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At yarışlan 

·vtııı \"C Komutan geı:ıt resmini ııclA.mlıyor - Mot.örlll l:o·• vetlerimfzden bir pnıp. 

En büyük zaferimiz için 
--.:'.''"''"'ocllk•Uurll•<l""rn<eUkkanadlanm'< Ankara,· I stanbul ve Dumlu-
~.!!_ lçla!e Avrupa: s Afyo~un ""i pınarda emsalsiz ~~~.':'!:!:!!.':... 

A' rn a n de v-1 et n a.z~ r 1 R n s e n b ~ r n L' 1 lalı bi DCkild ı u - lJ ~B1~n-~ ı BAŞVEKiliMiZ SiVASTAN l~~:~~t::~~~: 
ile bir konuşma gu~u ' ERZiNCANA HAREKET ETTi ı:::~t;.~=~:-:.: 

(; ----.._.____ Afyon: 30, (A,A.) - Afyon b.ı.~ı bul edilmi§tir. 

F' .. Q1'11cılı Haçın mensei Avrupa mıdır, Hindistan mı? - 1 dün 29 Ağustos günunu "İnönU ı;ıı_ ŞUk Ü s .., 1 . d VilAyct adına meclis azasmdan 
•Qrta ı nü,, olarak h-utladılar. · r araçog U yer'" e ve masa mühendis Cevdet İlkray, Recep 

lll.. ı:; taJihçileri yanılıyorlar - Türk-Bulgar dost . 1 Bu mUnascbetle dün Cümhunyrt Havlucu, vu:n'ln Mya.9(tinde ıs. 
&u - Bulgarlar Turani'dirler - Roscmbcrg'in "Elen. alanında. vıuı. komutan, mebueıar, eı başında Ç8hŞlfl8 arasındaki farkı tanbul ha.

1
kmm orduya karş: scv-

vu ve askert crkft.n ne btltUn 'IlH'!Il' •· &i ve tebriklerini komutana bildir-
di millet,, 'hakkında fikri. 1 !arın ve teşckkUI mensuplarının, k& 1 t b • •• 1 d • mi~lerdir. 

-_.._.,.___ _ ______ .. labalık halk kUtlclcrinin iştirlüdle b; an a an ır soy ev ver 1 Binlerce ki'i, daha aabahm er 

Yazan: .4 -ııu l'J I - tören yapılmıştır. (DIJ'Vamı Sa. f. Rü. 4 de) 
~ "'"' ~ Törene Afyon olruılan talcbel'lrl- SnM, SO ( A.A.) - Başvekil -

nın şehir 1ı;ındekı gösterucrın} t!lld E;ulnıi &ı.r...ı;oğıu 1etkik'enne tlun Alman tebllCtl 

,. .. 8-e 111UJıarrjnmh, Almıın Devlet Nazırı Rosenberg ile ~onu&urken 
~~<( .lı<gazttecjlerinln şerefine ı hınns hiç ~üplıe b!r."\kmryordu. 
Ilı: t ~~ıin· tnlihtm ziyafet Ka~"L.er. Bugiinkü Almanya milli kallunnıa 
t' 1tbuat ın snfonl:ırrndıı Alman btmbolü olar~I• gamalı haç lşnre 
k~t~ tal'aflltnum müdllrii Dr. J>iet-· l tini alını~ oMuğıına gCire ararlnl•i 
•dıt. lltı tn.darı verilen öğle yeme- mUnasebetin iz:ıhı hnk';<ımla muh . 
~il &h1! 2~Yai'ette Ilerlinıle lıuhı. ter~m doktorun fikrini sormıı-:1 
it lltti lt§ '~ asl~ri 'i<lnrelcrin ve tum. 
''siı~~t1.nın en ileri ge:'.en O zaman dol<tor \'ej;_:,.Jt bana 
\'' er, bulundı:. sö:rlc demi:<ıti: . 
~~en 80nra alonun bir kö. ''- Türlder mfü;'Umnn o'maz-
1:ıııaı h\·e itildiği ,;ırada Nns. dı:ın evvel gemah ~er; ic;:?retinı 
~~ ~~':lliım nnzariyesinlu "coğnn gtin<.'c;,, r.emh?JU olarak 
t-~ ~rndau l:nru<'nsu ol- kullaruJlardı. O zmnanlarda cer. 
t~t ~lad _tr Rusya üzerine se. menlerin eciaoı cfa orta Asvacln 
,. 

1~ lll •ktnn sonra ~arktn istila 'l'Cr.k'ere koIUifJ o·an yerlerrle o. 
"''u İ<lar ~leketlerin en yüksek tururl:ırdı. Tabii surt'tte araln'rın
~ \·t-lil.rıı~sı llitLer tar:ıhncln.'l eli- cia kiiltiir miibD.1~lcsi o'!'l•ırıtur, .. 
ııt' ~ 5 0lıin Almnn de,·1-el na. B::-n yedi sene IZ\'\·PJ r.crlin et-
~)( 1Tlberg ile bit· aralı'k k·•· norrrnfi mEı:C!sinde ,ı.:ürıhi~iim e_<ıki 

eti l\~h3~atrn1 buldum. Tüı•:. e"erk:rinrlen \ 'e lıunlnr nr·t· 
~· lfiu a S:uııalı ha~ memh·keti. f.mda1'i ,ı.:-nmnlı haç işnretfnden 
ti b; ge~r gllJllalr haçla ortaya balı!« :ı~arnk doJ<tor \'r.iı:ı•It'i!l 
fıı:~1ı.,~ ek slynsi \ 'C gerek :ıske. bvzlerini n:ıklettlm Ye n:ıo;,·<m~I 
tq,~~etı./lde ettiği bütün muvnf- sosyalist rul7~"'ri~·esinin en "ulfılıı-
31;1~~:ı. 1 ıranıa)ı hnçl:ı gö terdi. ye-tli '"'tıhcı!yeti olarak tanınmış o
ı:- l\ıı~1 ıı.~l~clnncl:ın giren bir Jan Alman de\'let na:r.ırnrn bn hu. 
~~ lı~· gozu her ~yden enel Mı~tn!ti dii!;:'ilnf.Y.'Siııj <iğrenmek fı;. 
b., t htıı:ıQ;t karst1asıyor 'ı> nıem- tedim. Ro<.:e.nberg ~iıiiin111edi~ de
~ ı._ h:ı.ı Undan cıl\Jncayn kadar di ki: 
tit tetıiltıi! <levanı ediyor. .rürk "- Ga.rr.alı haç menşei itibari
..._ llfet'-1,. :ıln ııerefine 'erilen le cermen eseri sa·nlamaz. Bu İ§n-
··~ı ~~. d . 
~Ilı tırı lioıı ll\ctıı Alman dostla- ret A vruvaya orta Asya.dan, ya-
~lı b:ı.ç~l'I Ve göğ'l~leri de hep r.ut Hi!1distandan da g-elmiş ne 

'ıtlt '!ti i~: a süslliydll. ğ!ldir. Gamalı l>aç lsaclan il~ bin 
t ltı ~t fiı:r ltoscnberg gibi yii'l<- S<'ne <'VV"l mmali Avı-tıpada kul. 
111111;• U~eJirı adanımı gamalı hnç l3r,rlmı.:tır, Onı.uan Truvtıyn geç .. 
l~ kenıı~ ko".'uştunnak nr.ıu. mi~tir. Son za.mnn•a,.dr. yapılan 

tlt!J IS se:ı unı alamadım. bıfrlyntı...'1 meyctann c;ıkardığı e-
1.Jı:ı~"i ile ~1".de yine Ti\rk ırazA- &erler bunu isbnt etmi:şdr. Ga 
~~;~tıı ~ riı!<t~ BerlindP. hulun - r.•r.lı hac, Truv:ıdan soı: rn lı-anda 
lı,Pı ili( ı-~1:tc1n. l'ürk -Almnn ve Hindisbııda goriilüvor. Yan: 
~it l< lllUdu .~Y-"'ı Tci~i ve Dıiyç'? bu iı:;~rct Frons-z tl'lrihcikrinin de-
ı~.tl.rı ettıru._ doktor \'cirelt bize ıliı{i gibi Hirıdisuınc11\ ttknnk o

l' .,/'ti. l!tıogrnn mtize mi ~C7.· r.1dar. Avruraya nelmi" cle•":ildir; 
'~rı:ı ı .. ,..n,. ~da e'>ki orta .\sya tnm tersi Avrup!ld:tn s:ırk II'em'e-

1.. 'l'IJ '-< nı res'mler ve vazılar kctlerine P-itmi<-tir '' 
t • ~1 ~ ı CScri 0 1an bu r;<:1rr.ler 'fosen!J'!rP"in Yerflii:i hu m:ıliı. 

• ~ ~~~~n gnma'ı hRç i~a- mab ~öre G:ını'.l'ı h:u• h .. s t>n '~· 
,.01 tUm. P.u re .. iınler lll•lil• t:ırilıi o'nn bİ.. re nh;cljr. 

· ~ ı ~r' ~sk; znmnn•ıın!:ı e:a l\f.,n<:"'i s·M:ıli A' nınn olm l;l•ı be · 
etıni Itullnnmı.s oldulc rnber aslııu lıugiinkü ıııil!ct1enlcn 

ele dev:.>.m etmi~lerdir. Bura.da ben Cümhurlyct alanma gcllş!erıle 

başlanmıştır. Hep b!rlilde söyleıe"l i-~y cnni~UsilnU t.t-şrlf t"den ŞUk
istlkl!l marşlnı müteakip ~ı:'er, rU S:ırac;:oglu yan~annda .ka~a k~y 
zafer anıtnuı çelcnlt koymuşlnr ve meknmı Ye bdedıye reisı oldugu 
o.nt ıçmişterdir. 1 hqldc kazanın lbıızı köylerine gi. 

(Devamı Sa, B, Sii. 2 de) (Devamı Sa.!. Sıi. 6 rla) 

Stalingrad 
istihkamları 

Ankara - Haydarpaşa d 1. d. 
tren sefer.lerinde değişiklik 1 

8
.,lln,ao (A~) !~~ 

0
,.,, • ., 

yan eckn muharebeden 80nra, bu ~ 
sime dÖrt be§ ordu yığlnıf bulu.ıın 
Sovyet,lcr Alınan cephe.ıılııi yarmeta 
muva!!ak olamamışlardır. DU,mr.ıu:1 

tem!n ettiği toprak kazaııçl&n ı.t.ı. 

ye ve hareket bakımından lna&r: •.e 
maızemece uğradığı kayıplarla t~nı 

blr nj6betawik anıeat,_. BoYnt ~ 
mandaDlıtmm bir yarın harelutı.,j 

muvaffakıyetle bitirdiğine dair oıae 
bUtUn iddialan yıu:ıll§tır. Cephe -~ 
llllmu bir §eldlde mevcut durmakta. 
dır. DO~anm kuvvetli hQeumu git 
gide azalmaktadır. Bu ke91mde l&'T2 
Sovye! tankı kısmen uçakaavar topo 
çuları tarafından, kısmen ~ • 6.. 
ğtlse yapııan tank muharebelerfnde 
Yokcdllmtş, 6M tayyare . aU}UrtıınıC,. 
tilr. Biz 25 tayyare kaybettfk. Alman 
mUdataaamm atee!yle ve hava lruv. 
\"ctıertnın taarruzlarlyle aayıaız mlke 
tarda malume kullanılmu hale !'~ti. 
rllmtştlr. Bu rakamıar SO temm~cbın 
buS'llne kadar olan devreye aıttir. 
DU§?Dıuıın kanlı kayrpları aon de~ 
yUksektfr. 

An:ıra, SO (A.A.) - Bıze veri. paesdan Ankaraya sa.II. perşembe ba k d l'" t bJIM· 
1• .. .:ı 1 d · .. 1 · 8 S" d h k d § uman an ı6.nın e 0 •• len ll":ı umata gore ncv et emır- gun erı :ınat , •ı a nre et c en 

d ~-'- ] t l f • • A§ağı Kubanın ce;:ıubunda Alnoım 
yo1Jarı, son zamanhrda artan yük num.ı..11.ı.ı• ca~nr arın &e erıenne 

8 1942 gü Ü d · lb · Romen kıtaları düşmanın kU\'Ve~u 
nnkliyatmın temini i:;in daha faz- . 9. n' n en ıt areu nı-

b k • ·h bir mukavemctlm: TağmE>n sarp ıua· 
la marşa.."ldiz 1-ntan i~lctmPx zo- ayet ver~cr ve c.ym tarı ten 

11ib:ıren Ankara _ Hnyd!l.rpaşa _ zlde llerlemektcdlrler. Stalingrad ~J. 
rıında ktlın<lığtnd:ın Anltar:ıdan ./rnkaro a:asınd:ı iı?leyen 1 ve 2 gcsinde bUyUk tayyare kuvvetleT!;ı; •e 
Haydarpa.say:ı. ı:al'Şamba, cumar- ~umar:ıh ekspres kat:ılnruia birin- destcklenmlş plya~ tUmcnlcrj ,.e 
tesi glinleri saat 7,32 de hareket Cl ve ikinci mevki yolculnn iç:n zırhlı te§killer dU§manın kı.ıvvetlı r.-u 
eden 3 '!lumnrolı katarla Ha~dar. fazla bir \•agon illi.ve edecektir. zJlertnı yarmışlar ve inadla yao1iıvı 

·ROZET PARALARINt ÇALAN iKi 
MlrSEVi ÇOCUGU YAKALANDI 
Bunlardan Vuda bir ay, Avram da 

_ 15 gün hapse çarpıldılar 
Ha.yatını gazete salmakla l\ız:.· 

nan 14 yaşında kUı;ük bir çocu~.ın. 
takdir:e karşıtnnacak bir harc)te•j: 1, 
öğrendik:. Çocuk; ış \'e kazancını 1 J· 

rakarak vatandaşların hava kuruc.ı.. 
na yardım maksadlle seve seve w T· 

diklerı paraları, çalan iki tocuğu ya_ 
kalatmışt,ır. 

Hıldlse 1'udur: 
lwımpaşac!a oturan \"C çorapç•lılt 

yapan 16 y~mda Nesim Yuda ı;iı

yonıa ayni ;ı.erde oturan 17 ya,ı:ı•'ll 

dokumacı Avram Ancel, dt:n ea!'ıob 

erkenden, Türk Hava· Kt•rumu na'":''· 
na rozet dağıtmak üzere kcndUcr'l'e 

C Dcvnmı 3 UncUıJe ı 

lıe-rhangi birisine mal etmek tloğ· ,·eya fi!in nıenşedtn ge'miş o:ması 
ru d~ğildir. Aneak llitler <'il ~lti keyfiyetine bilyi.lk ehemmiyet ver
zam:mlar<la in anlar nr:tc;mıla ka · mek ve tarihi hA<.iisclıeri bu zavi· 
rnnbktan :ıyclınJığa çıkı~ :ıli\mcti 1 )eden ·zaıı.ı. ça~ak doğru dcgıl. 
olnrıı.J< ku!Janılmıs olan bu l-:3re· ctir. Milletler uzun ol.an tnrihi ba. 
ti knbul etmi-;tir. ı :rathrmda tUrlü hm l:!'rin tesiri 

Sofyadan ~~.er!t~ fili~dc çı. &.'tında b'i!!::ıo asıl v:ısıflarmı kay. 
kan Yug gazetesinin ~nhilıi ''e ht'dehllirler. Baz3n da kaybolmuş 
lıasyar:ızı Go, cdarof hıma bir mli· Eanılan vn.Siflannı yeni bi1' takm• 
sahab:? srrasıııdn nulgar·arb raıı, lt'E-ir·~r altmd?. mevda.'l~ koyabi
ler ar-asmrl:ıki ırki ~·akınltktıv1 hah. , Hrler. BU~iik kiltlc ihtilô'leri mil. 
c,etmi!fi, Bıılf'"nrL"lnn esasftn Tıırnni lı'tl!'rin ınııJ:acldc-~tı i.izerinde mü
olt'fu!.:farmı. fakat Ballmnlnrıt ,rel· lıım rol oyr.ar. Efendi o'nn bir 
tlili:ten sonra Slıw'nrla knrışmıs lıu- ın;ııct efendi olarak ya'!:tr, efendi 
hırıdnhlannı, tarih.te ilk Bulımı c,irrıak ke.bilh·eti'li Jrn.ybetmiı: olan 
'liırnlının adı "Rum Hnn'' oMuA"ıı mill~t efe:-ı<liliğ!ni muhafaza ede-
nn !:ô~·lemi~t1. lll('?.." 

Bu m~\7ll üzerine <le muMereın Bn o:ö1lerden hllh:ı .. ı;n "on <'İhn· 
A2maıı mü~fckkirinin ne ıHisün . leler b:ına rok mnnnıı ı:-örlir.clü; 
ıhiğünü :ınlnmnk i-.t.ec?:rn. ı\ ldığmı <,:ıinkll bu eilmleler ba~üıı1cli dün. 
<'ev:ıp 0:11 o'tlu ~ ~ ~··ı h:ırbrni b!"ll:m gı..izlerif!'e mil· 

- Bulg:ırların Tilrk nslındar. · l0tl~r :11'3"'ıru!:ı h'r ne\'1 cihrın ih
!!eld!klerlne ~phe y~ktur. Hatta til31i ~eldinrh gösteriyordu. So
Eıı'garlarm ~ariiıte S'avlrırla rnü-

1 ııon'1:l bir t:>lmn wil'etle::i efenıli 
<:..'ldele elti\t1eri de olmuştur. Soı:ı J cd0r~~c. cı:~cr! •rini crcn~:ı:ı, nte\· 
r·ıc1an Sla\'Iarl:ı. k:ırışmıc;lardır kiin'I""' inclireccl• clhn:ısiımul bir 
Fakat herhangi bir nıillet'ıı fala.t". 1 ilıtilall 

çarpışmalar arasında dll~man 111•1n. 

kAmlıınnda bir gedik açm:şlllrdrr 

RjJell yakmmda düşman hl\r!:ıe •. .,, 
yUk kuvvetler stırmUş ve dUıı de c P" 
hede bir yarma teşebbUı!ündE> bul'J:: . 
muştur. Hava kuvvetıeıt:iıı ya., •. 
mfyle yapılan kar;• taa:ruzlarda ıh~ıı 
başka nUcumlar pUskUrtWmUs:• r 
RIJcv bölgesinde bir aydanberı cere. 

Zaferin 

' Rije\'fte 
Moıııko,·a. SO CA.A.) - Merkez 

bölg~nde muharebe Rijevin 20 
J.U<r.ne<tre kadar b:?.tJS?nda da.ha 
CIO~SU B~kof'un lntısmda bil -

f f>e· nm' ..;,, v ~ ;, ~ rfn) 

üç şartı 
Yazan : Sadri ERTEM 

8~ ağ'ıstocı zafer bayramıdlJ'. 1 ruk ortaya aftı. 
t ıı.knt artıJ< zafer k:ı.nstlan!\n Bugiin artık ta)Taffi ku\'\'et:!le 

n:illetleı-e ram o"mnktadır. l'ürk dny:ınnuy:ı.n, ne ~niz ne de ka. 
ııı>Jıeti bu hakikati epey zaman 

1 ra birliklerinin mll\nffak olacağı. 
e' \0 el anlnmr!ll \ e 7,al.er bayramını na inandmı~·or. Bu;ünlln bedihi 
tayyare gtinU lı.'\line lrn;\'Dluı,tur. &a;),lan Jı:ıkikatl.erinden biridir. 

•\rtık <le,·ı~tle.rin istikbali lıara- Büyük hıırp sonrnsı diinyıwnclıt 
Jar \e -<leniı.Jenlen zfyade ~öklcr. ta;)-yarenin acıkerlikte yaratacaiı 
de'ki siltıh lm,·,·etine tabidir. yeni merha1elerln ne ltibı netme

ler hu.cıule ~etiree!'ği hakScmda in· 
J939 harhi hav:ı silühmın lı.ari. S.'\nlann bir takım ~8".ek-ri 

kulad~ lnıd«?tiııi, )arattığı yeni yok değildi. Fakııt bu 11u11iincelıer tıtratPjiyi yepyeni bir \':uıiyet olıı. dağınıktı, adeta bir rü:rnya ben· 
zlyordn. Sr.dcc~ bir se7İ!llti. 

C b l •t k f"akat 1939 harbi tn;\.Yııre sifi. e e 1 tarı ta lııml'! <ıtrntıejide yeni d•\lr açma. 
1!1118. \esile oldn. rolonya mnğtiı. 
biycti, NQn·~ ma!E-liıbiyeti. F.ran. İngilizle: ask'!r çıkardı 

Elcczlre: 30 (A.A.) - Cebetut~ıı· 
rıkta kesif bir hava faa11yeti son r.r 
kaç gUnden beri dikkati Çt>kmektt-

dir. Britanya hava kuvvetlerine b'lf 
lı uçaklar mütemadiyen mUıtahkt:~ 
mevki üzerinde uçmaktadır DUn bir 
kaç İngiliz vapuru Umana demiri. 
miş ve Ccbe!Uttarık garnizonunu taıc: 
viye etmek Uzere 3,500 asker çıkar 
mıştır. 

tDevamı Sa. !. Sii. 6 da.) 

~n m:ığlübiyeti, Rnlkan mağlubi
yeti, Girit mağlfıbiyetf, Singnpm 
mnğliıbiyeti Ustü'!te yeni tayyare 
HratCjlsic;in üstiinlöğiinft isbat e· 
den olaylardır. 
Hıwa km'\·.eti olm!lkcıttm yıtlnt:r. 

b:ı.:ına dünY3yn hiHmıede<'elinf; 
inanan 7.İhni:retin artık f3haldm1l 
inf.tinrna mnlfk o'm:ıdıl?ını srWe 
ren it•; micı:ılmt, tnınTJ?. ,.eoıeıın11acıı 
ve ~!ajino nrkacımclaki f'ransw. or 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 oE J 
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1 
.,,, ile i,birliğl yapmadığı, havn lrnv- ( Ba.-r tarafı 1 fori ""ı.: •~,ı .. ı 1 nUU:-ri taşıran, gözleri yaşartan ( Ba:J t•ırafı 1 inci s '.ı Havan!n yagy mur u olmasına ragmen \"etlerinin yıımttığt yeni <;tratejl. J>en saatlerinden itibaren, yağan söylevi dinleyenlerin candan al- derek halk ile gbrUşmU!ır 

yi tnnmı:ıdığt için İngiliz donan- ynğmura ra!;'1?len sırf kahraman laşlarile srk sık kesilerek sona er- ğitmenLerine yapılnn h nııl 

dunku•• koşular ala"' ka ı·ıe takı"p edı.ldı" ması 1DS9 h:ırbinôe ikhıcl piHUı:ı n:/k~lerimizin geçişlerini seyret- di. . dnn dolıı.yı Iİı.emnuniycUe 
ı:tıldr. Ve Non·ectc olsun, Giritte mek üzere merasimin yapıla<'ağı Halkevi orke!trasmdan seçltın dirmişlerdir. • 

F h ti: h l d' ı k Ba"V~kilimiz d!Snli§te 
At "arı..c:Jarının sekizinci h"f'+n ' rek b'..r an için başa geçti. J."akat olS1111 yerini tayyareye terlrotti. Taksim meydanını doldnrmağa ır eye :ı nz aö ın en~~ onse- fabrikasını, ask.eri dikitn A 

J .,..~ saf d kr Ve tayy:ı.reye S!l.bip olnn lnn"ıet- b:u;lamı~tı. rinden 90nra t rene nuınyct ve ~ 
:eışulan dün h:ıvanın yağmur!u ol- bııtoya 20 metre me e e te nr ter fllonun hMdmiyeti altıncla bu- Mel'ILSime iştlri.k edecek Jata • rildf. viJAyet aygır deposunu g 
mıısına rağmen yine Wyilk bir hücuma geçen Tomurcuk b.:ıin- çımento fabrika.sının bir.sll 
.le-"-'ı kiltl.....ı önünde Veliefcn- ci, bir bov. farkla Ta:rzan ikinci, hınacağı tahmin edilen yerleri mp· lıırla mektepliler ve tenekkliller FATİHTE f 1. i 1 ~ ı--.. '""""' tetti.' Non.«:>", Girit, H:ıllm.nlnr, Taksim me'-·<lanmilıı kendilcrinoe aa ıyete getmesi ç n g 
.ide y:ıprldı. Tuna ilçü."lcti ohhı. Mliştere-k bahis ~ " Törene !stiklı\1 'Marşi ile baş'an birler fu?.kkında fabrika tıı 

GUnün en mühim h!dıscsl Tomurcuğun ganyn.nı 135, plü.sef!i Singapur mi tıli artık t:t:) yarenin ayrılan yerleri iısgal etmk bu:unu- mış, luıJ.kevi başkanı Tevfik Ma- den izahat s.ln11şlardrr. 
ı~ns Halimin ikili İngiliz tayı 100, T:ı.rzanın p1Ascsi 500 kuruş, ne lııırllmliide bir kunct oldu~"U· yorbrdı. ral 30 ağustt-Sun man!Ullnı an1atan bt'lediye tarafından Şlllu:-0 

..,,_., __ t Atl n Var 'kT ,. __ ,.:.. T k ~ rza nu isbat etti. Snat lO bnçu~a doğru vali, ya. bir ltonf""""'JlS vermist:r. Srk sık • bi ·yat t 
'lumayımun, rJ.AJ.~ mı a- 1 l 1 ~= omurcu • 3 n E\''\'elee rnUphem hi51er halhıde, nında İstanbul Komutanı Tiimge- ..,~. oglu ~efine r zı e J 
ll""" ...,.,.;.ınp olu ... ..:ıur. Gelelim ko- kombine:zonu 1650 kur-..ış verdi. a!k?şlaJ')an konfernnstnn sonrn v bu .. htnfete vali kotn"" ..... ~~ .,...... miiphem sezlnti1cr hn1inde duyu. ııeral A mı Tmaztepe, merasim c -,,- ' 

Ul .. -n ~ç.,:ıAtı-". DördıL- U k lıaJk oyunlnn oynanmış ve geç pan· rkA-- hazır b• ııınınllf ..... ""'"' c:ı. ,.... unc 0§11: lanlar bu"'Un lmti h\~Umlcr ifa. Komutanı Tuğgeneral JlUc;n\i Er. ' 1 e wu ' 1 

B ;..:.,.c1• kncm: ı."Dkte kadnr zaferin n~Ş~İ içinde z·y-ç ti'n "'Onuna dog·ru 
~ ... v:ı- ,..., ün lih' \' · · b ""- de etmekt"dr'r. l"ş oldu~· hıı.lde Tal<!lime ,..e!mj• ı cu.e " 

H- yaa.mda yerli vanm kan ln- uun en m llD s ırpnzı u ilLU• ~ .. !)oU .. 9 cvlenilmic:tir. . -~1..!J' S'v"S ha1·-ni 
V'S ... .1 euda oldu. Ş'mdi~ kadar iki İn- Türkiyede tııyynr.enin mlklnfnn \'e dizilmiş dol"aD latftlaM teftl5 ,, ye rcıs V>=l t 1 u ıu.....-

itizlere mA.ltsus, mc-safesi 1200 ili l da k r '"ı'laAhı oldulhı hn1.1un<laki şmınm etmı·c;.lerdir. ANKARADA YAPILAN TÖRE"" vekilim.izi aralarında. 
me .... .A ı'dı.' Bu •. ....,,,""' Ü" taY .,.;rdi. g ?: ı:ı.y arı aresın eı. ·uvvet ı- " "' dııydugu· sevine' üade eyle 

"'" !il..,,.. _ _,_ " .,,. ı· S 'd' H'" dog· ... .,... y""nı' <ler..:•mr. !'lilletimlz Vali, kıt.alan tefti'tıen Eonra Ankara: 30 (A.A.) - Zafer b:n- ı • uat Karaosmnnın Menevişi ber- si olan Ha un aı ın umayunu ... ,,.u " ~u .Şill:ıii Sara,.oğlu verdiği 
ı::nrt.et rahat bir koşu yo.pq.rnk bi. Fikret Atlmm Varedmn geçil<IL onun mnna.<ımı ~<?ktan iclriH· et- 1•endilerine hitaben: ramı münasebctDe bugüıı Hlpodrı nı_ tn, kaybcdile; zama.run ancaı 

un .... erek iba.his: Vara.t ve Zehr~- mi-,tir. Tn~rc ~ilahının ehem- - Bayramınız kotlu 'll"unt da yapılan askeı1 törende Ank:ı.ra 
nlı...ı ..,e~.dı.' Mfü:-+erek bahis: Me. ...l.<il~ .,.,~ lcl"r hareketlerle t•lftfı' 

..... ~ _., 600 V tm ı· nı'r'-'""tlı' hı'r faktör olmm memle- d ...... :c, kTtaat da: garnizonunun en kıde""•iz suba'" Sil- " '" ır ... vı·..:-. ,.,.anvanı !00 kunı!l verdi. marm ganyanı • ara P ase- ,,... "°' ... ,, ...,, J· r. ·.,,,r t ttn..ı.-n sonra 
"' , •• , " J si 31 O, Hümayunun plnsesl 125, ketlmizdc halk srasrndı:ı meıiınb "- Sağ ol ceva.bJnı \enni5tlr. bahattın Selek ııliyledlği bir nutukta oıne ı,,... e e J.A""' 

11.:inci k~u: De.stegilIUn pliiSffli 140 kunış ver- mNhnle inki<;nf etrni<:tİT. Uk mcr- Mlit:eakiben 1stlklal ma?liı ça • büyük harpten zafer gUnUne kr.1ar tir ki: fi 
Uç yaşında saf kan Arap taY- dı. Bu koşudaki ikfü bahis: Vn.rat lınlc<le Türk~ \':ltnnd:ı~ı tayyare Jınnuş \'e bayrak direğin~ şanlı geçen devre fçlndcki Mdlselerl.n r!r ''M!ısn l>aşlırında yazuı; 

larına mahsus, ~esi 1200 met- _ Hümayun kombinezonu 4000 silnhmı nereden olursa olsun el. ~ancağnnn Qekilmi,ti. Bu smıda hUlll.sasmı yaparak SO Ağustos b'l- lıamanrn h~m işlC"l"C, henı e 
re. Bu koşuya da Uç tay iştirak kunı.q, 2-4 Uncü koıplar a.rasm- dn c:tmeyi, !rcmmiyyet ltihnrile meydanı dolduran binlerce kişi yük taarnızunu ~ ifadelerlle ya§at_ malara uyıikfa.ma ve uykU 
etti. Startı b:ı..5b:ışa Dabi ile Hı- futki r,i'fte halı is: Hı:zrr • v arat ve onıı. snhlp olmayı gn,ye e<linı1i. hazırol va7Jycti talannnı;lardır. mqıtır. ğini ve bir çok i"llerin uyan 
zır :ıldı. Can dört boy ıreri.den tn- 7.ehrim:ır kombinezonu llEIO kuruş Bu devrc.-de vntnncla'f onluyn Tayyarelerimiz de, giıl<te ceve. so Ağustos Türk varlığını ve kud- uykuya daldığını görmfl!! ~ 
ı.:p ediyordu. Bn vaziyet diiz.Uiğe v·~'rdi. ba,·ıı sifühı hediye etmeyi bir nh. 18.nhı.r yaparak merasime iştirak retini bütün dUnyaya tanıttıran. b •. ıınmJ8 bir nesiliz. Halbull. 
kadar lbu şekilde cereyan etti. lak \'8.7.ifcsi telilltlci etti. Tayyare ctmi!'}lerdir. tlln bir mlllctin • zWme ve fhtlr~r.a huriyetJc beraber şeflerinrlS 

K,,, .. ,,,,un b:......esine 40 metre Besinci ko!>ll: b 1 km · • ..:o me ~rme ve göıi1sm0 ...ıH ..,.,.._. ....... • ianesi hu göril5fuı, u an :wı!'\ln Bnyrak çe e mernsımınuen karşı isyanını zaferle bltlren bir gih.- • 6 "' ""' '- =-· r 
kala Canla Da.bi al"('.$1nda sr1a bir 1 Üç ve d:ılı:ı. yukarı yaştnki sa! lf el 'd' lk" • mcrbnfe birine· şonra hnzırlana.n ,....leıd<ler fibiclc. yerlerin de te!:.bit etmeğe ye 

ki ld H --"- k 1 -''' k--'-1 h {I !!'Sl ıır. mcı 1 
,,... dür... m1 " ve h•p:-ı-e bu .•""'ld" ret re sme o u ve ızıruı n.nuısm - an nguız at ve ı.::ı-rn""' arma ma •· u rln · bi f 1 1 b ı .., ... uıLLL ...... •• mel'h3.lenın uze e yenı r sa - ye <onu mn!'} ve genç su ıı.y an • Ankara ganıiz.on komutanı Kor~e-

cıım Can ikinci oldu. Müşterek ba- .eus, bu :koşuya beş hayvan istirak hn halimle ilave edileli. mızdan Oezmi Ay<loğı:ın meyd:ın • o·muctl:ırdır. Onun içln bE'll 
h . H •anı ]()(I kunıc: · K d blıtU l' · , ncraı Hüsnü Kükış törene fştlrAk e_ 1 .. - .. .. k 1 •·et ıs: ızırm gan)' '" ettı. oşu a n ımıtıer son za nn m~rhalc<lc tavvnrenin imli- dnlrl kilrs\iye gelerek ordu nam1< )'O u.a yuruyere mem e" 
.1.·ı· 'b h' Hızı ,.._ komb'ne la_.. · t' dil 1 l" ı "" den birliklere "Zafer bayramınız 1t:t- biı.:ı··· b't-·d·ı;.;ııı ını ı a ıs r - """"n ı - ınan n•a vazıye ı ze en ~om - t.el'ı TUrl• mlite'tınsc;m emrinde çn- na hev. ecanh '\'e n~U bir nutuk az • uırım veya ıuuc: ı .... 

690 k rd. j ,._ · d ,_ b'lh lu olsun .. diye ba§lıyan hftabesinc:'e 1 · . - k .. - k -.·e zonu unış ve ı. E>ar u;r..erın e topıanmış, ı assa hstmlması ml11i \':lzİfc sayılıyor- siiylernfştir. Genç &uhay, nntknn• <'rtllı gorm(' , ogrenme !i' 
t ' ~ftı. ok S k 1 b ta - bu bayramı kutlarken blıc bu gür.'~ b 1-. · 1 h_..,•e ıc;nncü koşu: m~ur c ey o ·o nyrn u a du. Bol miktarda Tilrk pilotu ~Hk- fln ezcümle şöyle <lemiştir: ett gımız wman an ,,.... •. 
Bu 1- .:ı-h -•'!r..r -L• • • d il t """''- ı....·h· ·ı U ri yaşatan :ve bu sııvlnc;:li günler! P.a~ '· 1 ı k k • ·n b4J tOŞU c ort ve ~ a '""' ..... ı uım51 e m ş eı...::-1\. ın ısçı er ze- lcrin yolunu tuttu. nu~iln gölde. _ Türk adı ile İftihar edilen reo"'et ere azanma ıçı 

1 _,_ · d bu k ın· _ _. - layan kanlarını akıtmııı ve hayat!:ı"l 1 r. bu1 
yaştak1 Arap at arma muıı!!lIS ve rın e atın ıymet ı .,,. ... uınIŞ- rin .,rrnnı açan, hıwa yollarını 1-ir <leı.Tj -..·aşıyomz. ge mı.5 unuyonım.,, 

00 t 'd' B k t T.>..•- · ..... d 00· 1 ı " nı verml§ değcrll arkadaşlnrunız.. d:ı c:o--· i b' h · · de mes:ıfesi 3 O me re ı ı. u o- ı ... • ...... at net:iCc ıuıç e Y e o - fethe h:ı.zır binlerce gen<: pilot, l\lilli Şefimfzle, 1'1iHetlmiz~, ~uım ır ıava ıı;ın t 
l t ı Hakk d Y. _, d .... d' k anmak borcumuzdur. b . f t s· _......,. F.uya tfungenera sma ı raa ı. ın.e cmc.ıt ar .. nn ı, eme tayyare mlit~bnc;~mn ' müncV'\'er, Cümhuriyetimizle, komutanlarımız u zı.ya et en sonra ıvc:ı.•"-

Tdt<'enin Sava ve Tunası ile To. tar cokeYj Mecldin gUzel idaresi miihandlc; mrdrr. Bnnlar Türk Ja, &izlcrLe daima yUksehnekte Şimdi aramızda bulunmayan 'JU· trik ihti.y:ıcmt t<"mhı eden 
murcuk, Bora, 'I'm'z:an, ve Bnhtl- sayesinde birinci, Ahmet Atmanın nıilll'tinin ~·eni cıtrntej!yi nn.srı de. ,.e dalma seslerimizi i'ittimı~kte yUk kurtarıcı Ataturk'U ve .ııavnş ve <-lcktlik snntralıru gez~ dl 
) nr girdi. Koşu bliyfilt lbir müe1t- Kam.biberi ildnbi, Ço'.l:ın kı1.ı il- Unvacıhlt{a ü~ünrii merhale i~i devam edeceğiz." meydanlarında. hayatıarmı vcrml9 o- vekil, Milli Şefin Mcukluğut. 
c.cw halinde ToI!lul'cuk koşuyu çilnctt. oldu. Mil.5terek Bahis Dan- EaflrnilaJ,i eserleri İhm:ll etmeden Bun(lan sonra. istanbol Komu • lan değerli subay ve erlerimiz! nn. turduğu eve ?.lderek bir ~ 
hn!!ta götUrnıeğe ba!:fladı. Bu vazi- ciJıjn g:?.Dvanı 275, rlfi~i 230. tan·arenin Tnrk endüstrici mnh- tnnı Asını Tınaztepe, kür üye gel- nwk iı:in blr dakika ayakta dura'ı-::ı krunlıc;lır ve kız enl!tittıcrUn 
\'tt 1000 :mc-trcnin önfine 'kadar ı Kem'biberin plasesi 300. 3·-4 ün- ulü olmnsmı istemelt ol<ln. nu. mlcı, heyec:ınlı \'e güT bir seslo 'leml§tlr. Dertn bir huşQ içinde ge,;cn taneyi, vilavet konafunı !!' 
ı:.ev~ etti. Bumda Sava 00..ı;n ge« cU koşula.l' am.cr:ındakf cifte bahis ~iin bu m('rlı.-ıle<lc ~iiratle, mumf- bu nutka cevap ı.enniştir. Gene • bu thtıram dakikasından sonra sl'zlc terdir. Başvekilimiz dün ge~ 
ti. Dllzlüğe kadnr basta gitti. Son ı 3400. beşinci koşudaki ikili bahis fnkfyctlc ilerliyornz. ral, nutkunda bugUniln manasını rine devam eden Korgeneral HüsnU du ev'nde <ıerefl('rine ,,l'rile 
metrclme Tarzan hücuma ge<'~· ı S050 kunıs ''erdi. He<lef'ımiz sudur: nnlntmıcı, \c gözbebeği ordumuzun H:ukı§ milletler, demiştir: "hUrr.yet_ vafette ve onu mUte:ıl<iı:> tt 

('.ok TUrk tnyyaresi. böyle r.ıfel'ler kaza.nmağa her za • lcrlni vo istjkUUerlnl ancak e:ıvrıı ordu evi salon1 aıında tertiP 
Çok TUrk tavyarecM, man hazır ı.•e kadir olduğunu tebı~ hazırlıklarile ve ordularmın kuvvtııl· l~n suvarede buhu1dukten 5"t 
Kaiiteli Türk endü<>trisi. rlh; ettirmiştir. le kazanırlar . .Milletin kuvveti ordu_ F.rzi.'1cantı ~itmr-k Uz.ere 
İşte zl\f"?rin tt!} ~rtı! Asnn Tm:ızt.epenin nutJ;:ıı t<ık sık sunda canlanır. Ordu her vakit öde_ de ~h:ıtrniTc~n aynlllllf'1ard11' 

Büylik zaferimiz için 
lngiHz 

alman 
mareşal ının 

• 
mesajı ve Sadri Ertem sürekli nlkışlıırla kesilmiş ve bun- vinl tamam yapmağa ha.zır buJurr.r. Bacruekilin dUn flehri:niıdf'i\11 

elan a~..,,, dn g-it· r-mJ 1-...,lamıı;. Biz. de 11Imdi allAh b8.§Inda burada d:.ı ·~· 
"""" '" '" "'· = """'' ~ tıi'h l"~l~e B:tvan ~a.s~ı:0 

Göbels Romada tır ran arkad~lamnızı ödev'.m yapm~ta l<tt 

radyosunun neşriyatı • hazır g"rmeklo sev1·n1·yoruz. Aske:- kend ~erine refakat eyleme Geçide cnelA piyadelerimiz başla • v 

Loııdra, :W ( A.A.) - Marcş<..1 

Bird\ ud bugün 'fürkiyede kullar.· 
mokt:ı olnn Zafer bayramı ·miinase. 
beti~ le Türklere hitaben şu mes<'jı 
neşretmiştir: 

"Aziz dostlanml Memleketinizde 

.... 
ile vakidir: "Harpte bu kad~r kalı-
ramnncac;ına muhnsım olanlar, 
sulhla E-n şayanı ilfmat dost olma~ıı 
layıktırlar. 

Roma, SO (A.A.) - Alm.:ı.n 
propage.n.da nazın Dr. JCYLCf Gö
bels İtalyan hü:kftmetinin daV'eti 
üzerine bu sabah Veınedığe var-
nn~trr. 

Dllflar, bonlan bahrlyeUlt"r, jandar . !erimize baktıkça göğsümüz kab!ırı. 
nuı.lnr, topçular, sUvarller, zırhlı \'C yor. Tebllkc zamanlarında mllletln 
motörlU birlikler, blncllrflmlş kıt~Llr, ruhu ÇO§tUğU zaman asker bu t~!rn 
mektepliler \'6 nl~yet t*kkUJler fı.. ruhun alev fışkıran bir kuYVetı o' "'· 
kip etmiıJlerdlr. Ordumuz. l§te bu gllvenı taftII1Rklıi· 

Geçit resmi snat 10,SO da bqlanıııı dır. Garnizon komutanı, askerleriu.:_ Türklere bugün im hislerlr bakı: 
yoruz. Türk meçhul asker iıblded· 
nin biribirimize karşı besledlillmlz 

Nazrr, beynebnilel sinema ser -
gisinin açılış töreninde hazır bu
lunaoo.ktır. 

ve 1l de nihayete erml:ttir. 

I>Ul\1LUPINARDA 
doslluk, hürmet ve takdirin bir ----<>- 30 Ağustos Zafer bayramı dUn 
sembolü olmasını ıcıncnnı ederim; BerHne bomba atan Sovyet Dumlupnarda da bllyük merasimle 
hepinizi srlfırnl:ırını,., ~ re.klan hakkında kutlarunıştn-. Vilfiyetlcr<Jeıı gelen 

Berlin, .'~O (Radyo) - llüyfıl. neru;;. 3() (.A.A) - Askrri kav· heyetler rnünıessillel'. 1Jni.versitc 
Türk Jrnlırıımııııı Kemal Atıı~t:rkün naklarııı bildirdiğine göre, bazı heyeti ve kalabalık bir halk kilt
bü.} iik inkılap ve imar hare1rntleri. Sovyet bomha uçnklnnı diın gece lesi bu merasiqıde hnzll' bulun· 
ni derin bir nl:ıka ile lakibclmiş o- şimnl ve do~u Almanya top.rakları nıufjtur. 
lan Alman milleti, şanlı Uuınlupı. üzerinde uçmuşlardır. Heyecanlı ,hitabelerrlen ve 
mır znCcri miinnsebcliyle dost Türk Gelişi güzel nlılnn ynngın ve inri tüyillt g'ecit rcı:ırninden sonra me
millelinl snmimiyetle tebrik eder lok bombaları ehcmmiyct5iz ihıı.-;,:r nısim sona crm:~tir. 
ve selamlar. l'apınıştır. Bir iki 1ıı~·yııı-e çok yiiı. Havarun münit olmaması yU. 

z.e bir gUn bir aavaı ödevi verll:!iı'H 
zaman ölümU hiçe sayareJr düşma"la 
saıdırmııı olan babalarrmızın, karde~
lerlmlzln ızlnl takip eylemelerini te.\ _ 
siye etmııı ve demiştir ki: "Hiçbir 
tehlike, hiçbir korku sizi yolunuz.oan 
döndUremez. Slz tehlikeye katlanmc
yı göze aldıkça, tehlikeler_ sizden kor 
lmcaktır, Htırrlyot ve ıstlk1Allm1zin 
bir aın.fueu oıarnk havalarda d<ılga
lnnd1rdığınız ayyıldızlı güzel sanca_ 
ğımız. sızın elinizde bir <'mnnettir ... 

General HUsnü Kılltı' hltnbes1-:I. 
§Öyle bltirmlııUr: 

Alman tebllll 
(Baştarafr 1 inci ıaııft 

ttin ~iddetik devem etıne1' 1 
Alman topçusu ilk Sovyet hflt 
dövm .. ktedfr. Sovyet ıcu""e 
düımıanı geri ntmTŞlar 'V~ ııı 
takviyelel'inin ~elmiş ol 
rnğmen mlltead<lit yerltri i~ 
mi~lerdir. • 

Cebel.tta?rı1' 
(Ra~tarafr 1 lncı .sO~ 

Topı;u ve otomatik slltıllll 
lerlnin t§tjraklyıe kuvvet il rxıtl p 
ler son günlerde CebelUttarıl<.,. 
rında sahil müdafaası ve kartır 
ma tAllmlert yapmıştır. 

meçhul askerin yanıbaşında her ı;~ 
ne old<ığu gibi, bugün de y:ıpılan 
zafer tvrenleri münasebetiyle Tfıı k 
dosllarım11 hir meııaj gön<Jnme;k 
isli> onun.. l!ıti) :ır bir asker, 47 SC" 

ne sırtında bu üniforma}·ı lnşıyan 

blr asker sıfatiyle, bu mesajı gön. 
dermckle bahtiyarım. mz. ::skerlcr, 
milli) elitııiz ne olursa olsun, büyfik 
manevi doslluğu bilir "e biriblrl
rnizın lisanını bilmemek~ bcrabcı, 

aynı askert hislerle dü5üniirü:r., bi. 
ı iblri:nizln hareketlerini anlanz. 
ilen, arıımızdn bu hislerin snlılarr 
oldusuna eminim. Blribirimizln n..
kerl ba!';lctleri hnkkındn en yüksek 
takdir hi5sini beslemekte oldu~. 

Bertin. radyosu spikeri, bu mü- sekten uçmak suretiyle Derlin'in zilnden 12,30 da açıiacnk olan i
nasehetle 30 ağustos zaferinin e. dış cenhcrinc kador varmış ve eh~ nönU gezi yerinin• açılma töreni 
herıımiyetini uzun uznd1ya teharfü: mahallelere tek tiik bombalar at· başka gii:le ka.1ımı~tr.. 

"80 Ağustos zaferinin Ba,koml.
tanı Atatürk buglln aramız.da yok
tur. Fakat onun hatırları, onun du\. 
gulan içimizde yaş:ımaktadır. O za
ferin komutanlan bugün yine mıl.ctl 
mizln ve ordumuz.un ba§rr.dadırlıır. 

muharebelerde temiz ve a.&11 1' 
Jcı vatanımızın mUdafaııl1 ., 

muzu hilirim. 
Yon yana dost olarak çarpıştı!ıı. 

rnız gibi, dü,man olarak da ·.arpı~ 
tık. Fakat son şeklin bir dnhn te
kerrür elmlrcceğlnc eminim. Cün. 
kü sağlam b:ığlnrla hirlbiriml:ze 
hağlı)ı.z. 

80 sene eV\·eı Kırım muhnrebt
sindc Türk sllılh nrkııdıışlorımızın 
büyük cesaretini hlÇhir zaman u . 
nntmu:10nız. Türkleri hakiki dost 
cılamk biliyoruz. Umumi muhasım 
olttnık ~pışlıi!ımız Tiirklcrin bü
yük cesaretini '-endi gözlerimle 
gltrmek ve takdir etmek f1ntltını 
t-tde ettim, 

Alalfirldm bizim hakkımızda söv. 
l<"diltleri, 'Ilihi<ler hn'kkmrla da a~ı 

~JOZAP!;lf :L"ii,!E·...;,,,j 
* "Mlltevatirin hilafına ikame oıu 

nan yine kabul olunmaz,, o halde 
Alh.h, lııanaıılarm da lruı.nmayahh. 

ı• 4a cfiliode tıevatı.r hallndecllr. Ak
ııiıle sö~ tddJaıar kabul olunma. 
imik :icap etma mı f 

* 1121Jartnl) diyor: "Kazm m11\ta. 
.ııııır ~ ork~, bir oda musikim. 
&... :mıiıızaklJla.mmı kulağında, ku'a. 
tmda. mmdkideıı tlBtlmdllr, çUr kü 
ı..m tıhengı Tar, bem maddt mft.ne. ve 

ettirdikten sonra sözüne deveınJ::ı rrlışlır. Hasar pek ıızdır.. BEl'OÖLU HALKEVtSUE 
demiştir ki: • Beyoglu hs.lkcvinde 2afer bay. 

takdirle karşıladığı çok sağlam ve Ne dememeli ? ren y:ıprbruştır. Törene saat 18 de 
"Kemal Atatürk bütOn diinyıınıı, 1 l l'amı mUnasebe~ile büyük bir tö-

sarsılmaz bir Türk devleti kurmuş· -------------- tstikHll Ma111ıy~a ba.~.laruntş, tö
tur. Alman milleti bu tarihi günde Taksim kl'~lasının ncılan yerı rende yeni parti başKanımız Suat 
dost Tiirk milletini candan seltim. gezinti yeri olarak dllzenleniyor. Haıyri OrkUplü, pnrti genel sekrc
laınakladır. Türk orclulan Dumlıı· Dün bunı.<ıının açılına töreni yapı. terimiz M1>mcluh Şe\•ket Esenda
pınnrda bayraklarına eşsiz nıua:r.. lncal.ı . lstanhulun l\lillt Şefe olıııı lı:n refi.\w .. la.rı d'l .bulunmuşlardır. 
zam bir zafer çelengi dalın takmış· ba~lılılhnın bir gijsterisl haurl:ıı·. Evv<"lfi. dil, tarih ve eclchiyat 
lardır.,, mıştı. Geceden bozulan hava sa· ko!Jarı ba.~kom İhsan Anf Gökpı· 

Af yonun inini glnl 
rıa · •/ 1 : •rı'· 
Afyon belediye reı..sı ate§li bir h:-

tabcde bulunmU§ ve aözlerlnı 116·, le 
blt,irml§Ur: 

Şef olabilmek için mlllctjn ka~ ıı 

gtlnlerinde onun makfls talihini ycrıe 
bilecek kadar uğurlu bir tnsan oın.ak 
ltlzımdır. Bir şef olabilmek için ı1r 

milletin ebediyen minnet ve §ükre: r
nı kaz.anmak lAzundır. demlştlr. lı~

ledjyc reisi sözlerini blthirken bUy·ııc 
adamların ancak büyük mnıetıer l ,t _ 

risinden çıkabileceğini bunun içindir 
kj, Atatürk gibi, 1nönU gibi büyü'< 
adamların Türk mlllellnjn lçlnd~.~. 

çıktığmı söylcmlg, ';l'ürk ~llleU •!c -
IJtjştlr: Ebediyet haasa.sma yanı dtın-
ya durdultçıı var olmak hassas:ıııı, 

mlllk olduğu lçlndlr ki, başında he r 
zaman Atatürk gfbf, İnönü gibi l:f!
yUk ~fler bulunacaktır .• 

bahlnıı şiddetli bir yağmur ı:ıelirdı nar tamfmclan bir konferans ve
Ynğmur öğleye ikadnr hu şlddctı~. rilm'<·tir. İ.h"3nn Arif, lstiklfı.1 Har. 
le sürdü gitti. Tören, pek isabetli bınin bir tariheıesini ynpnrak 30 
oldu, başko bir güne bırakıldı. Tö. nğuetos zaferi Uzerinde <!urmuş ve 
ren bırakıldı oma şu gezinti yel''• büyük zaferimizin RS>km ve siya. 
nin ndı olarn'k (gezi) veya (gc.zgi) si ilstünlUğünU belil't.miştir. Kon

feranstn.rı sonra Zeyhek, Karadedemek veya dedirmek meyli bırn .. 
kdmadı. niz, Erzurum ha.Ik oyunlan oy

nanarak törene .son verilmiştir. 
(Gezi) nin seyntıaı mt'ınnsııın El\llNöl'lı'1J HALKE\'lNDE 

kullnnıldığını bir yana koyalım. Salonu dolduran halkın huşula 
Beo;inı Atnlo ... ·'ın. Ekler ve Köklc-r 

ayakta dinlediği tstikH\1 Ma.rşın-
!·Habı :şıe şimdi de öniimflzdr.. ,don EOnra reis Yavuz Aba.dan. E-
Fiillcre (gı) kalı~mnsı hu hliınc31 becli Şef Atatlirkiin ~kanlığı al
isım yapar. Bunun silgi gibi, a)- tında az.iz Milli Sefirri?.le sayı'l 
gıt is.mi olduğu ''nrdır: Mare<>::ı.limizin fikil', iş ve elbirliği 

(Gez) emri ise (ne) sualine c), cder{'k ik.'.ı.zanclıklan bUyük zafe-

m*fDıu1.. "far Ye bu mAnalar aözJerıy- ispanya Hariciye Nazırının 
•hı: h:u gtt.d<!9 ....., mthtrtu ~71.?r! Kabulleri 

\'uP \'rrıııe) en hir fiildir. Ilıma Tın mfuın ve hUSill'i,·etJerini J<ısa 
(gi) eki ekkrıeınez. Gezilen, ~· - hatl~rla bnlirtti. Eu~UnUn bnrp e
zınli )apılan yer rleınek islcdiit• · C.cbiyatı:ıı:ı hiiJ<im topyekün harbi 
mfzr gi.irc, Bene dil .1..-ıırumıınıl'ı ulu<>umı·,.,,."1 y'rmi yrl önce g.er
ba~tırdıijpbu son kilırb1 delil gö - r .. klecıti!'dHHni; o gUnltU vıı!!lıtalar 
!ererek, diycceljlz ki ynlnız (gı) göz önünde tulul'!ITlca Tünk ordu
ekiyle Türkçe yer adı ''npılctı~ı h.c sunu'l gerek stratejik, gerek tak
~öriılmcnıi~tir. !Gc) ile )npıldığı tik hıılom'ardan tı.nı ve kati ne
ise \ ıırdır. t~eli hlr yılı'hrım harbi yaptığını; 

M<'seliı: Gezclı:rr. ~czenck. gezrt manevi krvmctlenn rnnddi vasıta. 
geze~·. geze~-, ııezmcç, grzenb ç. ~r- lnrıı iistl\nlü~i ve harbin bak ve 
?.rrA'c ~ zcrJcl,, ı:eıger. ucziııccl., adnleti kl'nıvan bir vasıtn olarak 
t!(•:ııld k, grziı ce, scıl1te. gezıt. dt'~~ri bu z.-ıferle bir kere daha 
r:rzlr. ı.ıczlrr:i. grzcrc... olııhilir ele' belird'<':-ini söylivC"'.!'.et< sözü unıu 

•Tam~ De vtlıetıddeld fbtlrak P:a Madrid, 30 (. t.AJ - llarich··· 
9lldla 9* flıı'k .ar: blrı SınhA, diğeri n:ızırı M. Serrono Suner. sırası:• 
._,. edılr; ~.kts jlktnin talJl 'l'Jfll Alman büyük elçisi M. Von Stot
llr Jrwnoıııqz. tımeUmıhı lmilf mahir rer'i Amerika hiiyük el~isi 1\1. llıınt 
Mr laldılı.ıt Abibld1r. ı Jey H.ı)es'i ve J>o !ckiı hu)ül. elçı 

• b. ldlfek. 9eııA teFztr,tmda vce ı ıı;i M. Teotonio Pcı ciı a') ı k.ı.bul cı .. 
9IA IC ~. mJetlr, 

uez i olının1.. 1 nhı Mc'füa Avniye bıraktı. 
Runl:ırc\an lıirını demeli, (gezi) Me1ilıa Avni gilnUn xrı .. minl b.,. 

dcıııcnıcli. tün ihtl,,amı ile canbndırdı. Gci. 

Biz bu mlllc\in bllyUl<lerine gt•_ 
venlyoruz.. Milletimiz kentlisine ve 

ordusuna gUvendlğı kadar askerlmiı
d<ı kendisine, kahramanlığına \'e ' R 

bayiğııllğlne güveniyor. Zafcriın;:r. 

kutlu olsun. Milletimiz sağ ols•ın,. 

Topraklnrım17.ı sulayan ve -' 
gUnkU nimet ve saadetı yaş&t.11 
oehltlerimlz 6nUnde huşô ve 1 

la eğllmeyt blr borç btUrlZ·· 
tir. Hatip sözlerine devanı ııe_, 
türk'Un kıymetıı yan ko.tırıır:O 

""' nUnlliı ba§nrdığı i§leri k8 • 
C] 5 aUnyada bir haltıs yaravcı- 0 

müsaıcmet ve adalet tırnsııU . tJ'· ayakta durmaktadır.. deılll' 11 
DCt\ILUPINAllD.l\ Ordu adına Asteğmen aur t 

A f y 0 n : 30 (A. A.) Bu g'!n soy, bugUn burada Dum1uptil~t 
D ~ m ı u p 1 n a r'da meçhul a1 _ Jarıncla bütiln tarihin akı,ını 1 

ker lbldesinl'le yapılan törende C:Lı- ren bir za!ı:ırin hür yaşamış ~~ıt 
Yen anlı vere el''ilm1yeceft f ınüşane mebusu ve C. H. Partisı ı. J c. 

dare heyeti azasından Şevket Erd.r genç bir milletin bu kuv:l~etl 
ğan Parti adına söylediği nutu'ttd rak dort bll§ını saran çe d6tl 
tarihin emsalin! ve mislini pekaz. kRY parçaladığı günün 20 inci ;>'11 ııl 
dettiği muazzam bir zaferin kutl.ın. ıın kutınyor. Diye başlryllll 
makta olduğunu s!Syleyerek 30 A~Ud sinde Türk ordusunun zafer 
tos ıssş de vukubuıan bu nfidise-:ıln kı sonsuz kudret ve kuvvetin' 
•rürk dUnyasının ha!A.sı ve büyük 111_ maz imanına en heyecanll ti• 
kllAbın da mübeşşiri olduğunu lŞ - tercüman olmuştur. tJJ" 
ret etmiş ve bu zaferden sonra bnıi!"· YUl·sek .tahsil gcnçı;:, • 
rılan işleri sayarak , askeri zaferler. llt Tanyeri söylediği nutuıtUl 
den hiç bir hadise bunun kndar vcl~t Ur ki: 
ve feyyaz semereler vermemöşttr,, oe "Siz bu mukaddes yerde uı• 

ların AtatUrk ve İnönü ord ınlgtfr. Hııllp bu kadnr güzel bir znre 
• 1 çarp•"anlann çocukları Tant' r!n elde edildiği. bir yerde bunun ne. -.. ~ 
sıl kazanılmııı olduğunu bir defa d•hn mlz olsun, kahramanlık de ıd 
ya§l1tmııı ve genç nesillere şanlı n•a !ardan aldık. Türkün bUytıl< ~ 
zllerlnt ve bUyUk Türk destıuı,m1 • r- onıarm temiz kanlartle be

510 

tırlatma;>, faldell buldugunu işa" t, =m=i=ıı=tl=r=. ========::::;;.
etmiş ve ancak bu hususta en selAll'-
yetll lisanın bu evsiz zaferi yara:-11.ı 

Atatürk olablleceğinı aliylüyerek A._ı
türk'Un Dumlupınar meydan muiıa_ 
rebesl hakkındaki hatırnlannı ,,\. • 
muııtur. Şevket Erdoğan bu zaf•ı'e 
bUtUn dUnyadakj aklslerml ve te ;ir _ 
leı'inl de anlatarak "bUyült dahlnılz 

Atatürk'ün huzuru mane\1slnde b:J 
vesile ile bir kere daha oyillr, mh:nc t 
ve tlzlm hlslerlmlzl arzederjm. B:.ı 

Feryadımız 

rannak sokuo 
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Hidıvin ı~P~~ 
köşkü Orta. v~ yüksek ta ısil 

Oteı yapılamaz mı !ı o~av~~.~~:!~!.~v.~~!~u.~~~v:~!~i.,. 
Vaıut -Turı~ okuyucuları için tertip Pt• lisan öğrenme.si !şl, ıık sık maarlf ıunda bazı yenlllkler, ya,ılacaktır .• 

llnbuı~r gezintisinde, bin beş yUz vekNetlnlıı ele aldığı mevzular ara· Bu ycnfükler profesörlerin !§Ur~· ie 
'-Yran ku, lildivin meşhtlı, köek'ır.oe smdndır. yapılacak bir toplantıda tcsbtt edl~e-

·e.n ttya aldı. Hıdlvin kl.ııoKUne, köşl;. Öğretenler tarafından tatbik ~!· cektlr. 

tııuaz!° saray demek ltı.zımgell•.. len muhtel!! melodıar, birle1;Urilmi~. Öğrendiğimize g6re, Ünlverslt..: ı:. 
"81.lıı ö nı binanın bir santim ıert ve her Usan için sınıflara göre tek l:i· san dersleri talebeye, takUlte d!!ra:c

lllU i kıe ba.t.ııııyor. Bf1Alds gö~ ... \ e tap usQlU konmuştur, Tek kitap lW''ll rlnln günlUk çalışmalnlm.inn eonı ıı 
~~~Yor. bu seno tatbik mevkilne girmi, ve yine ayni sınıtıarda profesör!~ :_a

\'e k otazın en ill.tit korusu '"in tek metOd da tedrici surette tedr's rafından tedris edj!ecek, metod ve 
Jltııun orunun en güzel yerinde ku- sahasına girmjş bulunmaktadır. Üı.J· ı kitap bakımından dıı yenilikler yı.pı-
e &ra~ Sahilden ltibnrcn otomopU versitede lisan tedmatm1 lnktşat c-. lacaktır. 

Yoı kolayca gidebileceği :.n.r tirmek için önümüzdeki ders yılı t-.n.-
·lerek \'ardır. Yüz binlerce altın ser. 
a ı:ntııı "1lcude gcUrUen bu köşk 7e 
.ı:ııal'l b ınıııı saray nasıl bir sebept"n 
ı1tıcıy Ilınıyoruz, 42 bin liraya !:>1r 
;r kt a Verilmiş ve her pa.rı;am .ırı 

tıııı ~et olan köı,ık, yıkıcmm ki!~ 
~.ıtnı Uz Yemişken bcJedlyunln eli 
b!rl!Jttel§ ve bu eosJz bina korusu Uc 

Su 
62 bin liraya satın almmı§. 

~ı:ıne~ bu koruya ve kö,,ke kfyruet 
ıtı.1 h llı!lnıkun dc~dir. Çl1nkU b.11r 
)'~er tUrıu klymetın UatUnaeı•h-.. 
'>l;ıı t :ne Yazık ki, koru geçen :!ıer 
~or artında biraz daha ormıı.nlacı1-

, Yaban ~ 
~ lleoiYor, saray ttına Ue 
~ llla rağmen pek tabii §Un!.&, 

boruıa bozuıuyor. En mUbfmmi, "IU 

ıı:ı.ı bo rı:ncıan 40, 50 metre kadar kıs
'2 ın~uş. 40 • ~ lira ile yapıinıa
~.Su iken bir tUrlll yapılt:.a. 
' boo kalıın kısım p11Blaıuyor. 
~c1iıe belkı bir kaç bin lira ile tanıır 

ı:nıyecek. 

it .... 
ttorcıuÖOkc hayran olan lsanbulluhrn 
Itııı k~· İsliımasız, herkes, bu ujna· 
llııı1ta. rln Yazlık otellerinden biri l!t 
tılcıu~eııe edilemıyecek kadar güul 

kanaatint izhar etrJ.ler. 

~r lleıediye burayı §Chr1n rakıps!z 
oteı· ~'tızı l battnc getiremez mi? Bhı-e 

lılı: bir mabzQru yoktur. 

te ~'Ulağıın17.a geıen bir rivayete gö 
Ilı~ 6'k, nıtınevverler pavyonu .,.,_ 
~~k !at.enıyormuş. Buna da diy-.ce-
~ Yok. Hatttı. hastaha.n,. bile eı 
Oteİ ~~t hep~inden üstün tam ~ 

-.ıfne getirilebjllr, 

~ • ~'!o 
ıt~ku:koz kaymakamı, Nail n•er, 
)ııtın balunımcıa çok titiz davran.· 

~?\ ~-· Bunu duyduğum vakit ~d. 
'Vlndinı. Beykoz ve havalisuı.n 

ııı, IÇtn ~celi gtlnd!l2JU çalış·ığl· 
l'Jl.U§~eue o havali sakinlerinden de)· 
'Ilı. uın. Biz gazeteciler, tyi. plirUt· 
ttı~ ıtı~ı eser karşı8lnda bayraı:. 'ıf.t 

\'e takdlriınlzi aa.klayamavu. .. 
~· 

'Yıneuı idarocı Beyk~ kaymalra _ 
bir bo Delı!r namma teşekkür etmej i 
!J\ı e rç ısayıyor ve eayin vlUimiz:!e:ı, 
be), k17. binayı l~ylk olduğu mette-

'Ulaıtırmasını temenni ediyoru,,, 
...........___ N. ~ 

Rozet paralarmı çalan 
ıkı musevi çocuğu 

(fj 
~el'iltıı aş tura ı ı ı rnc1 ae ı 
~t l?IUhUrlU para kutusu ile ro-
ltrıı."Petini alarak evlerinden dış•~ 

te.:,n l§lar, KöprllnUn Kadıköy, iSXc-
ae ~lınişıerdir. 

t-ıi> ııtada Yuda ve Avram rozet \'e
ı.e~Para alırken, sandığı iğrt tutank, 
tırlar Clll§nıeyen paralan tekrar c;ilm· 
' iten, kendiıerı Galat.ada Muın
ııt' caddesttıde 185 numa."'Blı ev:1e 
'ltl'a. ve biç kimsesı olmadığı ıı;ıu 

~ını gazııte satmak suretile klı.. 
l7 l'8.§ lt Yll§ında Re§l: Erdoğru !'e 
~11 ı:nııa lillaeyin Aknnçay tanf:n 

ttlrtı.ını~tUr. 

M 1 Si r r~!lj il~~~l~.~tf;t~ :if: i~3 ıı 
tar asında Meskene tecavüz
Hüviyeti anlatılamıyan bir 

§ahıı tarafından 

Bir genç öldürüldü 
Rumeli Kav~da Jıeııllz ıo':' p 

ve mahiyeti anl8§ılamayan çok ffcl 
bir tjnayet i§lenmi§tir. Burada ke'!<'i 
tarlalarında çalışan tsıruı.U ile karl!ll, 
bir aralık mIBirlarm arasında bir a
dıım görmUşler, !s:man, kim olduğunu 
anlamak için yaklnşmıo ve seslenml§. 

Fakat adam hiC cevap V!lr -
mernl§Ur. !sma.11 bu se!c'r mu..T 
saplarmm arasına doğru Ucrleml.M, 
bu Blrada cUsseU bir adam 111\plar a~a
smdan bir ok gibi fırlayarak elinde 
bir sopa oldu~ halele İsmajljn llstUne 
atılmışt.ı:r. Çit'tcı 11e meçhul adam a• 
rasmda §lddetlı bir bo~§ma bafa. 
mış, kocasının fena vaziyette oıduITTı· 
nu gören Makbule de bütün kuvvet 
ve cesaretini toplryarak kocast'lm 
yardımına kor.muştur. Alaca bir v.. 
ranlıkta dakikalarca devam eden bu 
boğu§madan sonra lemail ve kanaı 
Makbule kanlar içinde mun:r saplan• 
nm arasına baygın dll§lilll§ler, iri 
cüsseli meçhul adam yine mısır YP
lan arumda kaybolmuştur. 

Bll.fUld&n ağır aurette yaralanan 
lsmaU kısa bir zaman sonra ölml!§, 
koc.asmı kaybeden Makbule yaralı o
larak ve bitap bir halde hldlseyt 1'.a. 
ber vermek için tarladan uzaklaşım,. .. 
tır. 

Yakadan haberdar ol&ıJ jandarma 

derhal harekete geçerek meçhul kııt'li 
araştırmıya başlamıştır Mllddelumu. 
mlllk de dUn öğleden sonra hAdfsere 
elkoymugtur. Makbulenln yal'&lll s
ğırdır, 

VAKIT'A. 
l\BONE 

OLUNUZ 

den mahkom 
oldular 

Akbıyıktrı. Çatladıkapı aokağtnd:ı 

25 numaralı evde oturan Ri!at adm
da bir genç ile Nimet adındiıki kad r., 
ayni evde oturan Abdülkadir ile gav 
ğalı vaziyette bulunmaktadırlar. 1't

hayet eV\elki gece, Rlfat !le Nin:d, 
bunıarm odasmo. tecavüz ederek ,•e· 
yak atmışlardır, 

Birinci cUrmümeııhtıt mahkemı .si 
olan yedinci asliye cezada. dUn ya. 
pllan muhakemeleri sonunda, f:"CO 
vakU meskene tecavllzden, Nimet 5 
ay l4 gline, Rita t da. 6 ny 20 gt\n 
hapse çarpılıı.rak tevkit edllml§lerdlr. ______ __,,,___~--
Dahiliye ve Milli Miidafarı 

Vekilleri sehrimizde 
DahJ)iye Vekili Recep Peker, M'!J! 

Müdafaa Vekllı Ali Rl.zn ArtunkrJ 
dUn sabah Ankaradnn §Chrimfzc 1<.l· 
mi§lerdir. 

Her iki Vekil §Cb~e 
gün kalacaklardır. 

---o-

Fatih Halkevi biçki, dikiş 
kursu 

Fatih halke,·i biçki dikiş inle· 
besi ile i'iağlık kur~u mezunlarına 

parti başkanı torafınd:ın dlplom • 
lan vlrflmiş, bic;.ki talebelerinin 
bir sergisi ncılmışlır:. 

Türk Havacrlan 

Sandallara doldıınılmu<; r.!cıncılnr 
gibi. pliinörlcr tepenize fnsnnlnrı 

taşıyor, dişinden lırırn~ına kndar 
silahlanmış muharipler yırtıcı ktış 
lar gibi ar'knnızn ini\·eriyor. Hav.1 
cılık haftasına, l.ıu dekorl::ı snrıl • 
mış bir dünyanın içinde erişmiş 

bulunuyoruz. Türk havn kunınıuıın 
ynrdım işi, bugün dünkünden da· 
ha çok önem almıştır • 

• • .. • .. "f ~·~ • 

Mustafa ancak onun feryadından bir heyecan duydu.. Ona birıey 
olmasın da Oü_şes ölsün, düello nasıl biterse bitsin üst tarafının Mustafaca 
bir ehemmiyeti yoktu •• 

~ılta~a.dınm yadettl~i man~ gibi .ıı ı· 
!iucıa 11 doğru bir çocuk olan R.:'Jlt, I 

'·llitt ve Avramın bu hll-r<'!ketterlne 
~ ~l§. ve bl\yük bir ııgırlık l.'· 

l'{ılılt taı:et.ııerlnt omuzuna koy:ırok 
~l'l eıxıtne1 bir delekti! gibi kendis!ni 
'ltra~tirnıeden tııklbe tco:,'1.olrnuı:utur.I 
~ 6Yde ziraat bnnkıu.J önUr.1o ~,\'\ 

iki perdelik komedi de bir maskarclık silsilesi idi .. işte asıl burada 
artistier meharetlerini gösterecek mevkide idiler .. Çünkü bu bir kar~ılıklı 
iôf atma. lôf uydurma müsabakası idi .. Öyle lôf bulunacak, öyle lôf atı· 
lacaktı ki, komikliği halkı güldürsün, tuzu, biberi de halkın tab'i sevkleri· 
ni gıcıklasın .. Mustafa bu cincuların farkınd J değildi.. Sami Bey, dah.J 
kücük olduğu için, hiç anlamıyordu .. Ve halk gülerker onlar esncmeğ:? 
ba}lamışlardı. Zaten Mustafa, imtihan gecelcıri müstesna olmak üze o 
gece vakti bu kadar uzun, hiçbir vakıt oturmamıştı. Bu sırada Sadık Be· 
yin adamlorından biri gelerek, Sami Beye arabanın hazır olduğunu ve 
anasının C'•rtıl< dônıııelerini istediğini söyledi .. Somi Beyin lala'sı bundan 
pek memnun görünmÜjo benzemiyordu.. Komedinin tam yarısında, ve 
direk~ör Gavril efendinin endişeli nazarları altında, Sami Bey ve Mustafa 
kalktılar .. Tiyatrodan çıktılaı •• 

lıı!lirı.:Uk edip, dlğe:-i panJıı.rı cc;;ı:.:nc 
llotı. kezı Rcfit. hemP.n yanma {tjr 

~ a.1.xıı,~ ve çocukla.rm ırerşıs·~a 
•tUı:ı~tır. PolUı, Yucıa ve Avramı •ı.ıı: 

e Yakammıştır. 
Saf ah 
~ atını ceıeyn:ı eden duruıu ':ı-
lı~~ anıaynrak yukıırt:11ı. halt..ııa et 
'atııa bu kUstabeı. hareke tl.n ffi, !

'uıtı ~ f:vveıtı., Smt•::.c.'.l.""Ct't U.~U'l.:i! 1 

~ııtıı 2ada muhakeme t<::l!lu•l.jlet1:r · ı 
"ll:ı>ııt~ J;nahkeml!ı:ıı 11et:cc1le r.-;· ~ n 1 
ttırt, l!ellhlyeti dı~m<!!il J;i:>r'eNK •V l 

it liıUye cezu m11.bkeır.e.ıııne ve1 ,ı
tlrllıere UJ.Uddetı.ın1w:u11ğe iadr cıt 1 

~ 1 ·~ bı.t<:. •CUrm.!meş~tlt ms.\:.ö.'!m • 
v;ı.k ~'!ine. neliye Cf'za da ı.""'!e •

1 ~ 'ot: ta kıı t r dt'vıı.m cuen rr.•ıb•lre. 
e Ut-an Pı!.?'ayı cct1r,c :ı..oyıır. Yı:·i 
ı:n:: • e•ı !!Ufürt.lıptı.ıdeıı b~: tt)I • 

't tııaıı k e en "'Trl'-m Of' Jf eı'.lrı 'l~') \ 
1~ ltv <"'ırrı cdl\m' lf'T Hr ~uda 1e•~ 

kıt ';:nUmlııt1r. 

Sadık Beyin Mocar katanolc:mnın ha}metli ayak darbelerine bir kat 
daha oıamet veren gerer.in sükOtıJ, içinde eve döndüler .. 

* * * 
Mustafa, o gect~yi buhran içinde geçirdi.. Yatağına girdiği zaman, 

lıt'r vc:k•t oldL·ğu :,libi rchot bir uykuya dalamadı .. Sağına, soluna dön· 
dü.ı C-':1i:ır gil:>: olcJu .. 1ekror uyondı .. Uf\lc!uğu %amcn da bir takım rü'· 
valar <:'1rüvor 'Ye rvy" a içinde uyonıltlık devam ediyordu .. O gece ta S.:ı· 
I :Z • ' k' 
cıdet kıu!on hu~lcıyarak Esr:ıo kadıncı, Des~ i.ıC!Ya, Bedia Hanıma, sir ın 
coııbcı::: k11.1rıo ve en nihatcl, Gavrilin ölcl:ileı;ndcn deha vazıh hatları 
il-e hl'.'liı~oı orıisı 1..ıı.na ~ador, Mustofar.•ıı h:slcrini ok1amış olan bütün~ 
~ :->·Jın:.: .. · Lniiıı·fo ôJetu bir 9e<i: resmi yapı;·orlardı .. Kimi Mustafaya gÜ· 
liiy~r, ki:ıi cl:.~·nı (.•l<wıcr, ltinıi kucağına oturuyor, kimi de onu kolları 
orasırıd~ sıkıyorJJ .. Mu~ıafa çok heyeca.ıla:ıdığı bir anda yürek corpın· 
:ıs:)'ıc u1.:ırııy.:ır, 'YO tekrar dcıiıncO)'a kadar bir o tarafa, bir bu tc:rafo 
cionüp d~ı~yofdu .. Uyl.:v, il~zlcrı kapanınca, rüyalar tekrar bailayordu .. 
Su kadınlar arasında en çok ısrar ile Mustofanın etrafında :1ol~5anı G1;1v· 
rilin km idi .. O, ton rnr.yindcki mayosunu da atmıı, ôdcta cıplr.::C bir 
!ıa!de Mv.;lafo:ıın ü:ıündıı: ccrıbozlılo.lorını tekrar cd:yordı.: .. l~:K. Mustafa· 
yı;; yak'cı};)or, dJdaklarını ono ıcmas ettiriyor, kôh ondan uzaı :uıo:ck, 
,üli bır Ulcrrı ic::ıdo kaybolvyordı: .. O vakıt Mustafa ordıl"ion koşv>Or, 
,.,~ örıG.::le b:rccrıbire peyda c.lall rJeri:ı uçı.:runılcm a~mok içir•, lr.ona•la· 
nı;:> uc;uyord11 .. Fakat r,creye" konacci:? .. Bunu kestiremiyordu, ko.,at'arı 
lıarekeıı .. n lresinncc dü;ü? parcalanr.ıak tehlikesi bo• gösteriyor .. Uğro
ııyor, ve bir yere tutunmağa ı;abolryordu .. Buna muv~ffak olamıyarck,ı 

ılli p"· 
• 

yangonun 
Zat er keş idesi 
Milli piyangonun SO ağtıstos zu!~r 

kcşldcsi dün saat on beşte Ankt\rll· 
d:ı. çekllml~tir. Kazanan numııralrtr 

şunlardır: 

oo l a za an 

379950 
Bu biletin talihlisi İstnnbulda· 

dır • 
20000 Lirn Kazanan Numnra 

251Gl9 
Bu biletin taJihlisi Bmdımın. 

do.dır. 
10000 Lira Kazanan Nomruı.ı 

190061 
Bu biletin t,nllhllst Uluburhı ~a-

dır. 

5000 LİRA KA7 .• ANANJ,:\lt 
896661 849778 846818 88~390 
2000 J...İRA KAZANANI.Al: 
880881 212628 825962 2151688 
100415, 101646 
157899, 829950 849894, 810!1Ct 

1000 LRA KAZANAN NL~l\UAL..41: 
896886 288017 292409 GG94 ~180 

96822 228857 857218 48590·1281ı 

200885 1M68 '7'1980 2000M 20t11b 
S47141 UOloo 8198SG 804922 2051i2 ı 
145810 16828 829147 268898 96!)44 
281642 888549 267158 114228 212151 

70077 2098-t:O 202718 68608 11411156 
824293 288907 88019 4919~ 7~~1 

600 VUZ L.tfü\ KAZANANI.AI< 
Son dört mkamı 7488 \'e 6917 M! 

rıjh!ıyct)cneın numarnlar beşer yUz iL 
rn alacaktır. 

100 LİRA I<ANANAllıLAR 
Son Uo rakamı 79j ile nUuıl C'tlenPıı 

namarnlnr yüz.er lira al:ı<'aktır. 
150 ŞF..R LİRA KAZANANLAU 

Son Uo roka.mı 764 ve 491 flc nlltl
yetlenen nunınnılar clll~r ljrs ala. 
caktır 

10 AR LİUA li.AZANA1''LAR 
Son iki rnlı:amı 86 Ue nlhnyetl:.-ncu 

numııro.lar onar llrıı aln<'alctn. 
AMORTİLER 

Son rııknmbn 2 ve 6 lle nlhnyı?tle 
nen bUtUn numarnlnr ikişer llrn o. 

moJ'fi alnl'aklardrr. 
50.000 JiTn hnyük lkrnrniycvl 

kıızan:ın 379950 numııralı bilet 1~ 
tnnhnldn Aksnrny satıC'ılnrındr., lıJ. 

risi ınrohnden sntılmıştır. 
20.000 lira lrnzonnn 2!' 161!> nu. 

maralı bilet BandınnodP .tılmıs· 
tır. 

10.0ÖO lirn kazanan 1 ~ . OG1 ne-
maralı bilet Uluburlud l satılmıştıı. 

5000 er lira kazıınnn ı ilctkrin 2 
lane<;i Anknrn, bir tanc~i ?stnnhul. 
bir tanec;i de Alacada i'irtıhn ştır. 

2.000 er Jirn ikramiye knznnan 

İld Uç gtindenberi kn17lnr1nı •::ı
tan, somurtan h.'l\':t.1 nihayet dün 
ge~ olnnca hwyla bo5nnılı. Şim. 
bekler, insanı kör edecek lıadnr 
kc~Jıin panltılnrla çakıyor ''e gc. 
cenin scssizli6ri, göl< gllrülttilcrini 
oiduğunclnn da dalın Jıeyhetli g3ı;
tcriyordu, 

Al lardnnberi kunıyup çatlnyıın 
toıırak, kana knnn leli. Fmtat .sert 
suğnnakl:ırm faydadan ziyade 
znmrlan olur. Yere ok gibi iner 
Ye d~ğü noktada keneli hızm
daıı tekrar bir metre yukarı ~ı • 
:rnyan yağmur slcimleri, burgu 
lıalinde topr.ığı d<'liyor. Uahcdcr
cle yntımuı.clıl< ı;;ey bırnkmadı. Kök. 
!erini de oyduğu için, belld yatan 
ficlanlıı.r bir dalın hiç tm.lkınnyn
c.nk Ye ba onclan ucuz'lak hekler . 
kcr-ı. bi7.c pahalılık getirecek. 

S:ıgtJt>rce, nkan selleri seyret
tim. On iki metreli1c koro cadde, 
haı;:tanb:ı.şn boza renkli bir ınnnk 
halini alrnı5tı. tistünde karpuz ka
bıığun<la.n konscn·e t~nekcsinden 
talmnyeye lmdnr bln tUrfü ey yü. 
zhyor. D:ıhıı nğrr mııddc!erfn de 
nltclaıı gittiklerlni, ytı\'nrJnnırken 
cılmr<lrkları seslerden anlıvonım. 

rnğmur birnz hafifleyince SO· 

kaMnrd:ı telfıo;b ins:ı.n sesleri du. 
~ulılu. Sufar:ı, çrunurl:un bulnnn. 
rak f>oSu~anl:ır oldu, Bundan son
ra feci bir g~it bnı;lndı. fian~ bir 
brıçulc. Tep.~cn tırnnğn ıstannral• 
clhis:?leri vllçutlıırmıı ynpısmış er
liC'kler, hoY3lnn aknrnk surntlnn 
ı:yup· oyu•ıcdcrı!nrınn döıunü~ len. 
cfnılnr coculd:ır, geneler, orta ynş
Jılnr, dUşrnemelc için diklcıttle yil
rii~ orla r. Kedm lnnn ı:oğu yalın. 
nva'lc, P:ıpn~lnnnı cllerJpe nlmı,. 

lnr. 
İsJc:ırpinlcri, tnb!uı1nrdnn daha 

lu~metli. 

Ni,an töreni 

Genç ndli~·ecilerimizden Posrıf 
müddeiumumisi S:ıdi Yücel ile J>. 
teğ. Hikmet Sezenin baldızı Melô. 

1
hat Konuralp'ın nişan töre i dün 

Kızlaşındnki e>lerindc akrnba "Ye 

dostlarının huzurlııriyle ~ apılmış· 

tır. Saadet ve bahtiyorltklnr dile

riz. 

biletlerin bir tanesi Ankarıı, bir Lı 
nesi lstnnbııl, bir tanesi Mersin, 

bir tanesi Aydın. Kas'\:ı.monu, Bur
haniye, Bandırma, E kişehir, Bur. 
sa ve Diynrbakırda satılmışlır. 

1.000 er lira ikrıımiye kn?anan 
biletlerin (8) tanesi lstnnbulcla, 4 

tanesi Ankaradn, 4 tnnesi hmirde, 
3 tanesi Mersinde, diğerleri de 
yurdumuzun muhtelif şehir ve ko· 
sabnlar.ında satılmıştır. 

nihayet baı aşağı ucuruma doğru inerken, kan, ter içinde uyanıyordu .. 
Böyle kac defa daldı .. 'Kac c!cfa helecan ile uyandı?.. Bunu iyice 

bilmiyordu .. 
Nihayet sabaha yakın, tekrar dalmıştı ki, Gavrilin kızı ona acıyarak 

yanına yakta~tı .. Mustafa onu belinden yakaladı .. Artık kaçırmıyacaktı .. 
Kız da bu saklomboç oyunundan yorulmuı olmalıydı ki kacmak teşebbü· 
sünde bulunmadı .. Ve vücudünü Mustafanınkine yapıştırdı.. Mustafa bu 
defo o kadar heyecana düımüıtü ki, bundan sonra ne olup bittiğini bile 
hatırlayamamıştı .. Yalnız ıiddetli, ve $iddetli olduğu kadar da tatlı bir 
ra'ıc içinde uyanmıştı., 

Mustafa çrkek olmuıtu ... 

Vll 

Erkek ve~·c l:ız, bütün cocukfor gibi Mustafa da chsi münasebet ve 
cinsi terbiye sahasında kendi kendine kalmış ve kendi kendine büyümüş· 
tü .. Bu çocuklara daha kücük yaıto, hoyizden, nlfastan, gusülden bah· 
sedildiği halde, büyüklerden kimse onlara kçndi vücutlerinln tekômülün· 
den, tabiatin icaplarından ve kırıtık baıın ihtiyaç ve zaruretlcrinden tek 
kelime söylemezdi .. , Çocuklara ancak yine daha büyük cocuklar, fiskos 

ile hocalık ederlerdi .. 
Mustafa da Saadetin arkadcşlığınc'an niçin zevk aldığını, Esma ka· 

dınrn okşayışından nicin hoşlandığını, Despinanın neden içini açtığını 
yavaş yavaş şu cocuktan, bu çocuktan, sar::ı~.aten ve büyükler arasın~a"ki 
bazı kopalı konuımalardan zımnen anlamıştı .. Bununla beraber, butu" 
bu sevgiler henüz durulmamıJ, .şekillenme.mı ·~ müp~e.m arzulardan iba
retti .. iki vücut arasındaki cazibenin mohıyetı kenc!ısı ic;in henüz meç
huldü.. Platonik sevgi onun ruhunu tatmin ediyordu.. FC"kat, artık vÜ· 
:ud da, ihtiyacını bağırnıağa başlar:ııştı .. Hissi hc;yatın buhran ve ıztırab 
devrine bundan sonra giriliyordu. 

Ş . d' s d t'ın Esma kadının Oesoinonın, Bedia Hanımın cazibe· 
ım ı, aa e , ' · . ~ 

beleri Mustafa nazarında büsbütün başk-:ı b•r Mana kazanıyordu .. Fakut 
ne ya~ık ki, Mustafanın onları anlod•ğ: ai.n onlar d~ ;ıd.cn kac;mıştı .. Ce
miyet, zalim bir bekçi gibi, Mu:taianın kcrıı-:•rı.:ı dıl:ılmış, artık ?nlorın 
hicbirini göremiyeceksir., hicbirisi iie lci'lrıuşamıyocaksı~ .. Yasak!. dıyordu. 
Tabiat, Mustafayı kadınlara dcğru se-ı~-cderker., cemıyPt de onu kadın· 
lordan uzaklaştırmak ıc:n iıer tedbire hoıvuruyord~ .. Bu kC:d~r l.c:z::cd! ~u 
kadar tazyik neden ileri gcli')'crdu? .. J.rı!criılr; ct:mıyet, tabia ın E-n buyuk 
fonksiyonu olan u5kı, bozı {crır.i.i'•"'"'• !ı?ıra ~azı hu'.cfe!cre bo~kımış .. 
A~k merr.n e OY"l birıey td6~k: etlı:m:ş, bunun caız olabil-e-:eğı haller • . u v ., • • • . ~ • k 
sıkı sıkı ıcsbit clunmuJ .• 11c'(c!ı b.ıt.do ıç1ımoı nı-:.ıım~ --~9.:' o nn:am c;o 
doğru ve makbı:I birşcy idiyse - >:orvr.ıak gayesı gud.ı.ınuJ olsun .. folı:al 
kadını da kapatmalı:, er1t'!~lc:ı bttshiitiln lcaçımıak ne oluyordu? .. 

p t b'o+in !-cm de ceıni·ıctin tor.yikine maruz kolan bir genç 
.eııı a , • •ı h • • , !ı' • ı. 11 için bı· ne a§ır b:r :nc!'ıru,,..iyeıti?. l:\u mo rumıyelı ya nız ·ur aya a 

z;m~ct~ck doğru değildir, ".ust:ı!cı S~adeti me:ınun etm~k iı:;in, der:le· 
r:nc başka bir hız ile çcılışmııtı .. !.cynıye melrlcbınde o, buaz da Esr.ıa 
kadın n aözü:ı<" gfü;:inmck i-;in bu k.:ıdar r11i'i~i'ıfot topl::ır.:$h .• Kadın teı· 
viki, k1.dın ta;.diri kadar bir e·:.ck üzerinde bcı~ka ne müessir olabilirdi? .. 

- ~vamı var -

- -........_.~--· 

Bunlara a('nnadrm. Gezme buda. 
falan beni hE'r Yal•it hj !>iz bıra
ltır. Fnknt sonra gi!rdüklerimc 
l~im sızladı. Delki cUi ııltnıLs lin. 
net çocuğu, rsfak battımiyekrl', 
yorg:uıb.rn sanlı olı:nak lmcnktn 
r,eçlriUyorlardı. Hemen hCJl inirr 
~-tizleri npsnn \'c g;)zleri lcorh 
<lolu, O znm:ın hatırfaclım, 'ki B~· 
r:rht ns bab~ inde umumi siinnet 
dilğtinU vardı. Demek biitün bu 
tufnn, onl:ı.nn yatnklıın tistfü•e bo
~.ıwlı. E~er yalnız ı Janmakla ka. 
hrlı:ı~ yine i i. Korknmn, J•i yıw. 
nıculdn.r hn tnln.n:ıe<>klnr. 

Mim bilir niçin fs.t:uılwld1ı b ı tür. 
Hı umumi !rtlnn~ düğilnlcrini hep 
ı:ıt;"llstosun son ~tinlerirclp :rnf!ır
lar. A~~c;tocmn . onu,·la. ha ı nrn
smcln lıer lıal<le sıhhi h'r im .u .. j
yct yoktul'. o hn1cle nkin n.ıım 
ıo;:ı.rtlnn göz önilnde fmlım;lımıl. 
muyor? ı tanbula bnrıünlcrcfo he· 
ıııen her yıl süreltli ynğmur~nr rlli
"E'r. ll!ı\"a C'.et\'rl1crinc c-f.vle hjr 
J,';ÖZ gr.zdirmf'k bana r,ö<;ferr.1" -:.,.. 
yeter. 

l'ıfadam ki h:ı,·a c; rtl:ın bih Jp 
ı"ir \'~ bu ünn.0 t di' ğünf•ri ~ n~ntı. 
örtUlü, muh:ı.fnzn.lı vcr'cNl .. ıl,J•il, 
All:ıbm kmndn, ba"r~ kfü;clcriıı
ıle ~'llpılryor nlr;n tarihler· knre"
lıı-:fırıhrken bu ilıtiw:ıl't-r ,ı::öz o
nü ... de tutnhnnyor? 

Hıı•mtj° t~bbli<ı :ı.!ıiııY~ri, kc~ 
di çıl.arhrmdll.!I lY.ı.şlm b'., "Y el ı. 

ı;.\in'=?·l!n·~ olabi.Iirle:-. Frlmt el. 
bett ... 1 ı 'm diiğiin 1er, b'r tal,...., 
1 P t'nr.ı. :,nğhdrr. Onlnr iz:n<ıiz j' 
111l::tn1~z. 'IJ:ıri fain \'crm<'lt o;~ı· ı j. 
. ·cı '•ı' ,. n-.rlnd.:? tutnnla.r, hu ild;m 
"':ırtfo l'lr rlUı;Unc:l'~cr YC' v .. rn•ur 
m· ..- .im,:::-1nd~ bu türl'\ r.rt't 11'''" 
«tiğli 1"1"İI1e mll":uı<!e etı:''" !'l!!r. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Bir kız tramvaydan aüşt:.. 

Galatada !skendc.r caddEs!nde ctu
ran Salamon kızı E!tal tramvay'A 
Emln6nUnden gelirken, durak yer:•e 
gelmeden tramvaydan atlamak i'!"-

mlş, fakat mUvazcncsını kaybedel't'k 
yere yuvar1anmı.,•ır. Ettai başm1a"I 
yaraııuunıotır. 

Yaralandı 

EmlnönUnde inşaat 1,şıerinde ra:ı
§8.11 HU5eyin Tekin admda bir ame•ıı 
arka~llc beraber inşaat yerinde ~d· 

lışırken arknda§ının kullandığı ın-nı. 

nın dllşmesl ile başmdan ya:-alanm ş 
tır. Yaralı has!.ahaneye ka.ıdtrılmış 

tır. 

Çarpıştılar 
,,. 

Beyazldde oturan §O!!Sr Taykon•·n 
idaresindeki 2317 numaralı otomonf1-
le, 3875 numaralı Mehmedin td!ltts'n 
deki yUk arabası ile ı;arpışmı§tır. Çer 
pışnuı. neticesinde her ikisi de hasa·a 
uğraml§tll'. 

28 gf!nde 5 4 nçak 
Berliıı, SO (.A.A) - lngiHz hava 

kuV>ctleri bir A~stos ile 29 A~u • 
tos arasında işgal nHındaki toprak· 

lardn ve Almanya üzerinde ~ı14 l'• 

çak kaybetmişlerdir. 

~ıı evvelkı Vak!I 1 
• 31. 8. 91R 

Fatih büyük yangını 
teberrüatı 

31 Mnyıs - ı Haziran 1334 ysn· 
gmından dolayı bazı: zevat ve §ir~ct
lcr tarafından vuku bulan teberrl!ı.•. 
tan •geçen salı gilnU hartkte zaru 

1 ı;6renıerjn ıbtiy.~eı zartlrilert 1ç."1 

ı aarfiyat icrası vekiller heyetince trr.· 
slp edilmiş ve keyfiyet dahiliye ttc _ 
zarctı celilcslne tebliğ ktlır.mıştı-
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kutb nda 
fır ınaları 

HCT zamar.ki gib. gene tir 1 Tiltepec köylüleri o civarda bU-
ı ;.·yare s.:ı;.(."Sinde ı;ı 1mal ;( .. tbun- yüyen bir nebattnn şikayet etmiş. 
ı.l L 011 oe::ı kiı;;i tatlı canını kurtnr- ı lcrdir. Alimler, bu nebat üzerinde 
mı, bu unu~or. ynpukhn uzun bir tetkıkattnr. son 

Bu insa.nlar h:ı.>att.an lıı-:ı.JU.en ra ne'b:ı.tm kati surette zara'rSız 
ı.:mitlerini kl""'>Illi3 \'azi~ ette olum. c ıduğunu i<tbnt etm. !erdir. 
le p:m~el~mekte idi'ı-r. Vaıiyet böyle devam ederken, 

On beş avcı R, Houae kurk evi t<.'tkikat yapan alimlerin komtte
l .. r.abın:ı Hudscn k'5rfezım1c av- sırden biri de bu e~;-arenmz has-
nnıaktaydı. talığn tutuınrak kör olunca mese-
H~r sene taruilJlllğ kurk ı:vlerı le büsbütün f~at ke'lbetmiştir. 

tJ.rafındar: 11male bir <;ok a\c, kol Bugüne kadar Tiltepec köyün. 
• rı gönderi ir. cicki esr:ı.rengiz körlesme hiidisele-

Houde avcı kolu Kanadalı te~- r!ne bir çare bulunmuq değildir 
ıııen Rom .. o Guenet tara•muan 
:bumsn~ edilım"!kteydi 'Her 1.lırlu Bilinecek şeyler! 
tedbir ::ı.!ı."lml'5tı. Mu::ıyyen ~erlere "' İnsan \"İlcudundn 249 kemik 
.>ıY«c>k içecek, ski ve kızaklar yer- \ ~rdır. 
le§tiri zmc:;ti. Diğ~r bir yere de si- "' Süveyş l:nnalnu iruıa etmek 
lah ve ct phane er hazn'lanmıştı. için 13 sene ç:ı.hşılmıstır. 

TayYare, avcıları yerlerine bı- • Bir kilo i~ği 2.300 !pek bö-
raktıktan sonro k~ soııunrl l tek- ce~i yapar. 
r.ar donup kend lerini almak tlzerc :r. Göi:.en kapalı olan bir k'msc 
kutupt:ı..'1 ayrılmıştır. c"inima sa.ğdan tnr:ı.fa yürür. 

Şimal kutbu,ndaki ~ayet mutııış • Her an i<'in den".zde t.000.000 
kar fn tınalnn hesaba alınmaIDI§-, i:ı!'an v::ı.rdrr. 
tı 21 kinunda Houde kü.rk evi av- ' • Bir ~7ondn arı 100 yumurta 
c.ıları getirmeok için kut'"'a bir tay- yumurtla"'. 
yare g3nder<li. Uıki'\ pilot avcı- Toplayan: Ocvnt Te,·fil< J<;nson 
lnrı bulamadı. Bu vaziyet karşı-
6Inda pilot :- ere inmek mecburi
yetinde kalnll5tı. 

Pilot erzak depola.mm dolu ol
duğunu gcrür gorm<'z hayret et.. 
m.şti, demek avcılar uzun zaman
dnnberi .kamp!anna dönmemi.~
ler. Acaba ne olmtt'jlnrdı? .. Ölmüş 
; el' miydi? 

Tayyareci, va.kit lroybetmeden 
r.vn~ ve vaziyeti kürk evine 
c.nlata.:r:ı;k o havaeyj ıyı tanıyan 
br polltun avcıları aramssı h.ıznn 
g ldiğ'ni ileri ~ürmUl'ltü. 

Rö~ lece o lınvalivi iyi tanıyan 
1.ir uilot nvcıları nr:ı.mağn başlı
;ı.or. 

Şlın..'ılde kaybolan ar izlerini le
lırtm"'.k · r,in karların· ti zerine za
\ 1y e cıek1irde kf!J ~rr>erler. 

Tay>are<:'t, hava mÜsnade ettik
ce, civnrd:ı bir rok uçuşlar ynp
tı, foknt bir n~tice eld~ ecleme-
d;, 

Nih:ıycıt klnunu: aninin ılk gün
erirule avcıların httlun•lu1c:a11 Yf'r 
tc bit ~ildi. T yy:ıt"" ininC'e, pi. 
lot kAr ~vlerin le skelet h<ıline 
~t ım;c:ı obn avcıla'rla k-ırşılnştı. 

Bu insnn ru-m avurtları çhxmüş .. ' , 
r,oz e i 6defa oyuk, ve ancuı< a-
y kt d~bi't1Lk!cri görüHi:,·or·lu. 

Pil">t h-ı;ı.ere inden "elam Hr
:i "le unııtmv tu. 

Av ıl rın içle:-"nde en din~ gd
ı .:ı k::ıfi e reicıi Ro:'!leo idi fü.ıt
l · "'e di ı vakit \iİZ kiloyd·ı. Hal
ı•ki .. '!t onu krrk sı-ki:ı: kiloya 
d r düşürmU tü Ötekiler, her 

~:ı kirı öl'imlc m'ic:ıclele e ı:ı·or
• dı. 

SPOR __ ,_, -
Türkiye ferdi atletizm birin. 
dlikleri salı gunune teh :r 

edildi 

DUn Fcnerbahçe stadında ynpı'.a
cak olan TUrklye terdi tıtletız.m ı.ı 

rjnclllğl yağan yıığmur yll%Under: tir 
göl halini aınn sahanm bozuKluğu ~1.l 
zUnden yapılamamıştır. 

Turkiye !erdi atletizm birinciliği 

salı gfinU Fencrbııhçe stadında taro 
enat 17 do yapılncaktır. 

---o---

Galatasaray Bekkozu 2 - O 
yendi 

DWı Beykoz sahasında mevtiın.n 
ilk husust maçını Galata.sarayla Bev
koz takımı ynpmıştır. Galatasaray 
takımı çok eksik blr kadro Ue sn• a 
ya çıkmış, are.larınd:ınntrenör eri de 
yerartnışt1. Maç 2 - O Ss.ırı kırmızı-
ıılnrın galcbesjlc sona C'rmiştir. 

----0-

Ueri sporlular Fatihlileri 
yendiler 

DUn llerı sporlılar iki takım hı:.liı..
de, Fatih idman yurdu ile oynamıll_ 
tır. B takımlan maçında nerı spcr
lular 6 - 2, A takımları maçında r'a 
yine İleri sporlllnr 13 - O gibi bUyl•ıt 
bir Farkla Fatfhljlerı yen.mjslerdlı • 

P. • "<> Guenet, us ti te ıkı cı{!'n- u k 1 1 
r.ı İ" {ten sonra rilob hıı~r.ı•lıın ç a n a e er 
g•,.. le .. ; · v1e o., aer · 

" 22 teşrini n•den i:iLt.t:cn 

c dı an<>ı kesilın{'\ n k'U' rrrtı:ıa- Beıç·ı·' a u·· zerinde 
l n b: lıvh K::ı"lr'l riöneme :1 • ve r. 
hı r:ı. :ı nlelarele \"aPtığmıız kar h k "' tt b ı d 
C\ler'nne \'Ol"tlI!:'l 001tle'Il•ko:~ıı }:ı~ are a a u~un u 
kn bir ~re bu amac!~. Yıyecek ı 
"'cti ...... t m J• idn 1 ir k'lç f•ftı er. l 
••. rl~ ~•na f" tm .. :e trııdı'rns 
ettik O"la dn mu\•nFf .. k olam:ıdık. 

">.ı mü 1 et z,rfınrf'l. avlndığ·. 
n I" on dö:-t tav ı. ı... "'e~:;m~k 
r c>~burh·etinde ı;n1,.ı •, 

'!fnval r c.!üz~ i B~ cıefrr ele 
·zer r-tzl., o ka':i r bil\ ilk bir zn

f \:et pevclıı. o•,... ••ı ki bulundu. 
muz \·e-rd n J::.=.. ,f~ bile atmak 

• 

;• · :tnt "'f!1:mcden 
P ,.,.~:+·~~ kalan on 

vr "nilen t'Z3k-

Körler l~öyü 

. re~ k da bir koy vardır. lsm: 
cı c Tilt"'Pecti r. Bu koy, doxtorları 
t;avet rr. i 1< 'I vn1i\ ette brn.kmış
tıo·. 

Doktor P"rdo · minde bir l Ii".'1 
'fek ·kıı tıp a.ka em :ne mtirı:ır...:ıt 
' l:e.re1< Ti ... te~c koyi.hde c-tıırnn-
1 rın ,, "' e ni ' ör relen iba
ret olrl · - ı v~ "'<'ıi l hnl" ın az 
r:am.uıd:ı rı ;.•u~te uğ'r;ı:ı,., :ık
hnnı i ilirmiqir. 

2.16 ki id~ · =ı>:-et olan bu köy 
de ın rıla.r e ron-nı:ıiz qıırette kör 
<•'!J"!ltı rt"dr.-!.,r 

f o; .. el ko\""~ l'ml<'r, evvelemir
c1c k"'\ 1e frızJıı. a'kol kullıını'dığt

.. na ~ .. ·mıettn <:l ... Fak"'!t b., l.::ı bi .. 

-~~a Rı:ml e.':ndr
... ~~~-~!!ıııı rzn. 
a~~~'r11<!Ti!ını ıh d~ ını>rck 
Ytınl11, vd r.Jt~ul<.,1..-ı.. ;.ı: cLernnı ı:cz. 
;ı:dşle:-1jr. 

~iHz tayyareleri 
yeni b r !!biye 
l!u! aoı yer lmır 

Lotıur11, S() lA r\.J - Ameruı.ıa.. 

çanknıelerl dUn baLı Avnıpa Uzeıırn. 

faaliyetlerine OC•Rır atm~ıerdu 
BelCı k:ıda bir rıa va aıaı:ı t aarn.u 

uğranuştır • .6annecıııaıgın1: ı;ore 1.t 

yep baskıqmda nasara .ıgnyan uc" Y 

tar tıuradıı .nmfr edllmekteyat 

raıırruzıı ı.:ğrıyan şeL.lrıer ara9•0•'l 
Osten ve Lll Oe vardır Bı- -son şehu 
de bır eleKtrlk sat11ralındl ısabe• .. 

:ı ydedllmlştlr. 

Bu hava akınlornıa •ştjrr.k etm~ :. 
lan bomba uçaklarına avcı uc;nk'a• 
re!nkat etmekteydı 

BUtUn bu hareketler onur.da l.ıııı;, 

liz hava kuvvetıen ıkl bomba \'e k 
av uçağı knybc'tmiştir 

• • * 
l..onrtra. 30 11\ 14..J - Hava akın'a; 

rında lnglljzl r ~lmd.t yenı btr tal);~, 

kullanmak•adırlar Su tabive şunı!ı>ı 
ıbaretUr. 

Bomba uı;:ııkJanndan evvel taam·' 
dilecek olnn hedefe yo• açıcı uc;•li· 

•nn görderilmektPfljr Hu uı;:ak•ı • 
van"rn bombalan w. Yl'Smde ı:ıeo1. • 
eydmı tmaktadırlar ve OOl'lellkle l't

riden gelen bomba uı;:aıt.an lçjn -ıı 

hareket bfr kolaylık teşkil etmek f 

ldL 

Kesııele yapılan ıaa?T'~zda bu tab._\'c 
kullanılmış' ve muvaffaklyet elde e: . 
mlştlr. Bir pjlot şehrin th:erlnc ve• 
dlğimfz vakit şehir aıevl.ıı ıçlndevc1 

ı d"mıoı·~ 

VAK 1 T _z 

)~ __ B __ u_g_u_n_k_ü __ r_a_dyo 1 
, ' . . . ... . . . ... . . . - ~ 

7.30 Program ve memleket saat ay•
rı. 7.32 Vücudumuzu çalıştıra'ım. 

7.40 Ajana haberleri. 7.5!5. 8.30 P.e:!-• 
yo salon orkestrası. 12 30 Progrıı.ı.ı 

ve memleket saat ayarı. 12.33 Kar•

ııık program (Pl.) 12.45 Ajans haber 
ler:i. 18.00. 18.80 Şarkı ve tUrkU'~r. 

18.00 Program ve memleket saat <ı·.a 
n. 18.03 Fasıl ııazı. 18.415 .Radyo d:ı"s 

orkestrası. 19.30 Memleket saat a"a 
rı ve ajans haberlcrf. 19.45 Serl°'P•t 
10 dakika. 19.55 Mahur m 1:-ıını'l-

dan şarkılnr. 20.1!5 Radyo gnzete~l 

20.45 Bir haık tUrkUsU 1:1$.!Teniyoru.z.. 

21.00 Konuşma. 21.15 K!arlııet ve p!
ano sololan 21.30 Kon"Lışn.a, 21.H> 

Senfonik program (Pl.> 22.30 Me~
leket saat ayarı, Ajans haberleri ve 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi' fırçalayınıfı 
·, . - ~ (-.... . . ., .. ~ . •• . .. ~ . . ,. :-

Borsalar. 22.45. 22.50 Yıırmki prog
ram ve kapanı§. 

RAŞiD RIZA 
8"•"~:~;;;,,::'ıcl YUCA ÜLKÜ LiSE5 
d 1 i 1 b "'l 1 Ah KavıtlAra ba§lıınmıııtır. Telefon: .20019-e l m ş o an a eıer, ,. ya: • 

nvATROSTI Ralll1ıe Pifkin bera~1 

ONLAR ERMİŞ MURADL'\'A 

Vodvil ~ 8 ~ Perde 

mel tarafından d<JDrudan doğru. ı -;İMİİİİİİİİİİİiiİIİfliİİİİİİİıİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiii 
ya Gıircıi dilinden tercüme edi' l 

ZAYİ - Erzurum nüfus müdUrl!L 
ğUnden alml§ olduğum nüfus hUvtyet 1 
cüzdanımı ve nakerllk tezkercmı bl.- ' 

ilkte kaybettim. Yenilerini alacağrm. '. 
dan esltilctjnln hUkmU yoktur. ·ı 

Çlftcsaraylar gadnosunda l\Iehll'et 
trlç. ı 

mlştir, Baştan $Ona kadar aşk 
·nacera ve kahramanlık menkıbe. 
leri ile dolu olan bu nefiı ucr 
Türk matbualmda ilk nıimunedir. 

nyatı ~0 lrnn•~ OlllD ba !!!!er, bu 
llllnı kealp &'etlrenlett V&krt Klta. 1 

berinde fftr.de 60 tenz.IIA.tla tO lru.. 
ruşa vertloıt>.kıedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

~---~~~--------~---~ 

Bursa ve Bolu orman mekteplerine alınacak talebeni.1 

kayia ve kabul şartları. 

1042-194:: Te.hsil devresi iÇln Bursa ve Bolu Orman mekteplerine r-:ı

ramz yatılı ti) tciebc ahnııcaktrr. Mekteplerin tatil mUddetleri Uç scne.i1r. 
Mczunlan "Orm:m mlıhendis muavini,, ıınvanlıe meslekte kullnnırlar. lstf'k• 
lilerden a,at,ı~ yazılı şartlar aranır. 

ı - 'l Vrklye CUmhuriyeti tabeaamdan olmak. 
2 - Ys.şı 2Cı den yukan olmamak. 
s - Sa.S-lık aunımu normal derecede, yani dil, göz. kulalc ve vllcuc.'!ur· 

dQ atııo:ı, noknLlık bulunmamak, &rfzalı ve dağlık yerlerde yUrUyUp gez
meye, hııyve::~ binmeye bllnye te§C.kklllAt.J mllaalt ve dayanıklı olmak, 
"bu hususun bilhassa raporda tebarUz ettirilmesi lAzımdır.,, 

4 - ty1 ııhlliklı, hUsnOhal sahibi olmak, geçmiı mahkQm1yeti bulun
mamak., 

:ı - Ortn mt>kt.ebi pek tYi veyıı ıyi derecede bitlrmiıı bulunmak., 

c - B•J §arllan halı. olanlıır Bursa Orman mektebi mUdUrlUğunc t.ı• 

taben yazıp gönderecekleri dilekçeye: 

A - NU!us cUzdn.nı, asıl veya tasdikli suretini.. ' 
B - '()'~Uncu maddeae yazılı sağlık dunımlarmı bildlrtr tam l~§e'kk0.1\U 

ııastah:ıneler"en veya bu haatahanelerjn bulunmadıklan yerlerde, hükfi
met dokto.iımn~an aıacaldarı tasdikli raporu, "tam te~ekküllU hastaharıe 
olmayan y"r:t•·~n. kabul edilecek isteklilerin kayıtlan mektcpce yaptJl'l
le.cak muayone neticesin~ kadar esaslandınlmaz ve bu muayenede, ya~tlı 

evsaf kemlj":ncitı bulunmayanlar mektebe almmaz. 

O - Çıçı.:k e~w vesikam., 
D - DISrdUncU maddedeki yazıya göre, milracaat edenin lkamet~

hın•.lll.kl belediye veya polis merkezlerı tnrafmdan tanzim ve Lasdik ed!!""" 
cei: hU.ı:ıUh:ıl mazbatasını., 

R - ~rla mektep §Bhadetnameslnfn asıl veya tasdikli örneğinl ve .• 
F - 6x9 • l:ıadmda 6 fotoğraf bağlanmalıdır. 
~oksan ;:Hak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş nazarl!e 

bakılır. 

7 - Molqcpıere girecE:klerln kayıtlan ı Eylül 942 tarihinden 15 EylU 
942 a'.<şamıııa !mılar ya!nı;o: Bursa Orman mektebinde yapılacaktır, 

İstekliler. evraklarını doğruca bu mektep mUdUrlUA'üne ya b!cet 
veya taahhU~lU ularak t:"Ostaya tevdı etmelidirler. 

Ka)·lt ve l;aoulde mllracaa.t sırası nazari itjbare alınır. Şu kadar ki, 
lstcklllerı:ı mik~rı.rı bir glındc 60 ııı tecavUz ettiği takdirde kurra yap~o
caktrr. 

B - Be~jı:c• maddede yazılı §arUarı haiz talebe, kadroyu doldura•ı.

dığ'ı takdirde orta ilerecelı letekljler arasında bir mUsabaka imtihanı l\l'•-

lncnktır. ı 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ye Bolu Orman mektei'.e
rtne kurra ile nynlacaktır. 

ıo - Mektc.plerc alınan talebeler, kendilerine verilecek numuneye ı;l'

rc noterlikten ıaadikll 1>!rer taahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi ve
Urmeycnlerfn 1"1ektebe devrımına müsaade edllmez. (665.5-8794). 

htanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

Cinsi Mlkdarı Muh:ımmen licdt:'ll İlk teminatı 

Ecı.ayl Tıbl:>öyye 6. kalem HIS5, L1. 70. kUl'U§ 148. Li. 95 I(•. 

Gureba lıMtllbane,lndeki Tıp FakUlteSi Nisaiye servisi iC:in lllZ'.l'll 

olan al, kaicm <CT.ayı t.btııyye açık ek!ljltmeyc çıkarılmı§tır 
!hıııcsl 7 ı(l '042 tıınh•n<> mUııadl! Pıızarte.sı gUnU saat or. beşte 1st:t"l

bul Vakıflnr B:t§mUdUrlllğG binasında toplanan koml:ıyonda ya.pılncak•·r. 

Şartname!j ·:;t>r gl\n levazım kaleminde görillUr. {0058). 

Bilecik Nafi~ müdürlüğünden 
l - Ekı!Dtmeye konulan ıo: BozUyUk • Karaköy _ Pe7Jıretk Burse 

yolunun ıı; :0:40 - 2s.ı...c<,o kllomc~reierl arııeındııkl şou ~an.alı tamiri 
işi olup keş:.: bed"ll (1~777) lira (S5) kuruftan ıbarettit. 

2 - Bı.1 '5Jn temL•tıt~ mlktan (HS3) ljra (84) kuruştur. 
S - Ekır.~tme 12.9.9\2 ne! cumartesi gUnU saat (11) de Bllectk bnkO 

m~t binasm !.a.kl Nafia mllc!UrlUğU odasında teşekkUJ edecek komisyon ta 
rıı.!ındnn k~:>ıılı zart ufülill! yapılacaktır. 

4 - Elts'ltmc ~art::ıan esi ve bun:ı mü'eferrt evrak (93) kuruş bedel 
mukabfljn<h! Bllec!k Nafia mUdUrlUğUndcn alınabilir. 

5 - lste'?!llerln ekı.ılltmc tarihinden en az Uç ı;Un evve! bir istida Ue 
B lerJk vl'!Ay~'!nr mUraca"t:a bu gibj esaslı tamiratı yapabileceklerjne dair 
chlıyct vesikası f ımnlan 1&2.rmdır. 

6 - Eks•!tmeye i~tl=sk edeceklerin Beşinci maddede yazılı vesika jle '"2 malt yılma ald tlcııret odası vestkası ve muvakkat temioatlarmı h!l.vi 
t2490) sayılı 1-arunun tP.ı~fstı daireslnde hazırıayacnkı:ı.rı kapah zartıa.

1
1 

rPU UçUncU tll&dl11dc yazı~ vakitten bir s:ıllt evveline kadar komfııyon 

rc!f'll~lne m"kbuz mukabıllnde vermeleri l~zımdır. 
Postada vukı.:bulacıık gecikmeler kabul edilmez. (5985) 

ı·. }Ş BANKA81 
K.1'ASAHRUI 
HESAPLAR 

Z lktndteşrtıı 

Keşldeslne aynıaıı 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 Uralı1' 
1 ,. liOO .. 
2 • ,.. .. 
ıo • 

250 
100 

00 
2:1 

• 
• 
• 
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Türkiye Şeker Fabrikala 
Anonim Şirketinden: 

ij Fabrlkalarımı7. bu r:Nıt'ıd faallyetlerlııe Eyıfllde geçeooklenndel 
f . tnnbuld:ı ,;c l-ııbtUtalarunı7da ;>eniden krl!ltaı ocker için u•U 
' kııbullını- :n Ağtıı.to!i FPıarteııl gününden itibaren lın§lanacakt,ıt• 
kliıı geri'!' lnJ!lf Pl tnleplerl, ancak bedcllerln J"nbrlkalnrımıt:ı vey• 
bal Bllr1.ımu:ıu rnıoamon tedl,>eslndon \·cya ha\ıı!enlıı \•üru<lıırıdaD 

itibnro :ıhna~ktır .. (14915) 

fHiWWS ff' 

Türlüye Cttmıma:-!yeti 

ZiRAA T BANK ASI 
&urulll§ tarJhl: IKX!f - Sermayeet: ıoo 000.000 J'U.rlıi ·~ 

Şube "Ve ajan11 adedi: ıü5, 

Zirai v<ı tıear1 her bevt banka muamelelerl. 
Para blrllitlı enlere :zA.000 ttra lkramıye verıyor. 

~lraaı Banııasm~a kUmbftralı ve 1bbarsn taa~n'Uf ~upı..-~ 
-'D aı 60 1h'ası h.'ltınarJaTa senede 4 deta cekUeeek kur'a Ue &fl.r: 
11\tlna göre ikramiye dagıuıacaktır. 

~adet ı.ooo llrnltk ı.ooo llra ıon adf't M> llrahk ıı.OOo ,;, 
t .. 500 • !,000 • 120 .. •o • c.SOO • 
.& • tôO ,. 1,000 • j 160 • ıD • s.%00 I 

10 • • 100 • 4.000 • .A 
DlKKAT: HuapıaımdakJ pe.ralıır bir !!"ne !c;lnde ~ Uradıttl 

-:uşnılyenlere ikramiye ç:ktığı takdirde % 20 tazlasne verlJecell&J'a 

Kur'alar ııeoeaP. • defa, 11 Mart. 11 Ha.ziran, ll EyıtU, J.
U Bırlnclk&..ounoa ı:ekUecektlr. 

8&4591Wi2EZUIPl ...... l!IJ .......... lldlllCl .... ~!%!! .... m:ıl .. ~~ 

SAH tRJ : A.SHI US BasıJdılh yer: VA 1\11 

Omum.ı Ne~rlyab idart: eden Rt{lk Ahmet Seı,.-enÇfl 


