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Zale• Bayramını sevinçle katladı 
-------

Taksimdeki törende onbinlerce 
lstanbullu, kahraman ordunun 

• 
, 'Y ~ • I .. 

• -~ 

şahsında, büyük zaferi yaratan 
selamladı 

-~ y ~~ • • 
• 

• Türk kudretini Zafer bav ramı. aynr Lamanda. Tayyare bayramıdır. Yukarıdaki rt>~lm ha\·aıarımızı bekllyeo çelik kartalla.rıh 

, . dünkU n1era..ııı;lme IıttlrRklerinl gö~terly or 

Yurdun her karış toprağını kanları 
·1e sr lamış, kemikler; n i "Milli 
nıisak,,a sınır taşı yapmış kahraman 

şehi[lerin timsali 

Meçhul Askerin 
Manevi huzurunda .... , 

Bftytlk bir gtlvenle kendilerine bağlı ~ulunduğurnwz kahraman ordumuzun, kafuaman piyadeleri dünkll geçit resminde, ııolda t•ret trlbllnllnde vali.: komutanlar orduyu oeıanı~yor 29 Ağustos, Dumlupınarda " İnönü,, 
günü olarak kutlandı 

1 n Oee n u•• g e z ı· s ı· 1 ;:- - l Afyenkarıldar, SO Afqst.s lll4Z -1 yanıp, aydınlığa gözünü açanlar 

'=:;jf' ~ ~ ~ \9' U U ~ ;;;;;;J) U U \611 ~ \611 '=il '=il u .klp etm~ üzere hmusl suretle. cinin ne demek olduğunu anlamak 
1 L c: !!S\ ırıı- ,.,. .e. p n.o..: ası. ta o""""""""~ -" n il ır• • m 1 en.mı..,.......... Y•P'1•• meraolml en büyük bJr b•yram gü•ü sevin· 

_) pnderdljimız arlıt.aaaşımnı bildiri· ta gecikmediler. 

Açılma töreni, yag"' mur __ S_t_a_l_ı.-n--g-r_a __ d ________________ , ;yo~u sabah Afyon Karahlsarın ler~e:i~~':ı"~ır~·~~aö~::a.;üı~~~ b ö 1 g e s in de herhangı bir odasında, uykudan u· (D.-m.: Sa. a; Sit. % de) ~u> 

yüzünden geri bırakıldı Ru.ıa,, ~ütün taanuzıa,. pJ•kü,ttükle,;n;, Almanla, ;,. Uşak'ı SU bastı 
30 Ağustod zafer bayramı, diln,-- istihkfım!ardo bir gedik açtıklarını bildiriyorlar 

bütün yurtta cldulu gibi, şehri- r---- ''"'( 
mizde de içten gelen büyük teza- ) v • t d ( /Ilmanlar Rjevde Rusların toprak kazanç'annın tabiye bakımından Rus kayıp-
hür ve sevınç içind.e kutıand•. ) aş 1 n g on a ( / 
vam eden sürekli bir yağmura r•Q:- Moskova, 30 (A.A.) - Rus 1 yük bir kısmı imha edilmiş ve dL 1 sinde faal hareketlerine deva.m et-

fabrikasına büyük Suların şeker 
zararlar vermesi önlendi 

Gece bajlayıp, dun sabah da de· J t /arife nisbet kabul etmiyeceğini ve fi man cephesinin yarılmadığını söylüyor.'ar 

men, halk bu büyük günü kutla- •ı zl ı be tebliğine yapılan ek şöyle demek- ğerlerl tank, mitralyöz, iki ver:ci mişlerdir' Kctclnikovonun şimal 
mak için sokaklara dökülmü~tü. ) g 1 1 r ) tedır: radyo ve başka harp malzemesi bı- doğu çevresir.de topçumuz ve tank A!yon,30 (A.A.) - Iki gtlndenberl 1 Derhal alınan tedbirlerle. ve Uşak 
Taksime doğru bir sel gibi akan J J Stalingradın şınıal batı bölgesin- rakarak kaçmışlardır. Rus topçu, savar toplarımız 9 Alınan tankını U~ak civarında. bol miktarda yağ_ 1 itfaiyesinin yardımı ile suların !ab_ 

klsiıt' çanUkb,ulbluilıyaürk. , kgaehnrça,mlhalniyaMrebhum· ıue· t~ , f o p 1anf1 mı" ( de kuvveUerim·:z düşman tank ve ve piyadesinin müşterek bir hare· hasara uğ:ratn1ışlar veya ateşe ver- makta olan yağmur, cuma.rtesl gece- 'ı rikaya bliyuk zararlar yapması on-) ., C piyadesile çarpışmıştır. Bir birlik keti, başka bir kes:mde düşman ta.. mişlerdir. Bır Rumen piyade bölü· si 'iddetini arttırarak sağnak halin- lenmiştir. 
çij:ln vakur gidişini seyretmek o- i l bir çok Alman tciarruzlarını defet- arruzlarını geri atmıştır. 14 Alman ğü tamam:ıe imha edilmiştir. ı Sular, fabrika dışında bulunan mal-
nu alkışlamak, görmekten d~YR- I miş ve karşı taarruza geçerek iki tankı işe yaramaz bir hale getiril· Krasnodarın cenubunda birlikle_ de dUşmete ba.,lamıştır. zemeyı götUrmü.ş ve Uşak ile Akse-
cakları büyük bir gururu tatmak ' meskUn mahalli ·işgal etmiştir. Bu miş veya tahrip edilmiştir. rimiz karşı taarruzlar yapm1$lardır. • BUtUn şlddetl1e eaatlerce yağan bu kbyU bostanlarını tahrıp etml.ştır. 
için koşuyorlardı. ) • ( bölgeh:::rde bulunan Almanların bü Kuvvetlerimiz, KlE:skaya çevre- 150 kilometre mesafede bulunan yağmurlardan şehri ve civardaki tar- Y.~tmurların ka.zamızın nahiye ve 

Şehrimizde yapılan dünkü mera- J fkinCİ Cephe İSİ 'ı bir top bataryası tahrip edildi ve laları su basmış ve AkseköyU çayıı koylerinde yapmış oldutu zararlar 
sıme 8,30 da, Komutanlık binas.n- ( I bir düşman piyade taburu ~mha taşarak ~ker fabrikası ve civarını ı hakkında hen Uz rnalQmat alınama-
da yapılan tebriklerle baılanmış. l görüşü müs r edilmiştir. !stili eylemiştir. mıştır. 
ve bu meraslm saat ona kadar de- t\tadrld, SO (A.A.) - va,tngton- M • ı ı A p • g o Pronabnaya çevresinde Iki düş-
vam etmiştır. dan öfrenlldtğıne göre. Rooseveıt 1 1 1 yan man taarruzu geri atılmıştır. ikt 

Saat 10,30 a doğru İstanbul Vali asker ,.e ~ivil mesai arkadaşlarının tank, bir çok kamyon lahr 'p ve 
ve Belediye Reisi Doktor Liitfl Kır- lştlraklyle gidi bir toplantı yapm•t· bir düıma.n bölüğü imha edilmiş· 

Dllnkil Zafer keşldeslnde 50.000 llralık büyUk ikramlye~i .ıstan- 1 dar yanınc!a İstanbul kumandanı t- tar. Bu toplantıda arnlrat Leahy, ge~ t r. 
buJda sahJ.1111• olan: v · · d sı lk le, merasim kumandanı olduğu neral )farshaıt, amiral Klng, general 'I oroneJ çevres:n e ı• ormov • 

halde 'faks ime gelerek, meydanda 

1 
Amold ve Rarry Hopklns hazır bulun c::>) r:::=;J ta\. l5\ 1 a::.._ IR\ tipinde bomba. uçakları r. dan müte-

yer almış bulu"an kıtaları, mektep. muşlardır. e;;;;}) g ~ ~. ;;;;}} O şekkll tı;r grup refakatinde av u· 

Berlin, Nürnberg ve Sarbrüke, Balçikaya, 
lrgiltereye, Kahireye hava akınları yapıldı 

Berlinde alarm üç saat sürdü Jcrı ve teşekkülleri tlfti' etmişler-ı Bahis n1e,·zuu olan meseleler hak- çakları olduğu halde bir düşman 
d~r. kında izahat ,·erilmen1eslne rağmen, numarala bilet kaz.andı. 20.000 Ura kazanan btlet Bandırma, l0.000 Ü- hava alanına taarruz etmiştir. 16 

l\'Icreslm beşhyacağt sırada, şe-, milzakerelerln iklnel cephe mesele- ra. kazanan Uluburluda satılmış. Numaraların tam u~tesl 4 cU sayfada. Alman bomba uçağı tahrip edilmiş- Stokholm, 30 (A.A.) - cSvenska edilen Ntirenbcrg şehri pek mUhim 

~ı~n~~~ı~~r~Wı~·~~::'ın:k~•=":~:l~~=~~ı-=_k_ı_a_d_ı•_·_~~============~~~~~~~~~~~~~J~~~~r;. ~(~D;e~v;-~ı:~~~S;;;~;~~s~~~)~~ d~-~-e~~m-ıb~~--ım--~ (Dıevamı:: 8&. s; Mi. .,j M)X.X, _ siyi pazara bağlıyan gece esna.sında da aleminyurn ve elektrı!' istihsal 
j ..,........_...,............,......,. ....... ...._........,.WWW iMP W '( :erline bombalar atıııru,tır. Alarm 'edildiği gibi bUyUk denüryoUarı atöı. 

• 

Ataıarının bln1clllk kudretlnJ yaşatan kahraman til\var11Prlmiı: d UnkU geçit rNmlnde şer4't 
tribününe yakla.,ırlarken 

f S 810 IIl 0 0 8d81af1Ud8 f naE~~:~,~:; ,:.:':lı~ :~;:11:t ~~~ ~:~:\:;:.·~::~::: d!~~~:~~ 1 I yareleri t&ra.fl.l'ld&n bombardıman (Oevamı: Sa. 3, Sü.. 3 de) ):( 

1 ...... ~... . ~ ........ ,,.,,,.,.,.,,,..__..........,...._,..__.,. 

Kanlı savaşların hikô.gesi j 
Amerikalıların eline geçen 
olmıyan Japonları, 

dinamitlemekten başka 

altı adada Bugün, 
teslim 

asla 
mağaraların içinde 

bulunamadı. çare 
ı 
) 

J 
Sa1umon adalarndaki Amerikan 

bahriye si13hcndazları umumi ka
r•rgAhından, 30 (A.A.) - Ame· 
rikan bayrağı bugün Pasifik harbi 
esnasında müttefikler tarafından 

tekrar işgal edilen ilk toprakların 
üzerinde dalgalanmaktadır. 

Taarruzdan 48 saat sonra 
Amerikan taarruzu başladıktan 

48 saat sonra bahriye silA.hendaz_ 

tarı Salomon adalarında hedefle· 
rinc tamamile varmış bulunmakta 
idller. JapunJarın Tu!aği, Gavutu, 
Mubangl ve Makambo mUstahkem 
mevkileri evvelce kararlaştırılmış 

olan saatıerdr işgal e
0

d.lmlştir. 
Tulaği, Tinanbogo ve Mubangi

deki Japon mukavemeti oldukça 
şiddetli olmuştur. Guadalk•nal ve 
Florida adalarında ise Japonlar pa. 

nik halinde kaçmışlardır. 
GuadalkanaJ muvaffakıyetl 

Japon hava kuvvetleri tarafın· 

dan karaya. çıkarılan Amerikan kı· 
tatarına yapılan taarruzlar hava 
bataryalarrnın ateşile bertaraf ediL 
miştir. Yalnız Guadclkanal dolayla
rında 40 dan fazla Japon tayyaresi 
tahrip edilm ştlr. Japon bombar
dımanı neticesinde husule gelen za.. 

rarlar ehemmiyetsizdlr. Amerlkar 
kuvvetleri çok miktarlarda hurp 
malzemesi iğtinam etmişlerse de 
pek az e~ir alabilmişlerd:r. Taar 
ruzun şiddet! karşısında Japor:hır 

karmakarısık bir halde kac;m.ı;,<'.' 

başlamışlardır. Alınan ilk esirler 1 

ar~aOsşları tarafından kasdcn. bı· 
rakılan hasta Japon askerlerinden 

(Devamı Şa. 4, Sil 1 M) ;. 



Bizanslllar n hülyası 
Yazan: Ziya' kir 

Bir kaç zamandır, bol b r ~ağ
mura hasret çeken. İstanbul, cu
martesi akşamı bailı:1-an ve dun 
muhtcıl( ,fasılalarla d vam eden 
bir yağmurla bu hasretini giderdi. 

DQn akşam Kandilli, rasathane
sinden aldığımız malömata göre, 
İstanbula, pazar gcecs 37,5 mili
metre, pazar günü de 3 millmetrc, 
yani. ceman 40,5 milimetre kadar 
yağmur yağmıştır. 

Geceki yağmur esnasında şeh· 
rimlze uç yıldırım düşmüştür. Bun 
!ardan biri saat 24 tc 'Sirkecı tre:l 
istasyonu eivarıca duşmüş, hasa· 
ra sebep olmamıştır. Yalnız bu 
yüzden telefon servisi bir müddet 
inkıtaa uğramıştır. 

Yine dun gece, Yenlkapıda Ça. 
kır • 'Ic'ı:r:cdın gııztnosu önünde de· 
nlze bir yıldırım düşmuştilr . .Bun· 
dan başka Beykoz cvarına da bir 
yıldırım isabet ctmıştr. 

Şehrin bazı çukur yerleri, ya_ 
ğan fazla ~nğmur dolayısile sular 
altında kalmıştır. Yuksek yerler· 
den sellerin getirdiği çakıl ve kum 
lar Dolmabahçt', Tophane, Aksa· 
ray, Emlnönu, Kasımpaşa, Kadıköy 
çarşısı, Yoğurtçu gibi alçak yerle

ah"Jntılar~ı kapayarak bura· 
ları bir gol haline koymuştur 

Şehir 
Haberleri 
Pirinç ve sade
yağ borsaya 

alındı 

Borsanın . 
malların 

Zeytin yag satışları artık tama
men kara borsanın malı olmuştur. 
Piyasada de{ier fiyatıle zeytin yağ 
bulmak kabil olmamaktadır. 

T carcı Vckiileti, en birinci zey· 
tin yaga perakende satışlarda kılo 
baş•na 122,64 kuruş !iyat tcsbit 
ctml:itl Bu mevhum fiyat bugiın 
h iç bir yerde göziıkınemekte ve 
zeytin yağ fiyatları 140 - 150 ku· 
ruşa kadar çıkmış bulunmaktadır. 

Zeytin yağ fiyntlarını tcsbit et
mek üzere toplanan kom tcler, hiç 
bir ış başaramıyacak vaziyettedir
ler. Pırinç fıyatları bugiln evvelki 
kara borsa !iyatını geçmiştir. Zey
tınyağ ise. tekrar plyıısadan kay_ 
bolmuştur. Ticaret odasının başa· 
ramadığı bu iş, her gUn, halkın a
k.>yhlne bır veçhe almaktadır. 

vaziyeti allıkadnrların dikkat 
nazarına koymakla iktifa ediyo-
ruz. 

Patates . 
pr1m 

yetiştirenlera 
verilec2k 

942 senesinde, ııatatcs istihsal e· 
dilen ve edilecek olan arazinin be· 
her dekarı için müstahsillcre iki 
lira pr m verilmesi kararlaştırılmış 
olduğundan, bu kararın ta tbiki ı_ 

çln, Zıraat VekAleU emrine bir mll
yon 320 bln !ıra tahsıs edilmiştir. 

- Dakır.ız Dlck sizin yanınızda neka· 
oar küçük ve zayıfım. derdi. 

Bu sozlcri dinleyen Eysenach karısının 
~uzel ve genç yi.ızünc hayran hayran ba
kardı. o zaman gözlerlnde delıliğc yakın 
bır arzunun parladığını görmek müm· 
kün idi. Gladys'ln lizerlr.e hucum eder· 
ceslne atılır, dudaklarım hırsla ısırarak: 

• 

Düşmanın yurdumuza saldırdığı günlerde efeleı;in 
sırtlarını Bozdağa dayadıklarını ve yapılması ge
reken işleri öyle yaptıklarını dinlerken birdenbire 
Köroğlunun erkek sesini duyar· gibi oldum: 

F e r lnan padişahın, 
d \ılı b .. d.' ag ar ızım ır ...• 

B ozd:ı: .. Ödemişin dagıdır. 
Odemıulılerln, .aozdağııt 

ne kadar scvdlklerlnı göstermek 
için yazıma, Tıre Belediye Reisi
nin anlattığı su kısa hıkay ile 
başlıyacagım: 

., 'Bir gün Sayın Başvekıllmiz 

Bay 5aracoglu Şukru ile yine 
memleket ı;uzellıgi uzcrlnde ko· 
nuşuyorduk. Bır aralık, yurdu
muzu çevreleyen başı dumanlı 
daf:ların eşsiz hususiyetlerinden 
söz açıldı. Kendll.erlne: tıTlre'ml

zln dağını nasıl buluyorsunuz?» 
diye sordum. 

Yazan : Fuad Edip BAKSI 
nYalnız bu yıl, gözi.ınü sevdı

gım ~Bozdago ımız bizi çok şid
detl! geçen rüz.sarlarından kcru
yamadı Her zaman fırtJnaların 

çılgınlıklarına göğsünü geren bu 
kara kışa sôzfinu dınlctcmedl. . . 
dağ, bilmem k. neden, bu sefer 
- parmağıylıı. karşı ovayı gostc· 
r<'r('k - ı <::tc gordiıi:un gıbl so· 
suk, bir sürü kıymatlı ağacımızı 
ve incirler mızı boylcce kurutlu.ıı 

Hayat ve hadiselerı oldusu şe
kilde kar~ılaşmağa alı11mı§ olan e_ 

re: 

,,zararı 31ok gayrı, dedı, azıcık 

a=: ıcak bir pazar akşamı ol

~ duğu için, bir çok Ödemi • 

lılcr, hayvııniarına binmiş; k imi 
ı Gölcük . tin, kimi .Bozdeg • ın 

yolunu tırmanıyordu ... 
Efe, gittikçe ı;ölgeleııer ya-

mııç!arı lc-aret ederek: -<Nasıl, de
di , bu görlınüşlcrc de.yum olur 
mu? ... ıı 

' Hakkı vardı efenin... Ansızın 

.. öd<'m şn adlı bir şıırın a§ağıda· 

kı mısra! rını hatırladım: 

«Geldim, haharıla gördlim yeşil 

gôı.lıl ylı1.liniı ;Y> 
cıSe) rcttinı: P.ayırını, boz cıu~ını, 

Sevimli yuzlü Saracof:lu, gü· 
!erek su cevabı verdi: ~Şi.iphcsız daha fazla çalışır, ziyanımızı ön· 
kl Tırenln dağı da Anado1unun lcrlz ... • 

ıliiı.liniı ... » 
d~tlın serin geceni, ışıklı 

butün dağları gıbl çok ı:;ü:ı:cldlr... Arkasından ilfıve etti: "Bu yıl 
glinrtuı.unU,» 

cıUedlnı: ı·urdun benzer51z hlr 1 
Fakat alabildiğine uzayan bu ye· bizi soğuklardan koruyamadr, Jerldir ödemiş ... » , 
sif dağın dinlenip serinlenecek ge. diye, .Zlozdağv a küsecek değilız 
nıu alanlı bir durağı yoktur. Hııl- a! ... » 
bukı Ödemişin cBozdağu r ve 
.. Gölcuk' ü uzun bir ycrgunlu- İyımserlıgını bu tatlı akışlı söz. 
ğu az zamanda alıp götüren ılkım !erinde açığa vuran Ödemişli efe, 
ılkım rüzgfırlı ve değişik manza. Turk ko~ !~sünün yurt sevg sini 

Sarı yanaklarına nllıj;ını suren 
ihtiyar gUneş. kendini 11Bozdağ,.ın 
dinlendirici kucağına atmıyn ha 
zırlanıyordu ... 

1 
d ki d ne candan ıfade etmiş oluyordu? :Fuat J~dlp Bııksı 

ra ı ura ar ır ... 11 \ -----------------------------

şo:ı~cb\~~~~lyc Reısı, ı;ozıerıni - lf!T;.~aı-A l(a 1 uZekAsına'hayran o1duğum Bay .. • . _ aıı• 
Saracoğıu Şükrü, bu ince ınuka- - -=-.ı ,\? 1 JNf.:Sı1 1 • 

yese lle, 11Bozdağ11 ın ve Gol· ·~ 
ciıkıı ün glizelll~lnl çok yerinde G u··zel uy d uru im uş 
canlandırmış oldu ... 1> • • • 1 

H 
<! men belirtilmesi icap c- ~ lrleşnıı, mllletleıin r;aı.et~le· ı RADl ODAKI «KAllRınlA~""LAR 1 

den önemli btr nokta da. ~ rlnden birinde göwmıı lli~fl: 1 :-.ı\ATI» ' 
«Amerika hariel~ e ne-1:areU yük- Dıın htnı raar olması, hl'nı Zafer 

meşhur « Bozdağ» ın gösterlşll ol
duğu kadar bir .şifa yurduo ol · 
maşıdır. 

Köylülcr'n dediği ı:;ıbi nlnce 
hastalıga11 yani vereme tutulmus 

ti6k. memurlarmılan blri c•ümhurrt-JM 

Rooselelt'in huıurıma çıkarak ~fıa. 

cnrl tanın Birleşik Amerlkaya harp 
Ilım etti~ini haber 'erdi. 

ba~·l"!lmınıı tesaduf etmesi dolıt:\"l"tl" 

ı~taolıul ~kakları illnll Mehmetçi!<· 
!Prle dolu~du. I 

<:unılıurrri": 
olan yurttae:lar, •BOzdeg,. ln çam- 1, k ~ı· 1_ .. 1 .... 1 t - c · .. a, < ıru • mlt.ear" an nıı 

:-irked tramva~ durağı ;\·akınında, 
crlrrlnılıln Ankara rad~·osunıl.ıki 

«Kalır.1m:.rnlar saati» nı- ne kadıır il· 
lı yeşllilglndcn ve sıhhat dolu ha· 1 d dl 1 .. ,, _,. h .. ~frik 1 

f 
I' n 7.. ner.,...c ura5ı. ,.. ac ıı 

vas ndan çok faydalanıyorlar. 

~lendi\\lerinl gösteren bir konuşma 
l<;lttiııı. 

Dej;erll Başv<'killınizlıı «l!kını 

ılkım rüzgarlı.. dıye tnvsır bu~·ıır

duklan bu dağı tırmanan oı. •rı 

bchi:zlt ve umutsuz. 1111.staların; 

iki, i.iç aylık bir dlnlcnnı1? de 'l son 
ra ~ iizlerine knn geldiği ve ıyl_ 

nırf 
- il~ ır efendim, A\"nıpadıı. Altı tam: l"r, dura"1n yanın<la J:TUP 

- Ya! Herhalde bir cllnıhuri)l't ! olmu.,.ıa',d_ı. Tçler~nden biri arkad"Ş-
olecak deı,til mi': larınıı 'ıO)l~ <lcdl. 

- HaJır f'fenrtlnı, blr krallık. - Radyoda konu~an hlLim Celal 
Oin~f'r aha şUJ'8('rkta. 

- Peki. Kralı kim? 

!eşme yolunu tuttukları sık sı:. - Kralı yok efendim. 
- fladi ulc>. nnun huracla i!}i nn 

ki ... Ankarada o." 
görülmüştür. 

~ domişll bir ele, 11Bozdu~· 

~ ıç1ı1 bana, şunları söy'edı : 

"Peyim, biz, bu koca dağı, yal· 
nız ~üzcld!r, şıfıılıriır, diye sev· 
meyiz. Senin anlayacağın .. soz
dağo bizim arkamızdıı· da ... 
Düşmanın yurdumuza saldır

clıgt günlerde, biz efeler, sırlı· 
mızı .Bozdag .. a dayadık ve ya. 
pılması gereken iıılcri öyle yap· 
tık! ... 

Birdenbire, ınert «Köroi;luDnun 
erkek .s. sini duyar gibi oldum: 
"Ferman padlııahın, dağlar bizim
dir,,, 

Sigarasını çubuğuna yerlcşlir
mlyc çalışan bu giın görmUş kır
çıl bıyıklı efe, scv~ilıslnin vefa· 
sızlığından şik{iyct eder gibi, de· 
\'am etti: 

ıo-

- Kralsıı. krallık olur mo!' Tuhaf - Gel de gObterhere~im, aha şu· 
ıte~. rehi ii~ lt>yse bu ıncmlel,etl klnı raı·ıkta dişçi... 

1dare ediyor? 
- Bir amiral efendim. 

- Ala,\ etme. dl~çi o kadar a"ker
llk JılkA~ esini nereden bUocek '! 

- Gel de ı;-ö terhereylnı ... 
lfrp hirllkte yürüdüler, hen dr. ;'\ nn

lıuı !!ıra gittim. Jlk konıı::-ıın er ha_ 
- Değil. efenc.llm. Bu memleketin 

nın kapı mdakl taheliı~ ı gö terdi. 

- Ha, ııııl.ııdım. Buyuk bir dbnan-
maııı olan hir deniz memleketi. 

denir. kenarında hir karı!f toprağı Birllkte okudular: 
olınodıı{ı glhl donanması da vok. ... 1 . . • - ... a ıınm-. ule ... 

- Allah Allah ... Garip şey! 'ey- Rad~·oıi;kl 'kahnınıanlık menkıbe· 
e!. Pek~ ~u memleketin bl~ılen l!;tek· 1 ıerlnl bir dl~i anlathiı l~'ln lı~lkl 

lem nedır • bundan boylr d.JnlemeLler dl~r ııılıl· 
- lli<;bir ~~- efendim. Onun ic,trk. ılıiın. 

lerı Romanya. alr.~hinc·dir. ı - JJem':erilerim, dedim. Bu Celal 
- Ya! Demek Romn)a llc harpte Din~rr ba. ka, rad~·odaki ha,ka. Raıl· 

hulunuJor? ~·oda konu-:an arkruta~ımdır, tanırnn. 
- Anıaıı efendim, değil! O. Ro- t~o,kı hlr "uha)dır o ... 

manyanın müttefikidir. r.rıerden lıiri gült'rek ce,ap \erıll: 
- Canım, t>u nasıl iş bö)·ie: :-.ıı: - Allah bilir, radyooakl dtı:~;ller 

ı.arhoı:"-unuz do tum. (ıldlp yatınır. <la hıı! I>ü~manın azı dl'Jlerinl ~.atır c,:a_ 
yarın gellnlz!P , tır "okliyor... Tatlısert 

tutmuştu. Koyu rence boyalı olan du
\'arları, cenubun kızı;'Ogüneıı ışığını bir 
dereceye kadar .hafifletiyor ve Gladys 
bu losluktan h.oşla.nıyordu . • Her sabah 
uyanır uyanmaz, aynaya bakıyor, uzun 
uzun yuzüniin her çiıgisini · tetkik edi· 
yordu. 

- Yavrucuğum, scvgilı çocuğum. Bc
nım kiıçUcuk kızım. derdi. 

• Gladys in çocukça tavırları sayesinde 
kocu ının uzcrlnde sonsuz bir bakımı
~ etı vardı. Bu haşin ve sert adamın vah· 
ı:I scvgıslnden hoşlanır ve zevk alırdı. 
'Kocasından sonra tanıdıgı bütUn 

<'rkcklerln mutlaka bir tarafları olsun 
Eysennch'a benzerdi. Uzun zaman meş.. 
hur bir 1ngılız zenc•ni ile yaşadı. Bu, mu · 
hnrebeden evvel hemen hNnen inglltc· 
ıenln en müh m siyasi adamlarından bi
ris i idi. O da sert ve mağrurdu. Sadece 
Gladys'ln ktır5ısında zayıf ve iradesiz o· 
1urdu işte bu hal Gladys'ltı gururunu 
okş r , erkekler Uzerlndekl tesirinin, kud· 
retınln, bir olçUsü olarak bundan zevk 
duyardı. 

Bundan sonraki senelerdt" güzc111ği de
ha mukemm~l ve kusursu:z bır şekil al
dı. Bu hal de ancak her arLuları ycrıne 
gelen mesut kadınlarda olabilir 

1907 de eniştesi Claudc ıle Tcresa'nın 
o~lu 011-\;ıer Parıse geldlğl zaman Gla· 
dıs'i grdu ve ba)Tan kaldı. Ollvı.cr, o za.. 

mnn çocuk denecek bir çağda idi. Genç 
kadtnın vücudu, yiıziı. her tarafı sank• 
yirmi yaşında bir genç kız ımııı gibi sü· 
ze? ve kusursuzdu. Fazla olarak meı;ut 
manalı w kendinden emin bir hali vard; 
ki bu, guzelll,lnı bir kat daha arttırı· 
yordu. Etrafında. kendisine aşık bir çok 
erkekler vardı. Yalvarmalara, goz yas
larına, yeminlere, tıpkı b\r sarhoııun iç· 
kıyc alışkınlıgı glbı alısıktı. Aşkın tlr
ynklsı olmuştu. Bundan geçemiyordu. 
Yaşam'ası için mutlaka ctrafır.da bir sev_ 
da havası olmak İazımdı. Bunu da ı;;iz· 
!emiyordu. Güzel bir kadının hiç bir za
man kadınlık hakkından ViZgcçmlye
ccğinc kanaati vardı. Şan ve §crcrten, 
mevkiden, paradan bıkılabO!r, fakat sü
zcllıkten ve sevgıden bıkılmaz, fikrinde 
ıdi. İhtıyarlıgı bir an olsun duşünmü
yordu. Bu, onun lçın o kadar uzak bir 
ihtimaldi ki, ondan korkmuyordu. Ölü
mün ihtiyarlıktan evvel gelc:cef:lne ka. 
naati vardı. 

::ıraftarı büyüyordu· Solgun benl;Ji, sa· 
rıı:ı.n zarif bir kızdı. 1.lanalı bir guzelliği 
vardı. Gozlerlnde ve dudaklarında dai
mi bir heyecanın izleri görillüyordu. Her 
kes: "Bu çocuk annesine benzemlyeoek, 
anncsLr.ln kAbına varam1yacak• dıyordu. 

Çocuk, güzel annesinin gölgesinde ya· 
ı:ıyor ve Gladys'in bütün etrafındakıle
rı.n yaptığı gıbi onu memnun oetmiye, 
onu sevmiye ve ona hizmet ctmlye ça· 
Iı~ıyor. baska bir scY düşünmüyordu. 

iV 
1914 de Gladys (Antibes) civarında 

oturuyordu. Güzel, faknt kullanışsız bir 
evi vardı. Bu ev meşhur bir İtalyan ai
lesine aitti ve tsmı de (Sans _ Soucl) ya· 
nı (Tasasız) idi. 

Gladys herkese: 
- Bu evi ismi içı.n tuttum. Çünku ha

yatın bütün felsefesini, bu kelime ile an
latmak mümkilndür, derdi. 

Odalar büyük ve daima. so~uk, e~ya
ların yuıleri eskı.mi~ ve yırtılmab yüz 

Koyu renk duvarlardan akseden loıı
luk yüzünü tatlı bir şekilde gölge1cndl
rlyordu. 

Bahardı. Ha.va, adeta sıcaktı. Fakat 

yüksek tepelerden adeta sert \'e soğuk 

bir ruzgfır esiyordu. Bir mart sabah1 Gla 

dys, her zama.nkı glbl geç uyandı. Göz· 

!erini daha açmadan evvel ellerılc ayna

yı aradı. Dalma uyanır uyanmaz ıl!t dü. 
şüncesi ve ilk hareketi bu idi. Yüzune 
baktı. Saçlarının altın rengini uzun uzuıı 
seyretti. Sonra elile saçlarını arkaya doğ
ru ıuı ve uzun beyaz boynunu tetkık 
ili. İri, siyah gözlerinde, baskaları ken

disine hayran bakarken, mesut ve ııen 

bir mana vardı. Fakat yalnız kaldığı za
man. bu güzel gözler derinleşir ve mah· 
ıunla~ırdı. Büyüyen gözbebcgındc cndl
§enln ve iızüntünün izleri belirirdi. 

Gladys'ln güzel olduğuna derin ve 
sarsılmaz bir kana&tı vardı. Her an bu· 
nun huzurunu kalbinde hissederdi. HL 
yatı baştanbasa bu güzelllğinl gö ... termck, 
ya~atmak ve devam ettirmekle geçerdi. 

(Arkaal var) 
O esnalarda kw '.Marle Therese de blr 

81 - 8 - 942 

30 Ağustos 
Sabah pzeteıerl: 
\ 'ATAN - Büyük -ıaferi yaratan 

Atamır.a \e onun randan arkadaş_ 
!arı Rt-Jslcıimhurumuz MilU Şef lıi. 
met lnönU'ye, Mare.,at Fe,zl Çak· 
mak'a ve kahraman Mehmetçiğe hu 
mesut günde bllyük şükranlanmızı 

CUI\IHURll"E'I - Büyilk zaf~r 
bayramı kııtlu olsun. Buy tik taar
ruzu hii~ Uk ı.afcrlc bitiren Türk 
nrduları fi c ·Jiilde lımire \-amı1' 
bulunuyordu. 

iKDAM - Kahraman Türk or. 
du u, 20 sene e\'"\el bugün, modern 
hlr ordu ile beraber bötıiD. yabaocr 
emeUerl de arzın derinliklerine 
gfimmUştU. 

l~TJKLAL - Tarihin ölmez ba,. 
hıığıı. gidilecek yolu ı;öııtererelı 

tıaykırmıı:tı: Ordular~ Hedefini~ 

Ak<lenJzdlr ... lleri: 
TA~· - Bu'1in bu eşııiz bayramı

n111.ın 20 nr.J yıldönUmfuıü ona ya
raşır hlr \eka.r \.& luldret içinde 
kutlu.)onız. 

TASVmr EPKAB - Şark tarı. 
hinln dcinilm noktası olan SO Ağus
tos ıaferlnl, bu ı.ene de ı.ulb \:& &Ü· 

kfın iı;inde kutluyorul. 
\'AKIT - BllUin ~·urd sulh ii;ln

de hakiki bir hayram yapıyor. 
l'E~l ABAll - Buıfuı mlllt 

\atlılımızı ebedlyyen kurtaran çok 
şcrcfiı 'o rl'k mutlu bir zaferin 
20 nrl 3 ıldönumunü kutluyorı.u:. 

,\kşanı ga-zet.elerl: 
AK!';' \:\1 - Halk dlnı;: 'e ıtürbu7 

atlımlarla J;C!,"l'n kahraman 1\lelınıct. 
çlklcri ŞC\'k \'C hararetle alkı~ladı, 
hrr J erde büyiik bir &e\'inç hiıkıim 

bÜrli3 or. 
HABER - Zafer bayranımt hU

tün memleket <'.&.:kun tezahuratıa. 

kutluJor • 
ON POSTA - 'l'llrk milleti bu

liik ba3 ranıın kutlu ol5un ! Jnşallııh 
bu mukaddes 3 ıldönUmttnU daha 
asırlun•a nıucldet hl'-' fa51laya u~ra
mamış bir tıulh y-0lu iizerlnde ldriık 
cdcr,.ln. 

, Ol" Tl;LORAF - Şu anda hü· 
tun ını-mlcket, tanı bir bütünlük 
ll'lnde tarihin en mesut J'linünü can
dan 101.ahürle kutluyor. 

* l ukurıdaki satırların h'!!r biri, 
lıi\' ~UpJıc..,lz, her TUrklio ~öpüml 
tloJrlurıw .,,.,, ine 'ıo iftihar du~ gu
h rına terdıımm olmaktadır. I•akat 
-:•ı rt-;ağ-11.1 ki Mizler kendlml.z.den 
grlnıcdlı!'i için benim ~ururunıu hep-
inden fazla okşadı: ~ 

«80 sl'nc e\ \Cl Kırım muharebe. 
ı;lndc Tl\rk sll~h arkad;ıştanm.17ın 

bli) tık re ... arııtinl hlı;bir zaman unut
nıu~·oruı. 'l'ıirklcri hakiki' do .. t ola· 
rıık tılli ,rnruz. llmumi hıırpt-0 Gelibo
lu t;efrrl ~na ıncla nıul~ım olarak 
çarpışı ığın111; Tlırklerln biiyük 1'~

saretlnl l•cıııll gözlerimle g-i>rmtk 
'e takdir etmek fır.,atını eld" ettim. 

«Atıttlirk'iın tılı.inı hakkımrzd& 

t>ı;~ 10<lilıleri. Tilrkler hakkında dıı 

ııynı ile 'akldlr: dtarııte hu kadar 
kııhraıııancasına muhasım olanlar, 
ulhte en şayanı itinıad d06t olma

ğıı lfı3 ıktırlar» 

- Murqaf I..ord Blrdnıd'un 
mesojı.nılan -

dienııtl Atatürk bütün dl.inyanın 
tukdlr ilr. karşıladığı ı:ok -.ağlanı ,.e 
sar ılmnz hlr Tlırk de\.leti kurmuş. 
tur . .\iman milleti hu tarihi giinde 
'.Jiırk nıillctln.i l·anılıtn ı;elaınlamak

tı11lır. 1'iırk orduları Dwnlııııınıırda 

bıı.yn.lilıtrınıı eşı.iı: muazzam bir za 
fer \'eiengi dalın tuı.nıı~larllır.» 

,-
- Berlin radyosu -

KÖR KADI 

TAKVİM 
31 AGU:s'fOS 912 

l'AZARTESİ 
AY ıi- GÜN 243 - Jtızır US 
RU;\lİ 1358 - AGCSTOS 18 
llİCIÜ 1361 - :;;AB;\:S 18 
VAKİT ~EV/HJ EZA~l 
GÜNEŞ 6,26 10,41 
ÖGLE 13,14 5,30 
İKİNDİ 16,56 9,11 
AKŞAM 19,4-1 12,00 
YATSI 21,25 1,36 
İMSAK 4,39 3,54 

Midyo tavası 

T au mid.)aların kabuklarını 

ibı~k ucu ile a~ınız, pllskUI· 

Jerlnl dibinden rnak&1ıla kesiniz, et
lerini kabuğundan bıç.a.kla sıyırarak 

ayı rdıktan onra bir mıiddct acı 11uıla 

bırukıoıt.. ~'ıkardıktan sonra sUı.ii. 

nUı.. Birer birer una bul&.)arak te
rnJz bir het. il~erlnc diziniz.. Bu hali
le bir saat bıraktıktan Honra iizerl
ne rakı erperek karı,hrınız. Jkl 

1 yumurta) ı, nohut kadar tuzu, yarım 
kahuı kaşığı karbonat ile çarptıktan 
sonra. ınldyaları buna bulayarak ta. 
\'ada kızgın Zt')1lnyağl Jle kııarhnıT~ 
Kır.ardıkça süzerek tabaj-a alınız. 

kır.arırken yatın kızgınJığıııı mu
hafaza etmek şarttır. 

lCV KADJNJ 



VATAN 

fGirid~a:k;) 
Jmi çıkarılıyorJ 

Londr•, 30 (A.A.) - İtalyan teb 
llğlnde Giril civarında Ceriııctoya 
ufak bir krta asker çıkarma tcşeb· 
büsü yapıldığı hakkındaki malü. 
mat etrafında Londr<3da hiç bir ha· 
ber yoktur. 

Askeri terfiler 
listesinin devamı 

Ankara, 30 (Vatan) - Aıkerl Birlnl'i ~ınıla terfi eden n1uamele 
terfi listesinin de\•anunı ve sonunu 1 

nPşrediyoruz: Hakkt 
B1rlncl sınıra terfi eden nskert adh Erakta,, 

hıiklmler Er bayat. 

memurları 

Bt"rkay, Ziya Ap.~k. Ha.kkı 

Isfendiyar Ozbck, Ataullah 

tizerf\. 
,-e 'ıı~ır 

Sı\"aS 30 (A.A.) .... Ea.~\'c-kil Sa· gOrü~nıUşler, köy cğltmenlerine, ya
racog:u dU!l d~ bumda kalarak teL 

k iklerlnP. devı:t.m clmlşl erriir ." Bu Rra

d~ YıldıZC"h köy enstıtU.sUuU lf'tkik 

pılan hazırlıklardan dolayı memnu. 
niyetlerini bildirmi~lerdir. Baf\."f'kili· 
nıiz dön~te çlmento fabrikasını, 

askeri dikim evini, vil:lyet aygır de· 

Reuter ajans~nın askeri muhabiri 
bOylc bir asker çıkarma h~rekc · 

t1 ntn jmkJn haricinde olmadığın · 
bilrl'riyor. 

Cevdet Erkurt, Fikri Erkutan, Fa. 1 ikinci ııunıfa terfi edoo musmetc 
ik Kumb::ı~ar, Hikmet Gerc;ekf;'i , Ce- nıenıurları 

mal Tti!enk, Ha."-a.n Ak~Oz, Mı.ıstafa Alı Ozbek, Celil Tunç, Sadı Erbı· 
<'ephtlf'rindf' yf'nJ bir arhay& .e;ire
t·ektlr. 8nnbahı1ır dn~u et"pht"~lndf' 

bU~-ük harf'Jc.ıta Pf"k t"lYerişlJ dt"ill· 
dlr. Ruflyanın boz kırları , ... eng1n· 
1f'ri bf(llnılf! ta.rJalar. toprak Yf' ('&. 

kıl d()Şf!'U yollar. yatacak ~-ağmur

larla kalın çan1urJarla. drtulecek, 
batak hal~ l"f'IMektir. Zırhlı '"' mo· 
tör1ü tün1enlerJn. hatta hava ku,.·
\"f'tlrrinJn ULWl 'f' geni' muharebe 
hareketlf"rl &7.alaf'Bk, Rus orduları 

araziden daha. çok i~ttfade edebllr
••t>lderdlr. 

Buna nıukahll 'l1<1111r C'.f'phf"l'lnde, 
bunaltK'ı sıt'aklar keslle<'t>k, milthl' 
kum fırtınaları bıteıeek, hl( oln1a:ı8& 

O~leden ııoonra ~Pf'e karanlığına. ka.
<l:ır sürf'n ~8Jltlerde ha.,-a ,:e iklim 
büyilk mub&rf'bP hareketlerJnf": f'lYe
rlşU ola<'aktır. Zaten iki taraf ordu
su, şlınöfden kımıldarnağa, uzun dur. 
gu.nluktı1n sıyrılma? ha,ıamı~tır. 

O halde dolu C'f'pht'<!'-lnde durgun· 
Juğa. dog-ru bir a,,·de-t ,.-e Mı,,ır <".PP
he~Jnde d~ harekete doğru bir dönil'!I 
ba~·or. ŞlmdJ Alınan orduları he
sabına şunu dU~ünüyorum: 

Alınan orduJarınr be-slcn1t',:o·e-. onla .. 
ra tıııllHh, coepha.ne ,.tı malı.eme yetl'
tJrnıfl)·e yarıyao JkJ df".mlryolunun da 
nlhaytııt noktaları, bfri deniz cephe· 

. tnd~ ~molen111k'de \'e diğeri cenup 
repbeslnde KJycf'dedlr. Kiyefdtn 
-.onra. bütün nakliyat. Stallngrad ve 
C"enupta Kafka.cyııda Piattcor k'a 
kadar ot.o kollarile, yapılmaktadır. 

H:atta. AJntan.Jar, ukra.<l:tklart Ktiç
Jükleri knmeo azaltmak makJIBdile 
Kafka dallarına trrmanrnafa çalı. 
,an dağ krtaJarma tayyare1f'rle yl
~·e<-e-k 'e Cf'phane- ~·f'tlt;ıtirme-ye gay
rtt ediyorlar. Kil·f'f'drn StaUngrad'& 
,., Groıny petrol havza9ına kadar 
uıanan gtni4' ~ttplf"rdf" mf'ydana Jirl"· 
1t<'ek tamur ,.e batak dtrya~mı, her. 
bat yolları l'e bunların üıerlnde bin
lert"e kamyondan mü~kep oto ik
mal kollarmı 'öyle bir gtnönilnf' ge
tirlnfı;; Alm11.n ordularının gerf'k 
C"f'phe üıerlnde ,.e gPrek•f' <"f'phf' gt>
rllerJnde na1'ıl müthl. hlr ikmal ,.e 
n1uya~Ja ~iltlUği.i ile kar~ılaıjbğ'ıru 
dt:'rhal an.Jare;ınıı. 

ÇıkarılaC'&k nrtwf" 'uılur: Alman
lar hu kı~ı a,a.tı \'olga boyunda ,.e 
Kafka.yada ıı;O<'lrebllmek kin lıl'ç 

oltnar.'& KJy~f'df'n ltibarrn Harknf -
Rn tof df'ınlryolunu tamir ,-e ı'lah 

etmek mt<'burl~·ctindedlrler. Kati 
1o1i)ytemi~·orun1, fakat ö~·ır !-laru~·orum 
ki Alman ikmal oto kolları, C'f'pht>de 
h.arp e~n moUir'lü Ye zırhh birUk
ltrden daha. <>ok benzin 'e .)·ağ sar. 
f("tn1ektNlir. Eıl"rr g~tn kı'J oldu~u 

ıribl HO!!'uktan benzin bil<" kullanıla
n1az~. hundan ne ,-ahln1 netl<'eler 
rloğaC'ağını uıun höylil dü,Unmeğe 
nıahal yoktur. 

1,te bu gibi cı.ebeplt>r dnlayısiltdlr, 
ki brn ötf"derıberı Ru tarın cylO.I 
ayını aşağı \.'olga garblndc yani Don 
dir~ğlndc \e Katka.s dağlan şimal 
t'teklertndf' .J;'l'i:lrn1el<"rl lüzwnunu 
ilt"rl !lürdhm. Diğer taraftan Alman
ların da Voronej • Kuyhl,e-f hattr 
C'f'nuhunda. •-:ağı Volga boyuna ,.·ar_ 
n1ak mtthurlyf"Undıe olduklarını ltf· 
dla ettim. 

Simdi hiitün dAYa, e)'·JQJ ayını 

P<ı1 r~tejlk 8alıada. li~tün blr \·azlyet 
lf'lnde kazıınmaktır. Bunun için Ru~
ların \'oronej'den Stallngrad'a ka
dar olan ~hada. Don nehri şark sa_ 
hUJol eld<' bulundurınaları, .:\Jman
hrın da. )p)n nehri ile \'olga nehri 
ara!->ınclan fo:>ln1aJr doğru llerlen1elert, 
anı Rusları Doneç ha.,·u"'nadan u

Z&kla.tırarak !\f04'ko,·a - Ku~·bi~f 
•rao;ıındakl sahaya kadar o,tirmelerl 
l('ap ~ler. 

Bana kaltr"l3 Almanlar ;\-'&kında 
Şöyle hlr taarruz pli.nı tatbik f'de. 
<'ekJerdlr: Bir kr ım kuv,·etff': \'oro
n"fden .,arka doğru ,.e bilytlk kuv
'--etlerJe de Volga. garp !>ahili boyun~ 
<'a ve garbtndekl taarruza eı,·erı,11 
ara~iden ,ımale doğru Uerı hart>kete 
ba.,hyaeakl&rdır. Bunun lıedf'ofi, 
ll'ıerkt'zdeki Ru" ordularını \"(' Mo<111. 
ko\'ayı crnuptan k&\'ramak ve ,up
he~ız lkl~i hUkf'lmet merkeı:I olan 

l\u3 bi,f'rt .rakından tehdit etmek~ 
tir, 

A.hnanllınn Kafka!J daflarını oe-
ntıba ac-mak Batum ,-e Bak6.'ye ka. 
dar tıla~ına~ nkrtnr ge1in<".P, bu yu
karda ~lc\rr.tnn sebeplt>r ,..<' 17,.ah et
tl~m '&7.1:\-·f't dolayı~ile -\.Jm&Jl or
ducuntın iknıal ı~ıerinl bat;ıarmasına 
Ye Ru, f'lrduJar:nı da. l\ID!'4ko1-·a ile 
Don dlr..,..~ı ara!<oında Don nehri ı,ark 
!!atıllı bo:\-"Unda.n uzakJa.stırmasına 
batlıdır .. Bunlar tok güç 'ı,ıerdlr. ~ 

Bir hö)"I" lhtltnatıer Vf' farazly~ler 
yUrOttilk. Bakalım &0nbaharda ne. 
ler olacak!' 

Vılki Cenubi 
Afrika da 

Londra, 30 (A.A.) - Yakın doğu.. 
dl'!. b!r tetkik seyahutt YRpAcai< olan 
Anıertkan cl'ımturiyet [larli oud<·ri 
VUld NataJ'a varınJfUr. 

eden ŞUkrü Saracoğlu ):anlar1nd& 1 posunu gezmiş ve çimento fabrıka· 
ka?.:ıt • kıt.ymıtkıt.mı "~ hrlt'"diy" rei~i ı:ının biran eV'\·rl faaliyet~ ge-çlri'me. 
oldutu lıalde Yıldn:eıı kH:ıa.sının bazı si itin gertkli tedbirler h.ıı.kkında • fab. 
köy:ertne J:idtrek bu koyler halkı He rika. mUdüründtn izahat almışlardır. 

Şark cephesin
de durum 

Zeren, Nurl Erger.ekon. Kadrı UnRal. len, Hanldi Ayyıldız, S&lim Unver , 
KAmil Rana, Ali Rana. . I Hakkı koprillil, Şefik Çoba.noğlu, S&.. 
lkln<'I sınıfa teorfi eden aıo,kttrı adli I di Gilneyek, Feridun Ongar. 

h:!klnller u u 
C .1 Ayrıca 93 muamele memuru ç n. Faik Erman. Tevfik Day;n, f'mı 

ına,ı ı tııcldel Ya:-aer, Şf'\•kl Kutlugil , Suphi Tunca, cil sınıfa. terfi ettirllmi,ttr. 

Dumlupınardaki 
büyük tören 

B"'rlin, 30 t A.A.) ~ Alman ordu· 
!art başku ınandanIIğının trbli~I : 
Aşağı Kuhanın C<'nubunda Alman 

Rumen kıta.la.rl dli~manın kuvvrtli 
bir rnukave-n1etine r~tmen .sarp ara. 
zide ilerlem~ktedirler. Stalingrad 
bölgesinde bUyUk tayyare kuv\'eUe~ 
riyle desteklenmiş piyade tümenleri 
ve zırhlı t~killerı dU.,manın ktıv\·et. 

11 mevzilerini yarm1'l&r ve inat1a ya
pılan çarpışmalar ara..<ıında düşman 
islihkimlarında bir gedik açmışlar-

Mazh'lr E"çioğlu, F'ahii Engin. Bundan b~ka. iki tane mu&mele 
l"('ünrü !tınıfa t~rn eden askf'ri adli memuru dördüncü, üç tane muamele 

h:lkimleor 
Cel8.lcddin Altındağ, Muan1mer ln. 

ceoğlu, Ihsan Köksal, Dilaver Uysal . 
Beşin(•! sınıfa terfi t>den B!!ık<-rt adli 

hiklmler 
Şefik Çapanoğlu. Ali Karaöz:bek . 

Zihni GUnt, &<at Do!l"u, Y•tıır Gün
dem, BilA.l At3oğlu, Kemal Kökçen, 
Ccma'eddin Saner, Nureddi n Tante
kin, Remzi Er!ıtn, Sabahaddin Batur, 
Sami Ozsan, ~f.Unir ErgUns U, Mihri 
Devrimsel. Feridun Ertürkan. 

m('muru beşinci, bir tane muamele 

men1uru da altıncı deı-eceye yilksel· 
mişlerdlr. 95 he=tap memuru UçUncU, 
23 hesap memuru dördüncU, 19 he
sap memuru beşinci, 6 hesap memu. 
ru da ıı ltıncı sınıfa geçm~lerdlr. 

(Rafı 1 inc\de) ce> !arı ajans tctır•flarından okuyL l'~üncü sınıfa terfi eden a kerl 
lmarnlar i ıI baj:rında bogan, kahraman or· 

du rıun kanlı süngüsünü gortir gibi 
oldular. 

Günün çok erken saati olması-na 
raimen. d~rısı, bır mahşer kala. 
bahgını andırıyordu. i\fyon, bu· 
güne kadar görmedigi bır kalaba.· 
hkla sarılmıştı. Kırmııı cepkenli, 
kırmızr ~alvarh köylül;? r, efeler, 30 
Agustos zaferini göı:lerilc görmüş, 

pazularile kaıann1ış kahramanlar, 
sokakları doldurmuşlardı. 

Hcp;miz bu büyük günün sevinç 
ve heyecanı içindeydik. 

Gıdiyoruz. dediler . Kahvaltımızı 
bile almıya vakit bulamamıştık. Is. 
t•syona dojlru koımağa başladık. 

Şehri, i tasyona bağlıya.n gen~ş ve 
muntaıam yol, bıir oluk halinde a
kan insan kalabalığıyla sanki dol
muş ve taşmak ilzere bir hal aL 
mıştl- Kalabalığı yarmamıza im· 
kin yoktu. Kendimizl akıntıya kap 
tırarak trere do&ru yürtimege baş 
1adık. Afyonu Dumlupınar& bağ

lıyan hat, bu mllletin şeref dolu 
tıtrihine şanlı b;r yaprak daha ka~ 
zandıran kahraman ?t1ehmedin, 
Dumlupınardaki aneçhul asker a. 
bideı:Jne bir insan yığı.nı değil, 

Türk milletinin minnet ve şükra· 

nını götürüyordu. 
Hep'mlz trtnc bir !azla kişi da. 

ha alabilmf"k i<;in :yer açıyor ve 
meçhul askerin önünde bir an ev
vel secde etmek için sabırsızlanı· 

yorduk. 
Geçtitlml• bütün yollarda dü

nün Kahramanlarının ha.nıi tepe· 
h' rden nasıl ~C'çt : klerinJ anlattılar. 

An latılanlar bir tarih degi i, canlı 
bırcr hakikatıller . Ötde oluran iki 
zabit e11erile işaret edeNk anlcı:tı· 
yorlardı: işle, şafak sökerken şu 

tepeden, şu gördügün kayanm ya. 
nındakı' vadiden, dörtnala indik .•. 
Düşman kaçıyordu. Etrafı ateş ve 
barut koku3u sarmıştı. 

Herkes burada harbe dair ko· 
nuşuyor ve hepsi ne resmt tebliğ, 

ne de a.jan~ okuyorlardı. Yaşadık· 

ları bir tarihi tekrar yaşıyormuş 
gibi ı diler. 

Trenden inerek bındiğlmiz kaptı 
kaçtılar blzt istasyondan Dumlupı.. 
nar zafer meydanına çarçabuk at
makta gecikmediler. 

l\.levdanı dolduran on btnlerce 
kişi, meçhul asker 8bldeslne doğru 
akıp g:id ı yorlardı . Kafileye takı· 

!arak Abideye doğru yürümese b•ş 
ladtk. Dumlupınarın 30 Ağustos za 
ferinden göğsünü kabarttıgı hissi. 
nı »oren, hafif yükseklikteki bir 
tepede, beyaz. bembeyaz, şehit dü· 
,.en Mehmed 1 n ruhu kadar p8k ve .. 
mutcvazı mernll"r sütunun etrafını 
sardık Gözlerimiz meçhul askerin 
mermer sOtunun ilzerlnden fışkıran 
sol koluna t.1kıldı Yanımdaki yüı· 

başı izah~t verdi: 
_ Hain bir dü~man kurşunile 

vurulup, takats iz kalan bir kahra_ 
manın saf ellle tutamadığı sancağı 

1 sol clile yükseltmiye çalışlti;ını gö
rüyc rsunuz. 

Sa.rıe ı:t k en büyük mukaddesatı. 
mızdandır. 

Zafer kartaltnın, zafer bürcüne 
eriştiıi Dumlupınardayız. 

f.Icr karış toprağını kanilc sula· 
mış ve b.ugünkü milli hudutları çlı 
ınek için kem:klerlnl hudut taşı 

olarak tec'a c tmif kahraman Meh· 
nıedın manevi huzurundayız Abi
deye. milletın armaglln ettiği yüz· 
lcrce çelenk konuyor. 

Duvarların etrafına dtzile-n halk, 
l>'rden kabaran b;r stl gibi \~tı . 

1\fcrasim saati yaklaşıyordu. 
Bundan yirınt yıl önce bu ova· 

hırı kana bulayan kasırgaların kop 
tuğu tepelerden top sesleri yüksel_ 
di . 

- Tiiii .•• çeken bir borazan sc· 
s;;ndcn sonra abideyi saran 10 bin
lerce klıi hep bir ağızdan lsllklill 
marşını okumağa ba~ladılar: 

- Korkma sönmez bu ~faklar_ 
da yüzen al ~ncak 

Şehıt Mchınctçii;in ruhunun can· 
landığını iörilr gibl oldum. 

Gözlerim bcyai mermerin üze
rinde taş ktsilen bayraiın dalga· 
lanışını h:sseder ilbi oldu. Ker.. 
dimden gcçmi~t~m Nutuklar söy· 

lendi. Bu büyük günün, büyüklü-
ğü tebarü• ettırl!mek ıstendı. (Bun 

cağı.nız için geçiyorum.) 
Türkün harıkalar yaratabilecegL 

nl isbat eden Dumlupınar zaferi
nin kazanıldı&r bu yerlerde şimdi 
kahraman askerlerimiz, gecit res
mine başlıytı.caklcİr, Onları seyrEt· 
mek ıç_n tribüne do~ru gldiyoruz. 

Sert hir bandonun armonisine a
yaklarını uydurmuş 1922 zaferini 
kazananların çocukları geçiyor
Dumlupır. ar ya§a! sadalarına boğul 
du. Avuçlar patlarcasına çırpınan 
eller bir salvo ateşi gibi Dumlupı
nar sırUarını alkış tufanına boğ

du. 
Bunları Afyon, Konya, İzmır iz· 

cılcrl, İstanbul ve Ankara yüksc!i 
okullarını temsil eden talebeler, 
takip ettiler ve bundan sonra 
da istiklal harbine ıştırak < tmiş 
mücahitler geçbil@r. 
Akşama yaklaşıyoruz Arkan1ız. 

da bıraktJğ'Imtz Dumlupınar, önü· 
n1üzde açtığı geniş ufuklara do~ru 
bizi sürüklüyor. Hepimiz bu bü· 
yük günü 20 yıl sonra. onların 
süngüleri sayesinde yine sulh ve 
sükUn içinde gcoırdli:irnizden dola_ 
yı büyük bir sevinç içindeyiz. 

•• 
Afyon, 30 (AA.) - Afyon hal

kı dün 29 Agustos günUnil •İnönU 
günü• olara.k kutladılar. 

Bu münasebetle dün Cümhuriyet 
ala n ında vali, komutan, mebuslar. 
siviJ ve askeri erkfır. ıile bütün me· 
murlfrrın ve tPşekkül men$Up1sr. 
nın, k-ılabBlık halk küUclcrtnl"1 i~

tirakite bir tOren yapılmıştır. 

TOrrne Afyon okulları talebe!t1-
rin:n rehir ;çindeki gösterilerlni ta. 
kilıe :1 Cümhurlyet alanına geH~le· 
rie başlanmıştır. Hep birlikte söy· 
lencn İsllklıil marşını müteakıp, 
gcnçlc·r Zafer anıtına çel~nk koy. 
mu~Jr.r ve and lçmışle:-d 'r. 

Törenden sonra valı tara[ından 
belediye salonlarında bir çay ıi· 
yafeti verilmi3tlr. 

Küba önünde 
BİR MİHVER DENİZALTISI BA· 
TiRiLDi, BAŞKA BiR TANESi DE 

TESLiM OLDU 
Londra, 30 (Radyo) - Havana. 

dan bildiriliyor: 
Kılba sahU!erı açıklarında giden 

bir gcıni kafilesi der,izaltılar tara
fından hücuma uğramış, neticede 
bir mihver denizaltısı batm1ş, bir 
dlğerı teslim olmak zorunda kal· 
mıştır. 

Mareşal Peten 
Eski parlimento rejimine 

dönmek inıkinsız oldufunu söyledi 
Londra, 30 (Radyo) - Vlşiden 

öğrenildigine göre, Mareşal Peten 
bugün Clermon • Ferran'da l;ır nu· 
tuk ~öylemlştir. l\.fareşal bu nut
kunda pek çok Fransız vatanda· 
şının eski parlamento rejimine dön 
mek ~stedlğini, fakat bunun imkan_ 
sız olduğunu, hükümetln şimdi en 
başta ziraat jşlerllc uj:ra:;mak mcc· 
buri)·etinde bulunduğunu anlatmış 
tır. 

dır. • 
Kaluganın dofu cenubunda dll•

man piyade ve zırhlı te~killerlnin YP. 
niden yaptıkları hücumlar pUsktir· 
tülmü.ştUr. 

Rjev Y" kınında diişman harbe bti· 
yUk kuvvetler ı:ıUrmt1' ve dUn df' cep. 
hede bır yarma. teı:ıE"bbUsUnde bulun_ 
muştur. Hava kuvvetlerinin yardr· 
miyle yapılan karşı taarruzlarda da
ha başka hücun1lar pU:<ikUrtUlmU,tilr. 
Rjcv bölgesinde bir aydanberi <'ere· 
yan eden muharebf"den l!onra, hu k" .. 
sime dört beş ordu yığmış bulunan 
Sovyetler Alman cephesini yarmağa 
muvaffak olamamış'ardır. DUşmonın 

temin ettiği toprak kazançl~rı tabi· 
ye ve hareket bakımından insan ve 
maızemece uğradığı kayıplarla tam 
bir nisbetsizltk arzediyor. Sovyet ku. 
mandanlığrnın bir yarma hareketini 

Birinci sınıfa terfi Nf~n •~kt"ri 

Ot ret menler 
Hakkı Ayyıldız, Omer Armağan. 

lklll<'I o,ınıta terfi eden askeri 
ötretn1enlt'r 

Ş~vket Bilmaç. 
asker1 

Hakkı Okten. Sıtkı Erten. ~tu!t&· 
ta. Karabıyık, lsmail Tu~ıl. Must&~ 
fa Aysal. LOtft Yahşi. Mak11ut Ba· 
fİ,rı. Hamdi Onma.n, Yahya An.kon, 
.BııhR.ed.din Oguzt.a.n, Ra.sinı Sangün. 

J I~ıldak. Oto, Tayyare. Tel11lz mL 
klnlstlerl ve oto mea:ıurları ara~ında 

1 da terfiler yapılmıştır. TUfekçiler, 
kamacılar, df'n1irciler. nalbantla.r da 
birt>r derece terfi etmi:f1er \'e bando 
öğretnıenlertnden Mehmet Çaldıran, 

UtüıK'ii sında. tfıırfi eden 
öğretmenler 

Rıfat. Barlas, • Sllleyman 
Çoluk, Sıtkı Karababa. 

Uçer, Ali Kerim JCrgUn, Ziya Eron dördllncU 
1 sınıfa terli etmişlerdir. 

Zafer bayramını 
sevinçle kııt~adık 

CS.,. 1 lneldel lDt mıyan büyük kumar.dan Atatür-muvaffa.kiyetle bttlrdi~ine dair ola.n J 

h Kırdar, Örfi idlıırc komut~nı Sa- · kü ve sava~ me~·danlarında hayat· bütün iddiaları yanlıştır. Cep e sar-
sılmaz bir .şekilde mev<'ut durmakta_ bit Noyan. General Hüsnü Ertaş, lar1nı veren subay ve Erlerimizi an 
dır. DUşmanın kuvvetli hUC'umu git Tümgeneral Nazm ., İhs:ıt 11 ı 1 ı:c:az , mak için bir dak:ka ayakta dura
gide azaln1aktadır. Bu kesimde 1572 ıtc bir çok a~keri crk.'ln, mC'· Jım dcd•kten sonra devam ctti41 
Sovyet tankı kısmen uçaksavar top. j busla.r, vilayet ve. belediye. er- nutkunu şöyle bitirdi: 
çuları tarafından, ktSmen göğtls gö. kiınt, Ctmiyetlcr ~ümC'~slllerı, ~e· •30 Ağustns zaferinin ba,komu • 
ğ"Usc yapılan tank muharebelerinde hit analarr, emeklı ve malUI su- .. . 
yok edilmış, 574 tayyare dU~UrUlmti~· hAylar :. er alm ı ş bulunu:vcrlardJ, tanı Ataturk, bugün aramızda yok 
tnr. Biz 25 tayyare kaybettik. Alnıan Meras:mc tam saat 10,3~ .de ko- tur. Fakat onun hatıraları, onun 
müdafaasının ateşiyle ve hava kuv_ mutanın verd'ği işaret üzerıne De-l duyguları içimizde yaşamaktadır. 
vetıerinin taarruzları ilf' sayıı-ız mik. niz bar. de.sunun çaldığı t~tlklfı.I O zaft"rin komutanları buıün yine 
tarda n1alz'"m"' kullanılmaz hale gc. marşile başlanmış ve buna şehir- b 

.... .... milletimizin ve ordumuzun aşın· tirilmlJ}tlr_ Bu rRkkamln ;';() tem· deki butilr. nakd \:asıtaları düdUk 
muzdan buı:ctıne kadBr otan devrtıye ('"almAk $Ureti1e ışt1rak e-tml:ıJerdır. dadırlAr. 

aittır_ DW:;manın kanlı kayıpları son İc;;tik131 ınarşından sonra Cümhu· Biz, bu milletin büyüklerine gü· 
derece yilkllektir. riyet 3bıdcsinc, muhtell! re~mt ve 

Ladoga gölUniln ceııubıında düşman 1 hususi müesseseler tard.fından gon· 
dün gece arka arka.ya ya plıtı neti. derilen çelenkler konmuştur . 
cesiz yeni hücumlar esnasında 21 Bur.dan ~onra ordu namına t"n 
zır!ılı tank kaybetmiştir. Bir kısmı ~cnç subay elan Cezmi Aydoğan 
çok yUksekten uçarak hareket yapan \'O sonra da Komutan Asım Tın•z
Sovyet bomba uçakları doğu şimal tt"pe tarl'lfından 30 Ağustosu can· 
Aln1anyası Uzcrinde yıpratma UÇU::"· landtran b:r hıtabe okunmuştl~r. 

Iarı yapnuslardır . Rastgrle atılan General bu hıtabcsindc göz bebegl
bon1balar1n'> tesiriyle ,,urada. burada miz olan ordunun, böyle zafe-rler 
ehemmiyetsiz bir kaç hasar olmu.,. kazanmaga her zaman hazır eıldu. 

tur. ğunu tebarüz ettirmiştir. Söylev· 
Londra, 30 (A.A.) - Rus cep· lerden sor.ra, geçit resmi başlamış· 

hes inden alınan haberlere i:örc, tır. Büyük blr intizam içinde ev
Stalingrad şehri lç~ n tehi ke azal. velfı: kahraman p!yadelerimlz, onu 
mıssa da, Şt"hrin dışında Ru~ mil- takiben bahriychler, jandarmalar, 
dafaası muvaffskrycller -t ide et· topçular , süvariler, zırhlı ve mo· 
miştir 

Reuter ajansının hususi muhübi. 
rl Don He Volga arasında Rusların 
vaziyeti düzelttlklerint ~öylcmektc
dir. Buradakı asıl Alman kuvveti 
kısmen ·sarılmış bir halde bulun· 
rnntadır. 

tôrlü birlikler, mektepler ve le· 
~ekküller geçmişlerdir 

vcniyoruz. l\f.11etimiz kendisine ve 

ordusuna güvendiği kadar askerle. 

rimiz de kendisine, kahramanh~ı
na ve babayigitliğine güve.r: iyor. 
Zafer~iz kullu olsun. Milletimiz 
ıoıaf: olsun.,, , 

Bu hitabeyi, törene 
birllk~erin geçit resmi 
t-r. 

iştirak eden 
takip etm'ş· 

Başta sar.caklart olmak üzere 
Harp VP. Yedek Subay okulları, bir 
piyade alayı, muhabere, lstlhkAm 
ve süvari blrl"iklerl, bir motörlU 
topçu taburu. motörlü tayyare dL 
fi alayının tşr.rak ettiği bu büyük 
tören güzel bir hava vo muhteşem 
bir dekor içinde nihayet buldu. 

Japonya Amerikan 
Kızılhaçının istekle 

rini reddetti 
KotElnlkovo"da Rus mukavemc. 

ti artmaktadır. 
Grozny istikametinde ilerlemek· 

le olan Alman kuvvctler:ne karşı 

sed çekilmiştir. 

General Zukof kuvvetleri ye r- i· 
den 6. mevkJ ve bir hava alanını 
~şgal etmişlerdir. Rjcv şehri dışın. 
da muharebeler devam etmekte!'· 
dir . 

"" Kahr•nıan ı:tskerlerimizin geçi~i 
esnasında Taksin1 meydanını dol. 
duran on bınlerce kiş i heyecanla· 
rını zaptedemiyerek içien gelen te· 
zahürlcrdc bulunmu§lar ve dakika 
larca yaşa, var ol scdalarlle Tak. 
simi inlctmişlerdlr. 

1\llcrasime saat 11 de nihayet ve-
riln1iştlr. 

İnönü Gez 

Vaıington. 30 (A.A.) - Ame· 

rikan Krzılhaçr reisi Norman Dalrs 

Japonyada bulunan Amerikan e· 

reqn1 küşadı tehir slrlerine yiyecek, elb:5'e ve 113ç gü 

edildi türecck tarafsız vapurlara Japon 
lstanbulluların Milll Şef ismet hükümetinln yol venneğı taahhüt 

1nönüye, hürmet, ba~lıhk nişanesi etmediğini bildirmiştir Diğer taraf 

İzvestia gazetesinin muhabiri, Al 
manl3rın Lcnir.ıradda son bir kaç 
ay zarfında büyük kuvvetler top· 
ladığını söylemektedir. 

Olmak üzere Taksimde yapılan f. 
tan Japon hUküme!I esir Amerika. nönü e:ezisinln küşat resmi havan1n 

!cnahi:ı dolayısile dün yapılama.. hların bim listesile adres1<-rlnl de 
mıştır. Amerikan Kızıthaç141a vermekten 

Gezinin açılış töreni başka bir imtina eylemiştir . 

ı;ti.ine bırakılmrştır. Norman Dairs demiştir k i· 

b h d Ankaradaki Japonyan,ın bunlarr reddetmesi Li ya Cep esin e harp esirleri hakkındaki milleUer 

B 1 Kahire, 30 (A.A.) - Pazar gü· •• arası mevıuata aykırıdır. Durumun 
er inde, alarm nü neşredilen Yakın şark İngilız toren vchamctl mlllctler ar•sı kızılhaçın· 
3 Saat Su .. r :.Ju" tebliğ·: ca da kabul cdil~kt<d.r. 

- Dün, k•ra hareketi hakkında bil- Ankara. 30 (Vatan) - Anka.. 
(Ba,r 1 lndde) ) :( dirilecek hiç bir şey olmamıştır. ralılar Dumlupınar muharebesinin su riye -ve L Ü bna n do 

sisteminin mihveridir, Buradıı büyük T\.fuharebc bölıc-~indc hıt.va Iaa-
20 

incı yıldönürnünti bustUn bü· · 1 k 
çelik fabrikaları ve muazzam h•n· liyeti, avcı bomba uçakl•rımızın seç1m yapı mıyoco 

d B h Yük bir sevinç içinde ku1.lamıt-garlar ,·ar ır . u ft' Jr aynı zaman- düşman tsşıtıarına karşı yaptıkları Beyrut, 30 (A.A.) - Gereral de 
da bir c;ok şimendifer hatlarının bir- bombardıman hare"kehnden 'baret tardır Gaulle, Suriye ve LUbnan lstikl81-
leştiği bJr noktadır. kalmıştır. Baştanbaşa. donatılmış olan de\.·- IC'rınin tanındığır;.ı fakat şimdiki 

Londra, 30 (A.A.) - lnli-Uz hava ıvraıta adası üzerinde düşnıan ha~ IC't merkezir:dc Ankaralılar sabe._hın he..rp vaziyett dol~yıs:ıc bu mem· 
ki k k·ı1 · d ltib lore· kuvvetlerine mensup uça ar diln ba. ,.a faaliyeti av uçaklarının yaptık- er en va 1 erın en aren leketlerdP seçim yapılamıyacağını 

tı Avrupa. Uzcrinde !aaliyetlerine de· ları taarruzi uçuşlardan ibarrt kal_ nin yapılacağı İpodromu d. oldurmı-, söylcmlştir. Bununla beraber Ge· 
vam etmişlerdir. mıştır. Vukua gelen çarpışmalar- ya başlamışlardL r.f'rat Suriyelilerle Lübnanlıların 

Belçlkada Utrech dolaylarında bir da en az bir :rtft-scrşlmltz 109 tah· ' Saat. 10 da .. ~aşta ve~ıll~r i~1,} reylerini serbestçe verecekleri gii
hava alanı laarruza uğramıştır. Zan- rip edilmiş ve başkaları da hato:ara mak tizere butun askcrı \!t 5 · nün uzak olmadığını tJlve ctm'ş4 
nedildiğine göre, Dieppe baskınında uğratılmıştır. erkan yerlerini almışlardı. şe1rke! tir, 
hasara uli-rayan n~aklar burada la· o tribilnür.de Hariciye, Sıhh'yc, • 
mir ed11m

0

ckte idi~• stan-:la hava akını tıs•t ve Mün•ka11ıt Vekillerllc Par· 
Taarruza uğrayan şehirler ara..c;ı.n. Bern, 30 (A.A.) - Londradan bil_ ti 1 darc heyeti ve Parti müstakil 

da Osten"de ve Lillc'de vardır. dirildiğine göre, a.vcıların refakatin- grup reis v ekili, Genelkurmay ve 
Londra. 30 (A.A.) Dün Alman de hareket eden Ingillz bomba tay- vekflletler erkflnı ve Ankara va. 

uçakları Ingilteredf' bir şehre taar· yareleri cumerteı:ıi giinU Ostand ll- Jtsi hazır bulunuyordu 
ruz etmtşle-rdir. Atılan bon1belar bir manının tesi!'lerlne taarruz etmifler_ Törene garnizon komutanı Kcr
kaç kişinin ölUmUne ve bir kaçının dir. B&fk&. bir te,,,kll de Lil ve Lens ge:-:eral Hüsnü Kılgışın kıtaatı tef· 
da yaralanmasına sebebiyet ve.rmi-'}- bölgesindeki elektrik fabrtkal&nnı tlşile başlandı. 
Ur. bombalamıştır. lki dU~man avcısı Hüsnü Kılgış, törene jştirak e-

w-......,. .. .......,.....,.._ewf/IWI 
i\IUJi hava('thğımızın blitün yurda 
dal budnlc q.fmasr Jçin Türk ,·atan
daşrnın bağrında kut~al hlr llıtlra1 

yanınaktadır. Türk. Hava Kurumuna 
~on yı1 l!'lnde bağı"jilanan cdOrt ınil. 

yon• ıntUctı;e çalışmanın en <'o,kun 
c:aAında bulundu~umuzun delilidir. 
Rak&mları daha r-0k .>1lkseltelln1 ve 

Vl~i. 30 < A.A.) - llllyan ve Al· dtı.ıü.rülmüt;1tUr. lki Ingi11z bomba tay- den b rliklE"re <Zaf~r ba~·ramnız 
man uçakları dün Kahire Uzerinde yaresile bir a.vcı üslerine dönmemif- kutlu olsun) sôılerile bıışhyan hi- ........ ......_..........,., n re P PW 
ucmuflardır. 1 t.ir. • tabesinde trşimdi aramızda bulun: 

daha rok ça1ı,aıım. 

s 

SiYASi1CMAL 
En buhranlı 

devre 
Ü D~:~:~:X=:::~-~İ;:~ ~:~~ 

lan Kızılhaç lırrgl11Jnde '"Öyledf'I bir 
nutukta: «llarbin en buhranlı de\_ 
reıo,inl ge1;lrlyoruz• dedj. 

Bu cüınle, demokrasilerin mabte 
111 de\·let adamları tarafından tiın· 
dl;)·e kadar hir t;ok ve1ilclerle !\ö~ • 
lendi. Viıkıa bu ciımleınJa her kuJla . 
nı1rlılı df'\ rf', df'mokra..,iJrr l~ln 87 

t;ok buhranlı df'\·rrlerdJ , ı~akat ~rı 

hllJOrum ki demokra,ilerln hl(' hlr 
de' ırt adan11 bu <'iiınleyi lngllt"°re 
Bahrl)"f' BirlnC'I Lordu kadar yerin· 
de Yt uıuanında kullaomı' olsun. 

Gertekt.en de, jıt;lnde bulundufn · 
nıuı: de\rf' birl~mı, milletler lc,;in 
en buhranlı de1-·redir. ~o\:yet nu ... 
yanın son haftalar içinde geçirmeh. 
te olduğu tok ağır imtihan, hemr:ı 
lleınen harbin nıukadderatıoı tayf n 
cdeC"ek mahiyettedir. Oyle olma~ 
bllt>, hle df'tll!ıe, Birle'n'I' de,.1rt • 
lerJıı zarer llınidlnl çok uzakl•ra R· 

tat·al< 'e J>('k bü,ylik fedaklı.rhkl:ır 

il'•I> f'ttire<"f'ktir. 
Bahri.ye Nazın da e'.'llL~f"D nutkun. 

da bunu ~ığa 'urmaktadır. Naıı
rın -.özlerlndt, 16.zım olduğu kada :-
3 ardım ıormeden şimdiye kadar 
1\tlh' er kar-. ı'<ında muazzam ve yır 
rafıC'ı bir rppht' f:utmağı başarmı~ 

olan So,-~ e-l Rucı.~·aya bir minnet 1-
fad~i ıı.ezllınf'kledlr. 

Rlnıcl· artık blitiin mesele, ~o\". 

yf'f Ru<ı;~·anıo, bu mukaY('met <"f'I"# 
h~lnl, lngiltere Bahriye Na.zırını:ı 

ifac,~inc ~öre artık ba~lamı' 'r 
hıı.landırılına.,,ı gf'l('lkmlye<"ek ot:ı:ı 

yardım tcsirlf"rinl gÖl'.terinctye k:ı

dar df'\·am t'ttlrlp ettıremly6"t>ğin· 
dtdir. Kı~M"a"' Rus muka,·e-met <"f'P
he!l\f yıkılmadan kı'ı bulursa Bir 
J("~i' mllletlpr en buhranla de'\.T('.~·ı 

atletmı' ola<'aklardır. 

l~ln ger'<'efl de, budur. 
Sa- ip 

Ankara Haydarpaş:-. 
tren seferlerinde 

değişiklik 
Ankoro. 30 (A.A .) - Biıe ,.r. 

rilen malümata göre, Devlet De. 
mlryo11arr, son zamanlarda. artan 
yük nakliyattr.ın temini için daha 
f11zla n1arşandiz katarı •şletm ~K zo
runda kalındıgından Ankaradaıı 

Haydarpasaya car~amba, cumrte' 
günleri saat 7,32 de hartket ede:ı 

3 No. lt katarla Haydarpa~adan. A:ı 
karaya salı, perşembe günlrri !aat 
8,30 da h•reket eden 4 No. lı k :ı 

tarların seferlerine 8.9.942 günü rı . 

c;lcn itibaren nihayet verE"cC'k v 
ayn ~ tarihten it :haren Ankara 
Haydarpaşa - Ankara arasında i'" " 
llyen ı ve 2 No. lı ekspres katar· 
larına birinci ve ikinci mevk yol. 
cuları için fazla bir vagon i13ve e· 
dcccktir. 

Brezilyada meclis 
toplandı 

Rlo de J•neıro. 30 (A.A.) - Na· 

ıtrlar meclisi dün saat 15 de toplan. 

mı,tır. Toplantı geç vakte kadar de· 

vam etml..ştır. Muhuematm UA.nından 

beri meclisin yaptığı bu ilk toplantı· 

dır. GörU.ş-tUen meseleler hakkında hiç 

blr not ne~redilmemlştir. 

Madritte siyasi 
te'l'aslar 

?\ladrid. 30 r A.A.) - Hariciye n11 
zrrı B. Serrano Suner, :sıra.sile A !· 
man bUyU:k elçisi B. \'on Stohrer'J, 
Amerika bU}ilk e'çisi B. Hunt•ay 
Hayes't ve Portekiz büyük l"l~isi B 
Teotonlo Pereira'yı kabul etmiştir. 

Hava akınlarında 
lngiliz tabiyesi 

Londra. 30 { A.A.) - H&va akıl'\· 

larında IngUiz'. er şimdi yeni b!t' ta. .. 
biye kullanmaktadırlar Bu tabıye 

fundan ibarettir: 
Bomba uçaklarır.dan evvel, la"!.r ~ 

ruz cdllecek ojan hedt!e yol ;ıv:ır 1 

uçakları .gönderilmektedir. Bu uçak_ 
lar yerıgın bombıtlarr sayesinde h•dr
fi aydınlatmakt~dırlar ve böylelikle 
gcride:1 gelen bomba uçakları !çi.n 
bu hareket bır kolaylık t eş kil Dtm..,.k 
te idi. 

Kesf'tTe yapılan taarruzda b 1.ı tabi 
ye kullanılnuş \"e nıu\"a.ff&klyet l'lde 
edilmi.Ştir. Bir pilot Şehrin üzerine 
geldiğin1iz vakıt şehir alevler içinde 
idi, demi~tır. 

Anlonesko, A1man ve 

ltolyon yaralılarını 
ziyaret etti 

Bükreş, 30 (A.A.) - BaşHkll 

ınuavlni Mihail Antonesko, Run1an 
ya hükUmctl tarafından nekahat 
devrel<·rini geçirmek üzere Sina.ya 
ya da\e\ edıJm : ı bulunan Alman w 
İtalyan yaralılarını ziyaret etmi,. 
lir. 

Başvekil muavini, yaralılarla sa 
mimi ı.. a ·b ihallerde bulunmu~ ve 
üç dov:eu bırbırıne bağlayan sll~h 
arkadas!ıJını övroüşUlr. 



• VATAN i l - 1 - ili 

Am: rikan bahriy~ silahend azl~rı t~bliği : YENi KOLEJ ~:iZ , EMLAK 

Salomon adalarında 
Süngü süngüye, yumruk 
yumruğa kanlı savaşlar 
A~la teslim olm ak istemiyen Japonlar sığındılt las ı 
mağaralarda sandık sandık dinamitlerl e l l !lii r ii ldü 

hez dbrl izcinin himaycs'nde sığı· 

nakların deliklerlı den içeri atmak
ta idi. , Elliye yakın Japon sııtınatı 
yüzbaşı Tergeson tarafından bu 
suretle tahrıp edılmıştlr. 

(Ba'ı l incide) + l rlne kadar 17 Japon tRmamlle öl· bunları otomatik sllflhlarla müceh· 
ıbarcttlr. Amcrıkalılar di.ışmanı pi· dürülmesi icap etti Her tarafta a
ke tayyarelerlle takip etmişlerdir. ğaçların üzerınde, mağaralarda ve 
Zaptedllen en mühim hedef Gua· kayaların arkasında Japon avcı e· 
delkanal hava meydanıdır. Bu mey ratı bulunmakta idi. Bir çok defa· 
danın inşaatı Japon askerleri tara- lar bunlar hiç bir hayat eserı gos
fından yüzde 85 nısbetınde tamam· termeden ör:lerlnden g~çmemlze 
lanmıştı. Amcrıknlılar başka gani- müsaade etmişler, fakat ondan son 
metler arasında pek çok miktarda ra arkamızdan ateş açmışlardır. 

kamyon, petrol vesaire almışlatdır. Sahayı temizlemenin yegflne çare· 
Mttraılyöz yuvası adalar si dinamit ve el bombaları kullan· 

llamellkavatıada 
l 9CI lf r cla&Jlt 

iLK - OaTA - LiSE Taksbnde SırMervller M 

Her cUn aaat 10 - ıs uuınd& talebe kaydeder. 

1 Hwıu.&lyeUerl: Yabancı diller ötreUmlne ehemmiyet vermek. talebe
sinin sıhhat ve inzibattıe yakından allkadar olmaktır. Eııkl t alebe 

kaydlarını ağustoı sonuna kadar yenilemelidir. Telefon: 41159 

Emekli Dul ve Y etimierin 
ve Askeri Malullerin 
Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam . Bankasından 
1 - Maatlarını bankamızdan temlik suretile alan emekli. dul ve 

yetimlerın kanunuevvel . klnunuaeni • şubat 942 ayhklarının tediyesi
ne 1.9.942 salı gUnU saat 13 den itibaren b8'1anacaktır. 

2 - Askeri harp maUU!erlnln muameleleri aynı gUnde sabah saat 8 
den 13 e kadar yapılacaktır. EylQIUn birinci günü bu saatler dahıllnde 
ma!Qllerden gayri kimseye maat verilrnlyecektır. 

3 - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan fitlerde yazılı giln ve saaL 
te bankamıza müracaatları ve bunun haricindeki müracaatların kalıyen 
kabul edllemlyecetl ehemmiyetle illn olunur. <9263• 

r 

Alacak ve Satacaklara 
Ankara'da emllk ı~erile ilgi.si o•anıarm gerek dofnld&n doğnıya 

serek tubeat vaıııtaalle müracaat edecekleri yegt.ne emniyetli ınUeıı· 
eeee Ankara'da Ulwı meydanında 

Ankara Emlak Acentası 
HAYRI D/LMAN Müessesesidir. 
Istanbul Beyoğiunda Tünel hanında Kapı 11, Daire 7 numara~ 
fUbeal vardır. Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şube: Iııt&nbul Beyotlu 

Telefon: 42994. HAYRI DILMAN No. 1. T 

-
Nafıa Vekaletinden 

Ekailtnıeye konulan iş: 
l - Su lşlerı Sekizinci Şube MUdürJUğü bö'ge!!l içinde bulunan 

Amasya bıı.h~elerinin sulanması için yapılacak kanal ve ima!Atı sınaiye 
ınşaatı tahmin edilen keşıf bedelı fıyat vahidi esası Uzerınden cl.OH.666ıo 
lıra •81> kuruştur. 

2 - Eksiltme 22 /9/ 942 tarihine rastlayan salı gUnU saat 15 de An
karada Su lşleri Reıslİği hlna.sr lçtııde topianan su eksiltme komisyonu 
odasında k:ıpalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Isteklilerl eksı\tme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesı umumi su ı,1erı fenni '8rtnamesi ile hususi ve 
fenni şartmıme: erl ve projelerı <50t lira cOO> kuruş karşılığında Su iş 
lerı RelsliğindE'n alabıhrler 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ıstekliJerln «45.090> lira cOO> ku-
Tulagiye karşı yapıian taarruz- maktan ibaretti. Bir çok hallerde 

la aynt zamaı:da Gavuto, ve Tunam son dakikaya kadar dinamit ve bom 
boya karşı da lk hücum yapılmış· ba kullanmak lstemlyen askerleri
tır. Tulaği kanalının b!r tarafında miz bombalarını patlayacakları va· 
bulunan bu iki kUçük eda Tulağlye kitten daha ~vel ağaçlara karşı 
kAjir bir mendirekle bağlıdır. Bu fırlatmakta idiler. Fakat Japonlar, 

Bir çiftçiyi öldürdüler 
karısını da oğır 

yaroladılar . 

!JOGAZiÇ/ LiSELERİ 
Ana ·"ımfı - İ.'k - Or 'a - l "se 

Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eskl talebegln kaydının 

yenilenmesine başlanmıştır. 

A RNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36·210 -

1 ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gün evvel bir dilekçe ı e Nafıa Veklletine mUracaa.t ederek bu işe 
mahsus olmak Uzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 
Bu mUddet ıçındE' vesika isteğınde bulunmıyanlar eksiltmeye gıremezler. 

üç ada Japo
1 

n 1b~~riye kıtaları ta- bu bo
1 
mbaları tekrar _b

1
izc 

1
atmak t G

1
edçen kgece

1 
Ru1melikavatında bir il(••••••••••••••••••••••••••·~ 

rafından m tra yoz yuvası haline suret le mukabele etmış erd r. ar a a an ı b r hAdise cereyan ~· G 
getirilen tabii mağaralarla doludur. ~ b"Wafa. süneli süncüye 1 etmiştir. Rumellkavağında oturan, ı H ı• H s c HOOL Amerikan bahriye sllahendazları· İlk ıilnil akşamında bahriye sı-1 \'C kendilerine alt bir mısır tarla· 
na verilen vazife bu adaların te· lAhendazları adanın bilyUk bir kıS-1 sında çalışmakta olan İsma ıl ile ka- ı 
mizlenmesi ve viicude getirilen bil- mını temizlemişlerdir. Fakat Ja- rısı Makbule, güneş batmak üzere 1 
tan _Japon tesislerinin tahrip edil· ponlar grup halinde çukurlara ve iken tanımadıkları bir adamın mı· ı Kayıt ı11ıerl: PAZARTESi, PERŞEMBE r;tlnleri aaat l O , • ı.ı 
mesıydi. sığınaklara saklandıkları için hava sır sapları arasında gizlene gızlenc 

11 

ara111nda yapılır. l.eyll yerlerimiz müdattar. 
D~namltıe uçurulan mataralar karardıktan biraz sonra mukabil dolaştığını görmüşlerdir. İsmail, bu Ikmal imUhanları: Ingllizce kısmı 16.9.942 de 

)NGİLİZ ERKEK MEKTEBİ : Nişantaş 

Bır yand•n bu hareketler yapı· taarruza geçmlşlcrdı r. Bu ilk gece meçhul adama doğru: Ikmal imUhanları: Türkçe kısmı 17.9.942 de (Orta) 
lırken bir ya.t dan da başka blrlık- göğUs göğilse yapılan muharebeler - Sen klmsın? Burada ne an· ikmal imtihanları: Türkçe kısmı 18.9.942 de (L lae) 
lcr Mubangal'yl işgal etmek ve yorsun? Mektep 23.9.942 çarşamba gilnü açılacaktır. Telefon: 81078 
G d la ka ı nda b 1 n n d ha sabaha kadar devam etmiştir. Kul Dl b , 

ua a , na ı u u a a !anılan sl!Ahlar yalnız bıçak ve siin ,>e ağırmış, fakat adam hiç •,_•••••••••••••••••I'••••••••••• 
az ehemmiyette başka adaları zap cevap vermcmlşt ır. İsmail bu sefer · 

güden ibaretti. Bazan da mücade· 
tctmek vazifes nl almışlardı. Yarı mısır saplarının arasına ck.ğru ıler-
çrplak bir halde bulunan bir çok le yumruk yumrufa devam etm 'Ş- lemiştlr. Bu sırada cussell bir adam 

k 1 1 J tir. Hiç bir fasıla ne istenmiş, ne as er ceset er aponların ancak saplar arasından bir ok gibi fırla-
silAhlarını alarak mağaralara kaç· de verilmiştir. Fecir vakti bir güıı. yarak elinde bir sopa olduiu halde 
mak vaktini bulduklarını göster· evvel zaptettıklerl mevzileri mu· fsma ılin üstüne atılmıştır. Çiftçi ıle 
mektedlr. Yüzme destekleri üstü- hafaza etmış olan bahriye silah· meçhul adam arasLr.da şiddetlı bir 
ne oturtulmuş dGkuz av ve daha endazları llerlemete devam etmiŞ- boğuşma başlamış, kocasının fena 
büyük altı deniz tayyareslnden ı · ler, cumartesi günü saat 3 de Tu- vaziyette olduğunu gören Mak· 
baret olan bütün Japon hava kuv· laginln zaptı tamamlanmış ise de bule de biltlın kuvvet ve cesareti
vetlerl ilk taarruz esnasında, kul- avcı eratı daha iki üç gün faal i· ni toplıyarak kccasının yardımına 
lanılmaz bir hale getlrflmlştlr. Ya· yetlerlne devam etmlşlerdrf. Bir koşmuştur. Alaca bir karanlıkta 
kalanan az miktarda Japon esirle· çok bölgeler iki kere daha temiz- dakikalarca devam eden bu boğuş· 
r lntn bulur.dukları vaziyet mUcL lenmiştir. ma.dan sonra İsmail ve karısı Mak· 
dNllln ne kadar şiddetli olduiu Ka'* b ir temlsllk bule kanlar içinde ~ıaır aa_plarının 
hakkında btr fikir vermektedir. Vaz felerl Ga\·uto ve Tanambo· arasına baygın dOşmOşlcr, iri cUs-
Tulağlde yakalanan 600 Japon e· go adalarını işgal Etmek olan hah· selt meçhul adam yine mısır sap· 
sırinden h içbiri sağ olarak teslim rlye sllAhendazları kayıplara uğ- ıarı arasır.da kaybolmuştur. 
olmak istememiştir. Gavatuda da ramışlardır. Japonlar tarafından ha Başından ağır surelte yaralanan 
hiç bir esir alınamamıştır. Japon va ilssil olarak kullanılan bu ada· İsmail, kısa bir zaman sonra ölmüş, 
deniz tayyare üssünde bulunan larda 300 bahriye silAhendaz aske· kocasını kaybeden Makbule yaralı 
takriben 100 k ' şllik bir kuvvet tes· rile 1000 işçi bulunmakta idi. Ja_ olarak ve bitap bir halde hAdiseyi 
llm olmak lstemlyerek mağaralara ponlar sahıle hAkim olan sırtl,ardaki haber vermek için tarladan uzak· 
çekilmiştir. Bahriye silAhendazları sığır.ak ve mağaralarda yerleşmiş· )aşmıştır. 
kale haline getirilmiş olan bu ma- !erdir. DUşman iki şalupanın asker Vakadan haberdar olan jandar
taraları dinamitle havaya uçurmak çıkarmasını sUkunetle karşıladık· ma derhal harekete geçerek meçhul 
ruretlle bu düşman askerlerini yok tan sonra ateş açmıştır. Bahriye sL katili araştırmıya baılamıştır. Müd 
etmek zorunda kalmışlardır. IAhendazları dokları zaptettlkten deiumumillk de dün hadiseye el· 

Son nefese kadar mukavemet sonra sırtların eteğinde mevzj al· koymuştur. Makbulenln yarası a· 
Tulağlye çıkarma . hareketi ya· mışlardır. Amerikalıların önünde ğırdır. 

pıldığı zaman düşman h içbir mu· m itralyöz ve otomatik tilfek kul· -------------- · 
kavemet gostermem i ştlr. Bahriye !anan Japonlarla dolu yuvalar bu
si!Ahendazları adanın şark kısmı- lunmakta idi. Yüzbaşı George Stal· 
na geldikleri zaman inatçı b ir Ja· lings bu hususta şunları anlatmış
pon mukavemeti lle karşılaşmış· tır: f 

!ardır. Mağaralar silsilesini dına- ııBu sırtı nasıl zaptedlp temizle- ı 1--..ı.-..+--
mitle havaya uçururken tesadüf c· dlğlmlzı Allah bilir. B r saat için· J 

dilen güçlüklerdctı bahseden Al· de yüzbaşı Tergeson, sığınakları. it 
bay Merrlt Ebson bilhassa şunları havaya uçurmak ve içindekileri yok 

5 
söylemlıstlr: etmek iç in 20 sandık dinamit kul· ı---+--+-_, 

aYalnız bir tek kilçilk mağara- lanmıştır. Yüzbaşı bütün gün dL 'ı---+--+--+-
da bir makineli tüfeğin son nefe· namltlcrlnl hazırlamakta ve sonra 7 

r 

Milli piyango 
Zafer keşidesinde 
kazanan numaralar 

MUll Piyangonun 30 Ağustos 1942 I 100 lira kazanan numaralar 
tevkalAde çekilişi dlln Ankara 19 Son Uç rakkamı (795) ile nihayet 
~ayıs .stadında saat (14.30) da çe- ı bulan 400 bilet. 
kllmlf ve çekilişi kalabalık bır ha'k ~ ll."a kazanan numaralar 
klUesl takip etmiştir. Son Uç rakkamı (491, 764J ile nl-

Bu çekilişte ikramiye kazanan nu- hayct buloo 800 bilet. 
maraları aşağıya yaZJyoruz. 10 lira kazanan numaralar 

I0.000 Ura kazanan numara 
879950 

Son iki rakkamı t 36) ile nihayet 
bulan 4 000 bilet. 

20.000 Ura kazanan numara 2 lira kazanan numaralar 
251619 Son rakamı (2, 5) ile nihayet bu.. 

10.000 Ura kazanan numara lan 80.000 bilet ikramiye alırlar. 
190061 50.000 lira bUytlk ikramiyeyi ka· 

a.ooo lira kazanan numaralar zanan 3799:'i0 numaralı bilet Iııtan· 

396661 34{1778 346313 387390 bulda Aksaray satıcılarındS'n birisi 
2.000 lira kazanan numaralar tarafından satılmıştır. 

010045 101646 157899 212623 251633 20.000 lira kazanan 251619 nurna· 
325962 329950 330881 349391 370914 ralı bilet Bandırmada satılmıştır. 

1.000 lira ka7.anan numaralar • 10.000 lira kazanan 190061 numa_ 
002180 006694 010563 016828 048590 ralı bilet Uluburluda satılmıştır. 

049790 063608 072231 076077 077930 1 5.000 er lira ikramiye kazanan bl· 
088019 096044 096322 114228 ll:t556 , letlerln 2 tanesi Ankara, bir tanesi 
123072 145310 200885 202175 202718 Istanbul, bir tanesi de Alacada satıl-
206927 206058 2008-19 228357 233017

1 
mıştır. 

234842 240156 242157 263898 267158 2.000 er lira ikramiye kazanan bl-
283M7 292409 304922 :124293 329147 leUerln bir tanesi Ankara, bir tanesi 
333549 347141 319836 357273 396386 Is tanbul, bir tanesi Mersin, bir tane_ 

500 lira kazanan numaralar l si Aydın, Kastamonu, Burhaniye, 
Son dört rakkamı (6917, 7483) i!e Bandırma, Eskişehir, Bursa ve Di· 

nlba7et bulan 80 bilet. yarbalurd& aatılmıftır. 

' .. 
" 

. Sold.ı."l sş'-a: ı - 'Rasg •• ~. 2 _ 
B r sayı; Bir nevi deri, J _ Bır 

balık, Bir şehrimiz, 4 _ Gaddar 
5 - Aşajtı; Donuk, Bir son·ek: 
6 - Ç1.1bulc çanaıı: D•ırum lıi· 
kflye;• 7 - Cahil olmıy.\;ı a:!cl:ı1 , 
8 - Bir renk: Soru, 9 _ Alı!; (Fi_ 
llz) in ıkı hclrfi, 10 _ Vı..ı;·et J,i ; 
nevi kilıın . : • _ Çemtc: Para 
dc,labı. 

Yukardan aşağıya: ı _ Bir r.e· 
Vi toprak; Bır hitap; İIAve, 2 _ 
Bir hayvan g.bi hareket, 3 _ Es· 
k i devirlerin elkabından biri, 4_ 
Bir uzvumuz, Oturulan binalar: 
5 - Akıllılık taslayan, 6 _ Bir 
nota; Askeri hava, 7 _ Ödeme; 
Kemer, 8 - Çocuk bakıcı; Kir, 9-
Blr renk; Bir hayvan kar.akterlnce. 
10 - Ekmek; Boş toprak; Kurum, 
11 - Bir komuta nidası; Bir uz
vumuz; Su. 

DCNK Ü BULMACANIN RALLi 
Soldan sağa: 1 - Semer; Obur. 

ı - Ades (seda); Kum. 3 - Ma· 
lek; Kula. 4 - AsBbi; Ar; Ca. S
La; Eb; Sır. 6 - İs, İka, 7 - Ne· 
vale; Ak. 8 - Emek; Sem; Fa. 9-
Şom; şa. (aş( Ay. 10 - İrade· 
Salon: 11 - İşret. ' 

Yukardan aşağıya : 1 - Şemani, 
Eşik, 2 - Edas (sade), Mor, 3 _ 
MelAI; Nema 4- Eseba Ca·be-ae), 
Ek, (Ke)dl, 5-KI, Av; Şef, 8 -
Et; Asa, 7 - Kabile, Se, 8 - O· 
kur; Kem ; At. 9 - Bul; Sa (as), 
Al. 10 - Umacı; Afyon, 11 - A· 
raka. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Proje ve keşfi mucibince :~aremizln Ankarada Kılıçlarda yaptıra

cağı dinamit deposu ve bekçi ikametglhı inşaatı kapalı zarf usullle ek- ı 

slltrneye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 47,760,40 llra, yüzde 7,5 teminatı 3582,03 liradır. I 
3 - Eksiltme 11.9.942 cuma günU saat 10,30 da btanbulda Kabataş. 

ta levazım ~besindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Proje ve ke.ffi 239 kuruş mukabilinde ııözU geçen •ubeden ve 

Ankara, Izmlr ba.f mUdür!Uklerlnden almabilir. 
~ - Ekalllmeye &lrmek iaUyenlerin 25.000 lir&lılc bu kabil ln.taatı 

muvaffakıyetle yapmıf olduklarına aw ,,..ura llbras ecterek ihale ~nun_ 
den 8 gün evveline kadar ayrıca eksiltmeye ıştırak vesıkası almaları ı~
zımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühür"U teklif mektuplarını kanuni ve
ııaLkle yüzde 7,5 gllvenme paraaı mµbuzu veya banka teminat mektu
bunu ve şartnamesinin F. fıkrıuıında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan 
kapalı zarnarını ihale gUnU eksiltme saa.Unden bir asal evveline kadar 
mezkO.r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler! llzımdır. 
Postada vukua ıelecek gecikmeler kabul olunmaz. (9155) ... 

Clnsl ·Wlk tan PazarlıJın 

ıtınU aaatl 
~~-~~~~~ 

Killçe kurşun 7.000 Kilo lS.9.942 salı 9.30 
Kazma sapı 500 Adet > > > 9.40 
Poııta küreği 100 > ,. > > 9.30 
Kepçe kürek 300 > 
Çamur küreği <toprak ıçln> 100 > 
Pirinç tel kafes 24 Metre > > > ıo.-

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı altı kalem malzeme pazar-
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabata.şta leva· 
zım ve .şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Posta, kepçe ve çamur küreklerinin reııimlerile pirinç tel ka· 
teıı numunesi her gUn öğleden sonra SÖZÜ geçen şubede görUlebillr. 

4 - Istek1llerln pazarlık için tayın olunan gün ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat üzerınden % 7.ıs güvenme paraıııyle bırlikte mezkQr 
komısyona müracaatları. c9319> 

r -~~ C!.Y2 ""l 
SABAB 

7.30 Program ve aaat nyarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıftıralım. 
7.40 Ajans haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası. 

ÖGLE 
12.30 Program ve sa!I t ayarı, 

12.33 Kar19ık program (Pi.), 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Şar_ 
kı ve türküler.· 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl sazı, l8.4:S Radyo 

dans orkestrası, 19.30 Saat ayan 

ve ajaruı hM>erleri, 19.f5 Serbest 

10 dakika, 19.55 Mahur maka

mından tarkılar, 20.15 n.dyo 

Gazetesi, 20.45 Bir halk turkttıU 

ötrenlyoruz, 21.00 Kon\l.fDla, 
21.15 Klarnet ve piyano soloları, 

21.30 Konuşma. 21.45 Senfonik 

program (Pi.), 22.30 Saat ayarı, 

ajans habt!rleri ve bor11&lar, 22.45 

Yarınki program ve kapanıf. 

1...------------------------' Atletizm müsabakaları 
• tehir edildi 

Dün Fenerbahçe stadyoınunda 
yapılması kararlaştırtlan Türkiye 
ferdi atletizm blrlnclllli müsaba
kaları havanın yajmurlu olmasın· 
dan dolayı tehir edilmiştir. Milsa· 
bakalar salı ıünU saat on yedide 
1apılacaktıı:. 

l'.lllln6ail 7ertt Aa. 9abealnden: 
ICmln&ıQ yerli As. f· de kayıtlı 

emekli ve Yd. B. !arın ıı9ağıda bildi· 
rilen günlerde diploma, sıhhi rapor, 
en ııon hizmet ettikleri birlik veya 
mUeueaelerden almış oldukları ter
his tezkeresi ve lkı adet fotografla
rlle bir likte fUbeye gelmeleri. 

Piyadeler: 31 Ağustoe 942 den 1 
eylQI ak•amına kadar, 

Topçular: 2 eylQl 942 gUnU, 
Sv., Nk., Istıhklm: 3 eylQJ 942 günü, 
Tbb. ter: 4 eylQI 942. 
Eczacı ve kimyagerler: 5 eylQI 942, 
Heııep ve Jıfl. memurları: 6 eylQJ 942, 
Deniz, jandarma: 7 eylQI 942, 
Dlıpçl, veteriner: 8 ey!QJ 942, 
Marangoz. mimar. makiniat, kamacı, 
demirci: 9 ey!QJ 942. 

Mızıka. hJ.klm, mühendis, As. mu_ 
allim, tüfekçi, oto, hava, demiryolu: 
10 eytQl 942. 

* Bqiktaf As. Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı bulunan bilQ

mum yd. subaylar ikişer kıta vealka
lık totoıratlariyle birllkte fubemize 
getirmeler i ilAn olunur. 

...-« .... Ti,__. 
llaUde Pf9ldll ........ 

B• u,.m aat 21 buçukta Harbl-
7ede, mm..vu b&hçeelnde alaturka 

Jmmmda bu gece 

ONLAR ERMiŞ MURADINA 
Vod.U • 1 - Perde 

Sahibi ve ~efrlyat MUcHlr11 
Alamet Emla YALMAN 

Vatan Nefriyat Türk Ltd. ŞU. 
v ............ 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su iş.eri Relsl!ğine makbuz karşılığında verme
leri llzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c.6910> c9062> 

,... Ankara Emlak Acentası. 
.Ankara Em14k acentuı eaJıibl Hapi Dilman Iatanbulda BeYot

lunda Tllnel hanında 

ANKARA EMLAK ACENTASI 
/ST ANBUL BEYOÖLU ŞUBESi 

adile bir fllbe açm"tır. Ankara'da olduğu gibi burada da bQttın mtıf
terllerin emir ve arzularını tam bir IUmad ve emnlyeUe takip ede
cektir. Ankara'run en eııki ve t&mnmı9 bir emllk mUeııseseal olan 

Ankara Emlak Acentası 
9ubeııtne her lf için bilA.tereddUt ve tam bir inanla mtıracaat edebL 
llrıılniz. - Ankala.da olan bütün l9lerintzl de bu vaarta ile y.pt.ırıım. • 

Her nevi Emlak, Arazi, Alım Sah!!.', 
i clare ve Kira lş!eri deruhte eder. 
Müracaat eden yanılmaz. 

ADRES: Ankara Ulua me,danı. Telefon: 2181 
Jatanlıııul Be1o1111 8tbnbtU ~ TQQel ıı.m ~ ıı, 

daire 7 - Telefon: 4299f. T 

Maarif Vekilliğinden : 
Bölge sanat okulları tesviye, elektrik, motör, dökUın, model, ma

rangozluk ve demir atelyeleri için aşağıdaki esas ve tarUar aıtınds 

«öğretmen> ve <usta> alınacaktır. 

A) Otretmen olabilmek için; • 
1 - Memurin kanununun 4 Uncu maddesinde yazılı şartları hala bu_ 

lunmak, 
2 - Tlbl tutulacakları imtihanda muvaffak olmak ll.zımdır. 

3 - Yukardaki .şartları haiz olanlar, barem kanunundaki esasalara 
J'Öre tayin edilecek miktarda Ucret ve ayrıca 32 UA 48 lira illve ücret 
verilecektir. 

4 - Filli askerlik hizmetini yapmış olanlar tercih olunur. 
B) Usta olabilmek için; • 
l - Memurın kanununun 5 inci maddesinde yazılı 9artları haiz bu 

lunmak, 
2 - Tlbi tutulacakları imtihanda. muvaffak olmak llzımdır. 
3 - Ustalara imtihanda gösterecekleri batarıya. göre 260 liraya 

kadar ücret verilecektir. 
4 - Fillt askerlik hizmetlerini yapmış olanlar tercih olunur. 
Oğretmen ve usta olacaklardan hllen bir müeaseseııede çalışanlar im

tihanda kazandıkları takdirde bağlı bulundukları rnUesseseden ayrıl· 

malarında mahzur olmadığına dair muvafakatname getirmek tartile 
tayin edilebilirler. 

Talip ola.rıların Maarif Vekilliği Erk&< Teknik öğretim mtldürlUğU_ 

ne bir dilekçe ve avrakı mUsbiteleri ile müracaatları. (9330 • 7253) 

TURKi'rE ŞEKER 
Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
Fabrlkalamnız ba seneki faaliyetlerine eyUUde seçeceklerlndea 

btanbulda ve fabrtkalamnızda yeniden kr tatal feker Jçla mllracaat
lana kabulüne 81 Atmto• pazarteal &1lnlbldea itibaren .,..ıaaeralll
tır. Gerek k üp serek kri•tal talepler i, ancak bedellerin fabrlkalanmı
za veya latanbul büromuza tama men &edi7eslndea veya bavalea ln 
vilnldundan aonra ıtıbara alınacaktır. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyondndan 
Cln91 Mlktan Tahmin FLTalunln bedeli tutan l tk temlMt 

llarDf Lira Kanıt Lira 

Patateıs . 12000 Kilo 38 4560 00 342-
Kuru soğan 10000 > 25 ~ °" 

TOIO 00 
Zeytin ~200 > 77 °924 00 187 
Sa.bun 1800 > .. 1M4 00 

2508 00 
Yıldız'da bulunan Teknik okulunun 1942 mali yılı lhUyıcı olan jıJ • 

kanda cins ve miktarile tahmin bedelleri ve ilk teminatı yazılı 4 kalem 
kuru erzak iki ayrı şartnamesine göre 7/ 9/ 942 pazartesi gUnti patates, 
kuru ııoğan kapalı zarf us1..1lile saat 14 te: zeytin, ııabun açık eksiltme 
ile ııaat 14.30 ~a GUmUfsuyun'da Yüksek MUhendls Mektebi Muhasebe
sinde toplanacak komiııyonda ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konul· 
muştur. Isteklilerln şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak üze
re bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme gUnü GilmUfSuyunda 
Yüksek MUhendi.s Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 

Teklif mektupları eksiltmeden bir ııaat evveline kadar makbuz mu. 
kabilinde verilmeııı IAzımdır. Poııtada vaki ıeclkrneler kabul edflm~a. 

(1838) 


