
Kahire 26 A A.-Höy 
ter ajunsı bildiriyor : lramı 
karşı yaptlan miiştcrPk 
Hus - ln~iliı. hureld\tı 
~lı~ırda büyük l>ir heye· 
cuıı tcvli<l C'tmiştir. 

Krn\ Farukun kız kar· 
deşi lran Veliahdilc evli 
bulunmaktadır. 
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Tat ih Vf! 

26 Ağustos 
.) 

~.:a<lırmın Ö'liinde ku • 
t mandc1nlarının ortasında 

ve hasmını karşılamaya. 
esirini teslim almaya ha
zırlanan lıiiklimdar ·' Alp 
Aslan ,, yanındakilere : 

- Ayuk bastı~ımız bu 
ülke iı;in lıu zıfer, bir kah 
ramnnlık destanımn ilk 
mısraıdır Cmit ederim k;: 
cv:at ve afhudımız bunu 
unutmıyııcaklerdır .. dedi. 

Pek az sonra maiycti
lc yorgun, bitkin, sararmış. 
pcri~.ın biı halde Bizııns 
inıp.ıratorunun geldiği gö
ründü, kolunda ve yUziin 
de hafıl yaraıardat: kan 
akmakta idi. 

Kendi kuvvetinin iiçtc 
biri nispetiııdeki bir avuç 
kahrnmanl.ı ordusuııu ku 
şatan, dağıtan ve oııu esir 
tdeıı bu cesur Turk hü
kümdarını göruııce, ihti -
yars.z onun ayağına kapan 
<lı. Jşte; Selçuk hükümdarı 
nın lıüyüklüğünü inıpara -
toı· o zamaıı anladı. Yeriıı
den doğrulun "Alp \slan,. 
imparatoru yerden kaldır 
dı ve : 

- Bir hükümdar için 
hukad:ırı çol\tur .. d--di. 

Onu ynnınu oturttu te 
dav.sini enııetli. istirahati 
temin edildi ve oglln ve 
gece hiitün yaralılar tedavi 
nltına ıılındı ve hepsinin 
rahat vo sa kin bir uyku 
y..ıtmasrnu imkfln1ar veril 
di. 

26 AGU;:,TO::; 1526 
26 .Ağustos 1526 J>"r

şeınbe sabahı Dravu ile 
Tunu aı asındu yemyeşil 
<>Vaya hol yağmur yuğı> or 
du. Bütün bir gece yürü 
yüştcn sonra o sabah Türk 
ordusu Kanuni Sülcyma .. ın 
Başbıığluğund ı bu ovaya 
gelmiş ve ~.ur.ar ordusu -
ııun karşı~ında harbe ha -
21rlannııştı. ,, . 

• T ...ırih\·İ 1 er bu vakai 
mühimrn ~i şu suretl 0 an 
lalıyoı '.ıır : 

•' Padişah 23 ııisandıı 
7'• hin ) eniçeri ıle Islan 
buldaıı yola <:ık ı. ordusu
na Edirı.ede 50 b n Aııa · 
dolu, Sofyada7 J bin Hu meli 
askeri ilubak elti . .l\ıhayet 
yürüdük<_:e mevcudu kaha 
ran bu orduyıı B lgl'.ıtta 
Uumeli akıııcıhıı nıııı en 
uıcşhurlarından Hali v.::. 
Husrev beylHr m .. ıye~l~r:rı 
deki a8kcrleı'le tumurıı ııyor 
ve 250 hin kişilik mu11z . 
zam bir kafile haliw! g tiri 
yordu. 

( >smunlı donanrnnsı.ı 
d.ın hafif bir filod,t izip 
tn>fasından 10 lıiıı kişilik 
bir lrnvv tin idaresinde Tu 
nada 11 siizulcr k Belgrda 
~elerck, ordu>u s 1hihJr·n 

okviye e<lıyordu 

ş. 'Cuz 
~onu var 

30 AJiustos Zafer 
Bayramı programı 
·Türk istik/O.linin teınel la-1 
şı o/an bu hal)ram coşkun 

lazahiiratlu kutla.nacak 
3J Ağustos Zafer llayranıımızuı 18 inci dö ıüm yı

lı v tt.uıın her kö~es!nde olüuğu gibi, Ihtııydu <la hli 
yiik tn.:.ıhiiratla kullunaeaktır. Bu münasebetle hususi 
bir k\>misyon turııfından lıaı.ırla 11an p:-ogı-aırıı aynen 
rıe~rndiyoruz : 

1 - 30 Ağustos Zafer Bayramının 18_iııci dönüm 
yılı v.ıt llllll her köŞ"Sinie 01duğu gihi llatayıl.ı da 
büylik maasiın ve tezahüratla lcsit cdılccir. Bu mü· 
nascbcUe hazırlanan program :sırusile aş ığıdıı 
tespit edilmiştir : 

Hesllli binalar, evler, dukkfin ve nıaga:t.ıılar. guz·no 
lar, oteller ve büyiık cıı:Jdcler hayraklarlu. yeşil dal
larJa. çiçekle, elektrikle, milli renk ve r~·simlurle süs
lrnecektir. 

1\hıhtelif yerlerde taklar kurulacak ve bunlar ku
ruldukl<trl yerlerİ'ı icapl:ırile mütenasip güzel yazl 
larla )azılmış iııbitnp ve is'.iklfil suvuşlarına uit de 
ğcrii vecizelerle de tcLyin •Jdilcc>l~lerdir. 

Ant.ıkyudaki kauul rcımıi lum s,ıat l 5 le İnÖ':ii 
cuddesiııdt! eski Durkul otelindekı Tuğay lrnrnrgalıın 
da Tümen Komut.mı Sayın ~Ü'<rü K.aıı.ıtlı'rıın huw· 
rile y ıpılacak ve gt~<: t resmi tam saut 16 du lise 
arkasır.c.Jaki ( cumhuriyet alan ) ııı<la yapılacaktır. 

Cumhuriyet ulumııdaki trilıüıılerin orta kısmı me
buslar, vilayet erkanı ve meıııureyııi ile \illiyet du
vetJilerine, sıığdaki ordu mensuplarına. sohlukı lı'i · 
lıün de Parti ve BeLd.yc meıısupLrmd tahsis edil
miştir, Tribiirılor Jav_;tlilcre mahsus olup davetiycle 
ri h. mil uuluııınıyuulann polis ve zabıta tcşkllatı ta 
rafmd:.lil IW.Ç etlilm.:::.cl'llU mahal kalmam.ık Ü:t.el'C 

geıehen ilıtıyat ve tayukkuzun ötıcedeıı nazarı itil;ara 
>llınmBsı Hizımdır. l'rıbun:erin önünde kimsenin ay:.ık 
Uı bulurımasımı nınsai..lde edilmiy,.cı:ktir. 

Asker, Jandarma, mektepliler, Gençlik Teşkilatı, 
he.dk ve esıı.tf tc~ekkülleri Garnizon l\.onıutanlığınca 
kondılerine tah:sis edilmiş olan yer.eri işgul edecekler 
h;:ılk la intızamın muhafazısı için mcyJan etrafımı 
çekilen tellerin Jış Uırafında kimsenin incinmesine 
muhal verılıııiyccek surette yerlcl'ini almış olacak-
Jardır. 

Tcl>rikler tam saat 15 le Tuğay karurgahm<la biz 
:zat Tümen Komutanı taruf•ndaıı kabul cdileceğıne 
gör~ uilılmunı rüesayı ıııcmuriıı, Purtı ve llalkevi 
erkanı, Heledıyc Heisı ve aı.:ıları, Tıcar~t Odası he· 
yeti, esnai teşJkkülleri ve dalk müın.::ssillcri Alay 
gazinosuna gelerek Komutumu şahsmdu kulınıman 
ordumuzu seıilmlıyarak Büyük Zafer llayranıımızı tel> 
rik ~deceklcrdir. 

Alay gazinosundaki kabul resmini müteakip .Bele
diyeye gidilerek Ebedi :)ef Ataliirk ün ve Miıli ~ef 
lnönü'nün büstlerine çelenk konacaktır. 

~lcrusime merasim Komutanının enırıle ve lstik!fü 
murşile başlanacak bunu gen<_: bir subayımızın 30 A 
ğustos Başkurn.uıda.1 muharebesi hakkındaki nutku 
takip ve l u ııut1ca Tümen ı'\..Omutunı Sayın Şükrü Ka 
rıatıı hm.ıfından mukabele edılccck, Tilrk .havu Ku-
rumıı ndmn da Kurum Ba~kam Selim Çelenk tarafın 
dan kıs cı hitabede lnılunuiacaktır._ 

Nutulc'urı mut,,ul<ıp millet v · rnemlck ·tiıı kuhrn· 
mun oıdus:rn:ı lmrşı bcsıt d;ğı inan Vt• gövcnle miıı· 
net Vt~ ~tlkranın ifadesi olmak Ül.Cm.• uir okul lalelıe
:;İ t.ır.ıfıııd<1n • ıyırı Komut,ırıı güz ... l :.ıir lı11kth sunu• 
h.c ıklır. 
Gcı.:it resmi sırası mer.ı:sim Komutanlığıııca tcrtipleııe

ceklir. 
2 - Gccl:! ~ ·nliklcri iı;irı y.ıpılması gereken knvi· 

rut v · tc1.yiııal i-,lerile rcl\Z'tlılec ·k t tklan.i tanznı 
v er:tıhi H lcd yC:'c, t• rn.ıı v~ gdrnizon Komut:ııılığı 
tarııf ıd<ln l· 11..)r alcıyr l rtip cdııuc ktir. 

3 il ıv ı\.Ul'U?ııu tarafınd lll furizrıı otPli ıdı· 
Kurum me.ıf.ı ıtınc b' b.ılo v •rilecktır. 

4 Devıııı .~. 1' ırtı, Halkcvi ve Bele.diye Beislıklc-
rine yazılmı~tır. 

Bir Romen 
Genertılı 

usga 
Tı\HftlIN Et H()(~ 

llI l 'ı: AP!) Ol 
Lond .. ıı 25 \ SOVYET \ Kl'HLEB 1:\ l 

:\IETHEI >I\ OH . Sovyetlerin Londril 
1 l\loskovu 25 ,\. \ - Elçisi Maiski sulıa) ~ 

lstihbumt duir~si bildirıyor: biinllm.Je şerefine 
H•> l en ordusu (;enel Kur bir ç.ay ziyııfetin,?~0,, 
mayı başkanına ait ele gc rı söylemiştir: .. 11 
<;en bir vusikada isteme· hirliği şimdi tarıh11 11 
<len Huslnr m ·th ·d.ilınck· l>üyük harl>iııi yo~ıı 
tedir. Bu \'~ık ada d nili· dır \lm,uı snrıı.ıYI ı 
yor ki: Sovyet ordıı~u iyi 
kunılnıu~. ıyi s •çilıııi.ş, 
eyı antrenmun1 r ) apmış 
ve orc.Juy ..ı usta şefler ku 
mumla etmektedır. 

(Sovyct \lnıı.ııı h.ır-
lıınıforı deı slcr) ba~lığım 
lıı~ıyun bu yazı şöyle <le 
vam ediyor. Sovyet kıt.ulan 
z~nginnıulzemeye malik. Vı.! 1 
Lir çok kıtalünfa mU:t'll vv 
ve k u v ve tıi s.ialı!ar, 1 
muk.ııelı 81 ahlar vu.·dır. 

Sovyet piym!esi şid lt+ 
le mukaveıııet edı~ or. Bu 
iyi antr n lıanııı notl~ıJır. 
Sovyel ordusunun topçu~u 
is •hotlıdir. ~ovyel kumun 
da h yetı hll'c_:okhılı; lıi e 
l ·ri biliy, r. Es ıseıı bizim zu 
ymtırııızın büyük bır kıs

mımı da uu lıi clt'r s111Jep 
o ıııııktudıı· ~ovycııer bı 

zıın kıtularınıızııı höııluğim 
den ıslifac.Je < diyudar.Dı~or 
ve nıtıayet bır \;Ol\: ::;ovyet 
muvaffukıyetinden bahs 
~diyo_r. ________ _ 

UİH ME~1UH ı\Lll\AC.\K 
Tupu ~icıl \1üdurJLiğtiııden: 

lerine indirdıği zar ~ 
do.ayı lııgiliz JuJ\~r 
1 ı·ınc leş k ktir1 r 

ruıı. ~on bahnr Y·~ 
tadır. Bu rn~vsirı1 

. tl''ı ıll lız hava kU\ vt. v 

h.l (~k faal uır r01 u. • p 
c.ıklaı ı v d ıh ı • 1 1 
ol.ıcaldmı nıuh_ıı~~ 

Çay ziyafetııı \ 
k:ısı il birlık e 
ve 400 subn) v· 
zır bulunmuştur. ı., 
ZEHiRLi G,\/, ı~ I \ 

;\ıl \1A ~ \( \~ \ 
~losk .u 25 '·P 

Sov) et ordulttr11111,~ 
h. ı·o.n · h,1ırh111'cıır 
dc11r ~tefarıı ve: l\hı rı 
lan t.u utındııll ' ~~ 
ı.~ ı · J·aıı~1 ,ı utır eı ı l us:ı a •·rıP 

ıe~ rette lckzıp ct<Jıv- _,; 

"11' KA YlP rı.t( fi .i 
'

,. l ~ .. ,. .. 
>Ir ny k < .ır 11111 

ğa ruah~us nıJlı•~,~ r 
hettim ) enı~ııı 1 ıı . . ııı 
J~ımd,.m eskısııı 

yoktur. ı.ı' Jıı 
Arpahaıı ıhl•) d ı 
azasmdall 'j,e)ı· 

\ 1 
ıu 1 ·oıırLI 

cşriyut .i\. il l:ı ~, 

~udromuza 15 tinı ma 
aşla eyhllüıı birinci güııü 
müsabaka ile bir katip alı· 
nıcakllr. lsteldih~rln mür, 
caatlun. 

. ,. 1:~ı.. qıl 

1 

..)e ıru v , o\ / 

C.H.P. \lııLlJıt.'1;; /i 
lstimtak edilecek dii.Kka{' 

l 
l'arsel (iıl' 1 

~lıntukatiı ı\o. Aıt 011.iuğu Şılhıs Ciıısı e ı 
Beş ,ı _Evkaf idaresi Tarik f~ı~ıı-~:rı l~ 
Ueş ı Mıryaııu \ u . .;;. fHekiıu ı..; u~k jlrıı 
Beş 3 Hacı Molla l::mıail ., (4) 4~ 
13eş 5-6-4 Haşım Duyukh " l 
Ueş 7 Abdilllntrf ,, uri ,, 

1 111111') 
Köprü başı meyda ılı~ırıın ş ·hır ınıur P ~ıd 1 

tanzimi ic_:iıı meydanlığa yiırUtülnıesı ikt1Zll 1~uııı 1· 
rıda parsel uumurulan yazılı dOkkaııhırııJ rıf ,st 
karriir ederek emrı ıstımlillmı arn:ııe n1~uuıı1 

uygun bulundugu yüksek Vııaye Idare ııerıll' 
sayı ve 15 - 7 -194 lgünlü karaııJe tak~ıır•'tı 
ve tayın kılınan hoyeu mulıamm111ece ai' ı; o 
re karşılarında yazılı bedel tuhmı.ı eJıl 1110ıJıl ti 
eshabı al_uı~ l.ll~ll bu bapta bir dıyec ·kı,o::ı rtJ • ~~ 
dirdc tarılıı 1laud,uı 1:) guu zurfuıda r>-5 >ı.J ıl 
nıahkeme~ırıe ınür.tca:ıt eylem lerı wıu'° 
nuı. 

:\hnh.kası 
Üç 

Pursel 
N >. 
29 

• • • 
Aıt olduğu .. ahıti 

Canııi kebir evk.ıfınd,ırı 

Cç 29 Camıı k ·hır .evk.ıfıcı ],ırı :; 
~;irn-ıi . 4 -~ k pu ııuıuurulı CuıetcC1 ·f ı ' 

ıc:mndakı0Ukkurıla8 - Kupu uumur.ılı h •ç 
Köprü hnşı rncy<lanlığının Şl'hir jn1111 t 1 

rı~ tanzimi içın meydunlığa yürüt ı nıi!'"'~ıı1rJ 11f 
Yukand" p ıı·s ·l nunuır ılan y.ız.ı ı dllkl{H 111' l 
takarrür ederek omri is~iıu'akı anırı1J HO) 
uy ,.,un bulunduğu yül sek Vılııyc ıctare ı-ııf( 
s.ıyı ve 15 - 7 - 1Y41 gilnlU kıtrarile Fi ıı~ 

1 VP tayin kılı'l.ırı hey, tı mulıaınmineCJ i 11 
kfirp kaı·şı arıııdn y. zı ı bedel tahın 111 1

1 ı 
la eshubı a1 akaııın Lıu IJ.ıpta b.ı d.)lUl~" \::rl) 
<lırde tuı ılıi ııftndun 15 r.{Un z ırfırıdtı o 
rnuhkemcsinc ıııüracaut eylomekri (liif1 


