuma gunü .saat 12,30 a kada nurrıar. ı ıı. Jt

bu.2 mukabilındlı Müa:ıaıtva Korrı~syonu ~anlığına vtrn1!~ o1•T.<.L.rı .• zımd r. 
? - Postada vuku bu!:acak gecilcme l·ı~ naz.ar; abnm1ya~·akhr &19281> 

• ı :ır.-z ~., ..-..,-. ................ ..-.. . ............. .-. .. r :.:w~u .... ..., Kız ve Erk.eık kısımlan ~.A.'V'"A"V'".A.-•'V'" .... , 

~ BOGAZİÇİ LİSELERİ . 
Ana sınıfı - Irk - Orta - Lbe 

YMılı ve yıı.t= talebe kaydına ,.., eski t.ıilebcnıı;. ka0·d .. ın 
ycnilennıeoiı:e b~anm:ştıı. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARA\'LAR - Te!cfon: 36-210 

''ıl:21Z23WC1SA :..~::....s-mm~;:~:, ~~~~,JJ 

T. İŞ BANKASI 
K . Tasarruf 

HESAPLARI 
2 tkinciteşrin 

Kl ~·d• ,,;ne A!Y<'ılaıı 
ilk """"'Yeler: 

1 Adet 1000 liralıi< 

1 > 50-0 > 
~ > 250 > 

> . 100 > 

• 50 • 
> 25 • 
> 

MÜl:IAİT VE UYGl'N ŞARTI.ABLA 

BURGAZ' A İHRACAT EŞYASI 
.kabul edecee;z. Bu.nıl•.r iç«ı bet rr'1töTü.nı.li2 t''l\Tf' ~madt•dtr ist.iy•~n-

J.er\n Ka.ı."ftk.uy Pa}eg Alt.Jnc~ ka \ 13 nwnar<1.ya nıilrac·-ı:ıt. Ttl· 405!N.. 


