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DU TERFİ LİSTESİ 
• 

USTEGMENLE:R Jbrı.bım Ar wy. Seyfi Tun,lıayı, Scra.:cdtlin 
l'U •AŞltlr.A ,.E:RF' EDEN PiYADE ı ' ı. Nizami kopan, SabaluıdJln OıQdoiru, 

o C•hlt G 1 Arıunc, Abdilllıadir Yakut. Mitb•t Yılmaı:. 
ii tek n. A. Sabit Solok, 11. LGtri KQnter, lııct Olctay. Al\ Gevcı:roı:'.hı, 

' n u~alar. A. Hı~reuln Erolı Mı.ıhur ffüqJ'in lb,1ı::ara, lımet Ytlmazıih, Rahmi 

30 Ağustas 
Piyangosu 

19 Mayıs 
Çekildi 

PO 
Dünkü At Yarışları 

Yurtta 30' 
Ağustos 

r- D KAT
inhisarlar idaresi 

Hastaları da 
Dü ünmelidir ~ ~~arcı ~i:a 1~!;1:, ~lı~bf"·o~:c~i: .. ~.ns:~~=j ~~ n;:_r, A ~=~miır..~.~rı~c~:~rS~~:,. C•r;;ü•::;f~ 

k • At, U11an. On.kan, A_. N~catı Q,.cr- Erol, TtTrilr. Oranlan, Nih11t Erkan, Niyazi o!•llt Y•ı:ı.aın, M. Saım l)olr.m~n, H<1· Tütürı.cb, Hakkı Hoıkayı, Esat Tıvuren, Mu
h •. , er, Fuat Kapkuı, S. Şevket .Erel, J. ııffırr Cıtnlıo. H. Nidaı 8a7d•m, C•lil Kol• 

Ankara da 
Stadında 

Sevinç T ezahürlerile 
KYtlandı lnhlıarlar ldareslnl tı gllendlren 

birçok tiki.yet mektı.:plal"I alıyo· 
rua. eunlırln k lm ltl hıılk afgar•· 
tarının ya bombot. yahut kazık 
gibi pek ıert q.1ktı~ından, kimi, 
ıarap1arın ekşldlölnderı kimi rakı 
bulunan.ad,dından, kimi kolonya 
yapılfl'ladıbından, itimi bakkallar• 
da biraların pahalı eatıldıQından 

bahıedlyorlar. Bütlln bunlar nl· 
hıyet ve bir dereceye kadar tah• 
at sevklere t11allOk eden mesele
ler oldu~u ve bugUn metQul olu• 
nacak datıa mUhlm meseleler 
mevcut bıı1unduDu için, bu ılkl· 
yeller Uıerlnde pek o kadar dur• 
muyoruz. Fakat bunlar lçerlalnde 
bir taneal var ki, ltı:erlındo ehem· 

mlyetla durulmıya dejier mahiyet• 
tedlr, lnhlıarlar lctareıl° Malt hb· 
l&sael yapJT'lıyormuı. Malt hUll· 
u11 içki deljll, lltçtır.' Esklden 
bu"un yerini tutan va Oeto Malt 
denilen bir mllelahı:•r vardı, Fa
kat bu ecnebi mUırtahı:ar ılmdl 
gelmedlı11 için tıalk bUlUn ecza• 
hınelerde lnhlıarlar Malt hUll• 
sasını arıyor, fakıt bulamıyor. 
Hasta .... Tplerl bu pek IDıı:umlu 
iller bulam3yfnca ne yapacakla• 
rını .. ~ırıyorlar. 

ve • · Unııl, Hıkmet Oıeren, A. Rıza Açım, ja, lsmıtil f:r!.'ner, MuııHc-r Kulur, llılmi 
Jı. Kemaı ~•ılı, Ahırı•t Btdemh, Jııl. Saım Mutlu, H. Fethi OrtıC. Zühtü Mete, Temel 

fe hıt Bııykarı, A. Zekı Yıt.,ınııı., Tı~un, S.ılih Alanlı, Şakir Kuı\tuı{, S.ıli
iu r Oıkın. Zi7ı JJsa.ı: A. Rcııt Yil- hatun Kırıbıl, Rüat Y1ıf111tlt, 
, Jııl. Kemal Kaymaz, Salım Delikuıb, 

d t Aybar, Yunı.ıa Alı:.ıylı, M, Nurı Ulu· 
lba Yıldırım. A. Nihat Unıldı, O. 

Ge er, lbrahurı Erlı:ahr, Tah~ın Hoplu 

Oldukça Heyecanlı Sürprizl i Geçti I\1'.illi Piynngonı...n 3ü Ağu~los 1942 
fevkalade çekilişi di.tn Ank.~ra 19 
Mayıs stad:nrla saat (14,30) da c;e- At yarış!ar1n1n sekizinci hafta koşu~ ı DÖRDUN'Cü KOŞU: Ko1uya Ba
kilmiş ve çekilişi kal&bahk bic halk Jarı dün havanın kapalı oluşuna rağ- rad. Hümayun, De!tteglil. Zehrimar, 
kütlesi tak '.p ~tmi.Hr. ,me11 kalab~hk bir ıeyirci önünde ya Pınar; Hasba ve Nilüfer gireli, Bu 

l:1i]" Baştarafu 1 incide 
tanı Korgeneral Hüsnü Kılkışın 
kıtaatı teftişi ile başlamış ve onu 
ııarnizonun en kıdemsiz subayı 
Salahattin Selek ile Ankara Ma. 
arif müdür muavini Feridin nu
tukları takip eylemiştir. 

USTECMENLJCE TF.RFI EDEN 
GUMRUK TCGY'ENLll:Rl 

A Fevıı Bıd.ık\ll. M. Kemıletti.n Olaa,, O man Akıtın. Nıcl Durdıf, M. Zübt\l 
lkııdır ın. R. Nıyaıı ·r11nı, Taceddin Atımarırr. :Fıhrethn Oıtıı1t.•n. H. Hüınil 

ikramiye kazEınan numaralar şun- pılmışhr. Pistin ('ok çamur o1u!iu yü. ko'u beklenmiyen bir netice verdi. 
tardfr: zünden bazı koşular ümit edil~d~lı: S!mdiye kadar her kosuda ralc:ip1erini 

/'"- ye A Şe ı Çalı.il', M. Kemalet::n Kum- Gılrhan., Se7feddin Giiv•nli, Muammer Alı.,a, 
• Mehnıet &rt•C· S.dı Alr.soy, lılırısu M•hmct Aulıa. MöJıarrıtm A\ansu, i\tu••f· 
o S.ııl.ihacı..ıhn Arbalı:, O. Tallt Onıi, fer K;ıran, Feridun TUlen, M. Çe111 Yet)(in. 

50,000 llra 
20.000 
10.000 

tı. rarnıy~ ~azanın: 37t:9!50 
lira ~aı:anan : 251619 

sürprizli nt-ticelcr vermif, mü$te-rek kolaylıkla eeçen Prens Halimin Hüma~ 
b1histe talili1er çok para kazanmış.. yun isimli tayı ayağındaki Srıza yü
lard1r. Koşuların neticeleri 'iunlardır: zünden 15 gündcnberi çalışmadığı a e t Kay&'ı ız, Haydıır Alkor, Bwrhıın Ce'lad GtJrleJuı, Ah Atunok, Sedat Kaf, I 

a11o ı M:ı:c t Kobaıı. .M. S;ıdettİ.11 Una!, Abdı.ırr;1.bım E:tunç, F_-nır ı .. rtu rul. Ltltfi lira ka:ı:anan : 190061 
BİRİNCİ KOSU: Ko"uva üç tay hnlde koştuurldu, ve böylece ilk: defa 

ıirdi: 1 - Menevi,, 2 - Kader, 3 - mailObiyet acıs1n1 tattı. Fikret At1ı. 
lkba~. Müsterek bahia, l'&nyan 100 n1n Barad isimli taYt çok ıüıtl bir 
kuru1 verdi . koşu i1e Hiimayunu bir buçuk: boy ıc

Bunlardan ~onra Korgeneral Hüs
nü Kllkış. kıt11ata hitıp ederek yaşa
nılan zate~ gününiJn ulu!nlmuıun ha
yattndaki bOyOk öe;=:erinl ınlatmı!S. 
bugünü kazandtronlan öjmU,, etsiz 
kahraman Ebedi $et Atatürk fle tiziz. 
ıehltlerlmizln hatıralarını anarak 
Millt Şe! lnönll'ye kar•ı bütün ulu•cı 
duyulan se\-g! ve ıayııyt ifade eyle
mistir. Sık sık ve ıOrektl alkıslarlt1 
karşılanan bu hitabeleri, törene 1,tı -
rak eden birliklerin KorgeneTal Hüs
nü Kılkıı önünde yapt!kları ıeçlt 
remı! taki~ etml•fü. ı 

' E u&"aı, 1 1 alıır.. T\lrkot u, Enver C zer, Huseyln Sont'. F.nver Alı:, H;ııan ı 
Vedıt Aipae:ot, M. Sadrlı Beıe .. tepe Eıkal, Hıtıan Bilciçe~. Ne n Gııru:r, Hüınü 

5,00'J llrı:.ı Jt,;utınanlar: 

39666ı 3l9i78 3463ı3 387390 
.\c B .. tı.ıcan, Tıı 1ı. l-~rer, Mı;;aıle; Oün:an, Veli Oılnn., Aiıduliı.adır Oray. Mu· ı 

t ı.;.:> M.- Rcpt Taylaa, M. Mönir Minıı.:an,. zafkr ÇalnTer, Filııt1 Tuıt4U. Naı;i Sa•aıcr. 
mmer Menaıler, A. Saııh Akba.rıan, lb- Zihnı Kıya, A:p Alıal. Naı-mı Altael, Cih;ıt 

AJ 4.1 • Ilıu·hancddln Akyıldı.s. Cııvad Erdinç. Ekrem ôzyılma•. Ahd\llll:adır lpk. 
8d1mı B .. ata~ Jlaı..ıu Buvükonaı Şükrü l.;fl, Cafer Kaya, Tııhır Enoy, l11mıı.il 

Nuı Sec ın, lhıhaettin Erkunt, SaW'>ad: Onder, Naci Tellin. Cihat GO.her, Dolan 

2,0tl•) llrı kazananlar: 
010045 325962 101646 329950 
157899 33<l88t 212623 349394 
251633 370914 > , Rehk Sükan, M. Nı:dlm O.ı:al - Yilcel. Fı.hri Kolburan.. lhmıa Aburıta. Ha· 

Nel tı Arman,, Sabri Suer, M. Ncio«'t ıan Rrsöncn, Kerım Yurd.ıiıul, Tacı Toıun, 
rıo. n A. Irı.ıın Huna, M. il:ı:mzi Kuılu.ı:ı Nuıreddln Ata-. Sıhri Miıe, $evlı.i Oi.aıı, 

ı : Arıiıı lıın., H. Rıfat Kolat, 0-sman A'. Rec;ıl Oral, Nıı:i Oıklpct. 
\1 E ın Tu,ay, M. Hıvrettln .Haıa- YUZBAŞJl.lCA TF.RPI F.DRN SUVARl 
M 1 G US1'EGJı1Et1l.f.Jıt 

ımı:-t Uraözt, Hasın GJr, Sllle;ıııan M. Celil Yaı,ırıer. ı-:min Görlı:üc. Orhan 
Raıım Ylıkıf'I, Ali lfalıaü•lef. ~o:vlı.ı ır, e'irıd l::ıcn, M, Vrdat Senyol, l!tırr. Mı:-bmct Aııaı:ı;ı Faılı J;:r:ır,, A Fuat 

n D -:ı, Klıuıı Gi.Jna1, Fuat Kaiecı, I?--1. Adnan KRobay, I.KŞev1•ı 8uı.ll. Sa81ihıd· N A.bak, Cahid PıTI• , A . .Nıhat dın I"aı. Aıı• onalı, a:n t ·•ıırıın, iJrey-
, .\ IL o1n Erun. Su1!ymo1n Dan· ya On' , Vaıh. Arıli, Ahnut Kuıltarı. H;ırn• 
Nı)'a't C.ençer, Hilınl.i Beril, H. dı ~arla!l, A Envf'r Yıldırım, A'nl K;ıra(a, 

un M ı .-- k .. 1 N d 1 Zekı G6kmentli:, Kasım Alpar. 
u 1 t: ıa a "''e o.,. u, u.red uı IUSTEGYiı:NLtCE 1 E.itPl EDEN SUVAR) 
n met lJJ't~I, A Faılt Atu .. ın, c' . 

r Ura Hiiınil Baymak, Nurtddin or .. ı, TE MENLERi 
ana,o1, R •• 'rekı.ıalp, Naı.ııhı Wecdll't. Ayllut, Salih Koç. Mtnnan Pa: 

M Fetıı Men.ıu Ah Bırlı:al h.ıd. sinll, Cahil Oıaüt. Yunus Arlı:ula, Nıyaıı 
r Sur Kı ~ 1 Kemal Teoman 1 Çelık, Muttafa Oılıtr, Cemil Soner. lbr;ı· 

Co;-.: ı Ah;,a;, Aoıltilkaı!lır 6ı: 1 hım .Suna. Mu ıafı C:,ökbe!, ŞUkrü Pohıt, 
ı n:ıu o H&mtk (iJlt kı Hasrı Y.,alçın., Rıza Komtuoilu. Rııst"orı A: 

n r pra ot! A Hamdı 0.nekın' ö; .. Jvn•u, lılemdoh DJlen, lrbn Baktır, Hul(Hı 
~le t Uıu -ı, ı.e ı Turkel" Fao.t B;ıylı:al, P'ocvli Aolll. Zeki A ın. Klmil A· 

· " · rııpıurı. Mu•bfı Turker, Ahmel Aı iı. Omır 
\f Ztkt Mater, A. San:ıı Uçurum, Oı:Jı:utul, F.ntttrul Akın, Sa·f"!!llııh Anı:ı. 

Re t Pars, Sıbrl Gürer, Necdet Oce, C~h:, Tırıs, S~teyman Alc:•ıtcı, H ·ıl!'yin Sa
K han, Bıhrı Oıol. Rec:aı Hekım· vı.;1:.:-n. Sdlhad~in Tut; al. Sa.mi Trın,el, 

11. Rı1 11 Q.,kı1r. Mebmeı Kırabwd;ılı, ı Nı(i Ot\nızu, Aımt Sora-un, Tallt S6:rf'r_ 
lan e . Jbrahım Dl ... iıaFI. O~m_ll::l Nurni Evren, J-laınll Arkan • .ZiJ'I Kavaı. 

VUZBAŞlt.ICA TF.Rl-'T F.Olı:N TOP 
USTECM&NLERl 

y. A .Şın.ııı BilyUkderc, Zıya, Tırkın. 
al rtelun, Mellmtt Or"''"'· il. M.eltklı 
an. S. lekı Y.rel,, O. $ııııd 01.kın., 
Kl ıl 0 elçi, t-.""lısht't Ulu,11r1lın, M. 
r Pı Q, Nahıt GISlıçöl, V. Ba1r•m Arif Savaf, H. Avni Neti,, Abdl Arda, 
, N-'Jıa1 Bı,11, S. Sabri Boysan.. Ni· M Ce'.'1f'ddin naylı:ın, Sıml F.rıil, lh•an 

O to Mehınet Ertn, M. Notml Oı:el, M Vaıli l'rkrrın, M. Sallhıddin Sil· 
~ , i. ef Savur, Y Keu.n Kllç,ılı.vurıl, rıcy, S, ı.·ikrl S61'1meı, Kadir Aykır, K~0al 

tı ı· C. ııı; , M. Aıl Caac.r, ı\liietldın Mr· Turfıe, t Klmı\ Gılıııy, Vıdıı A~ay!ı, -
) m Bay arı, ilamdı Dtırıtırlhrn, M. F.min Tılın, Ahmet Otanovı. Alp Olmeı, 

o 

lııaı ( Y. ll ıan ı>arplıaya, Yl!SUf 
1 

Nl.yaai Yoruc, lbrıklm Sıkııoıtu. 11 Pıh• 
t c Tcmı.t Thsıın Yalçınk&)•a Seı , rettin T11kçe, M. N"dP Btt'.l'der, A B•hırd· 
, 1 e,-hk Sonıtur, Celll P.tlı.an, ld. ain Ertünıü. A. Hilmi Ertılnıü. M Murat 

ıJ N•yazı Ç•tlar, Rcsu) Yhce, Do n, S Sami G61ı:ıy, Sallhattln Bayrak, 
opl lıoflu, 8. Nuri Erıüd11n. Ceva.l $11'fılı Erdener. A. Hdlf' Oıersin, FııınıJı 

dıı. Rıamıa Kılk•J, A., E)'11p M•ttr, P:ıönlü. N aameddiıt Çeker. R,,ıd Dır, Ki· 
l'ry 1 ııh J.... vdrn, M. Adil Demırtan, um Bırse. Kerim Ciölı:1Jrr1ı:. Halım Yür•I. 

e ı Doı.ıın. A. Rıtım Baydar, J.f, Nuri Jiayd:ıır 04kdenta, Sami Ar..'aç, Recep Alı· 
Nev · t 0.rkıın. l'avı<! A:.al. A tuııa Ar..ıan Jtara•u. ff, Cihat l••alJ.. A 

ri I rhaneddin Ciokıo1rk, Muıta· Rl,hİ' Oyman. H B•hçet Basaı. Klı.t•m Orta\, 
• tı, H;ı,.rcddın Unıal. Fe• i Ta· M Retad Sal:e•en. Y. Ye1ar Gılrtop, Hilml 

' A ıncıhıır. Siaaıi o ... ma, Neı.mi A1'1ıar, &•mııddln Aral. Abdullah Ar&J, au. 
A lı l Kırıklı.aıı.at, ıerma.n Orelıarı., Fetıml Erine, . A. Cemal 

Turink. O. Nf'~d•t Se,klıı. Halıd Tı.ılıy, 
..,"\I NLiôf~ TF.RFt EDEN l'JYADF- Envc- Karıtıu, Q 1man Uıman. lhıan Kıp· 

"ı:.VMEN .. ERi 

UYCUI t. r.\~em Hı.ıal. N. Şı.: ·"' 
, uha~u: Yuttcr, Abıdt.- Alpay, 

1 Go:. u. Saı l'ıdm, Muhiddin Mando:-
6 A ı Rıdo, ~cıad Ertan. Suphı Eli· 

laoı?ILJ-sTF.GM F.NLtGF. TF:RFI F.DltN 
TOP TF.OYF.NLETH 

O. Fahir CiUrler . .Mehmet Okan, Murat 
Orkan, Şahap ltılı., A. R11a Zeren, Beılm 

v Ke n A 1x n Sımi Kuçulı, ŞukrU 
.. ı Mı:-htl'cl Oztilrlı. Muzaffer Yanardat, 

1 ı Oıdol:ı.n. Enun Derıci, Veyıel Uuı
:ı, T f k K • .Jn J, Ahn:ıet ı:rnına, Ba· 
ı Gir ı•a il mı Arl'ı'ıın. O~U.1" Ekmcbçi, 
evnıan O demir, Zeki Soyut. M.u.ımaıer 
, Mı.zhat Uzel, zı,.a Ozı:r, Cemal Goi:.ıl;:ı. 

jf ~ı (Dev3mı Sn. 4, Sii. 1 clr) 

tt n Alrsüı:ıcr, M~ıı:ıffer Ytkll Ondır, 
• khan, Kureddın Oıbık, Abdullah 
t Haydar Hersek, Abmet Soyer. r.lı. 

1 D ay, L6 fi On•r. Ahmet lbıııa. il, 
met Ozc•n, N1..ıırn YOttl. Sateyman K.,. 
Rıuf Sube1ı. Ncr•d E-vl1cn. Musıara 
• , ~ ı!rt!" 1>01rı&701. Ş;ıhap t:se;:rr, 
•lıman, L6tfi Baı.ıtur, lhıın G..ırtan., 

ler, liırn 'l'olıa, Mem•t CUflçe, 
.rı Gu Fahri Cinıil. Mı:-lımct Yüksel. 

Bor, Hakkt Kıratelı:lıı. Neıet Taner, 
al Şa.11ı Muıtala Erden. Sillı:ril Son· 

, .Mebı: et Alı:..ailn, lılluaffer Kaps&I, 
• anin Erdenl.ı, Abdülkadir SaT11, Oıman 

~elli Uoutmar, Sevlı:et Ercin. Ah· 
C<lnsı.ran, Arı( Ko,ak, Cemil .Barun, 

Sa,-aıkan, Haıan Kıraırilan. Basri 
ımec, Alltddln Kalender, LOtfi Oıen., 

BUGÜNKÜ PROf;RAM 
1.sD Prosranı 
7.s:ı: Spor 
f.40 lhıberter 
1 55 OrkuıtrJ 

12.30 Vroıralll 
JJ.Sl Müzik (Pl) 
1 ı.4.~ Haberler 
il.OD TDrküler 
1 a 00 Proıram 
11.0l Fısıl ı1aıs 
ı ı. 4.5 Orkeıtra 

1
19 SO Ha~rler 
10.45 S('rbeıt 
'' SS larkılar 

1
"2 .1'1 Rad)'Q it" re-te'll 
20.-45 llaUı: •llrlr.OsQ 
ll.00 Konu1ma 
ıı ı ~ S1>lobr 
21 .JO Konuşma 

1
aı4t Mllıl4 (.Pi.) 
22 SO H.1Hber1e!r 

2J,4J J<apanıı 

1000 lirıııı k:ızı1r.ınlır: 

002180 088019 20S927 
396386 OOP694 Ofi6044 
283967 010563 096322 

2671S8 
200058 
209849 
2283S7 

IKINCI KOSU: Koıuya üç tay rir çerek birinci oldu. 1 - Borod: 2 -
di: D111bi çamura d~larak ko,amAdt. 1-Iiimayun: 3 - DeıteıU1. MUıtterek 
1 - Hızır; 2 - Can, 3 - Dabl. Mil~ b:thls canyan 600. -pllıe!er 310, 125, 
t...-ek bahi•, ranyan: 100; ikili bahlı 6QO 140: ikili bahlı 4000. ikinci ve dör
kun1, verdi, dlirıcil koşular üzerindeki çifte bahis 

UçUNCtl KOSU: Me,.feıi 300P 1190 kuruş verdi. 

292409 01H828 114:28 mrtre olPn bu koşuya Tuna. Sava, BEŞİNCİ KOŞU: Ko1uya KomtsaJ: 

304922 U4b5 JO 114556 
OH790 123072 n30l7 
063608 145~10 234642 
072231 2008~5 240156 
076077 20217R 242U7 
077930 202'18 263898 

600 Ura kazananlar: 

324293 
329147 
333549 
347141 
349836 
357273 

Bora, Tomurcuk, Bahtiyar; Tarzan Daııdl, Karabiber, Heybeli ve Çobanlı:t .. 
ıirdl· Bu kO$U aenelerdenbert görül• zı etrdi. Dandi c;ıkhiı ılbi rahat~a 
memiş derecede cüıel oldu. Tomur· ko,uyu kaz-andı· Karabiber çok ıüıel 
cuk ve Savanın baıtaın sona kadar ce~ koıarak ikinci oldu. ı - Dandi, 2 -
ki,mes1 ve dört atm ayni hizada kocu. K:ırabiber, 3 - Çoban'k:ızı, Ganyan 
yu bitirmeleri "eyircHere cok zevkli 275 ı>liseler 230, 300 ikili bahis SOSO 
ve heyecanlı dak'kalar yaıattr. Dördüncil ve beştnci ko~ular üzerindeki 

Son dört rakımı 16917). (7483) ile 
nihayet l)ulan 8(1 bilet. 

Kosu baslar bııtlamaz Tomurcuk bı- çifte bahis 3400 'kuruş verdi. 
" aldı. Jokeyi Bayram çok akıllı h'- Sabahattin Ay(l f'll 
reket ederek çamurlu phıtten &İtmiyor, 

10\J lira karananlar: 

Son ile;; rak~mı (795) ile 
bulan 400 bıld. 

!50 llr1 kaı:anr.nlar: 
Son üç rnknmı (4~1 ). (764) 

hayet bui•n 300 bil•t. 
10 llrı Jtı11:1nınlır: 

Son iki rakamı (36) ile 
bulan 4,000 b;let. 

.:? lh a lo'1aın11nlır: 

nihayet 1'-enardaki çimen1iil takip ediyordu. 
Sava j,.e bu kuvvet1i r3kibinin hemen 
arkasından. fakat ç<ı:nıurd:"tn ıidiyordu. 

ile nl- tflOO metreye doıtru S:ıva hücuma ceçti 
h~c de Tomurcuk kaçtı. l•OO metre ön· 
Jerinde bu hareket bir daha tekrarlandı 

Son 
bulan 

r'k•nıl (~l. (S) ile nlhayel 
80,000 bilet :ı.trnmiye alırlar. 

nihayet 1200 metreye dofru Sava Tomurcuğu 
yrıkaladı. Bayramın aliıel bir t:ıktik 
ile Savayı önt brrakhih görüldü. Bu 
!'ıTada Tuna ve: Tarzan ıla ger!dtrı ye· 
tis:tiler. Son viraja doğru Tomurcuk ile 
S.1\'I baş başa geldiler, vir;tjdan c:onra 
Sıvanm iokeyi fena hlr taktik 11" çok 
çamur olan pisfJ takit> t>tmekte inat 
etliği halde B.'lyram Tomurcuğu ylne 
çimene aldı· Ko!iunon sonları y;·klaş~ 
tığı sırada çok heyecanlı bir sahne o!· 
O'u. Tarzan. Ssva ve To11nırcuiu ceo;e
rek başı ald1 1 Kosunun bitme~in-- 100 
metre kttlmışh k1 Tunııının da hücum~ 
ge.;crek Tomurcuğa yeti5tii.i y,örüldü. 
Sor. anlarda Tuna ve Tomurcuk T:ır 
z;:ını yakal:ıdılar, F1tk~t Tarıan birden 
b!re Tunanm önüne gelerek yolunu ka· 
padt ve Tomu1·cuia da carptı. Buna 
rağmen Bayram fcvkalSde blr gayretle 
TomUrcuğu hücum ettirdi ve Tarz:ln" 
da'1 yarım boy hırkla yarışı kazıınmaia 
nıuvaffak oldu, T:tr?.an tarafındın her 
kesin önünde hatalı h'.r şekilde örtü k,.
~ilcn Tuna ise bu vaziyette üc;ilncüliik· 
ten kurtulami1.dı. Sava, jokcy.in;n ca
murdan ıilnıekte 1srııır ı:ö•terme•l yü· 
zünden dördiıncU ka'dı. 

Jıf. 
50.000 liro !Jllybk ikramiyeyi ka -

7.ınan 3799~0 numarııh bilf't 1ıst~n -
bulda Aks1rayd'lt 0:1tıctlardan birisi 
tarafından oalılmışh-r. 

Ankara_ İstanbul Hattında 
Kaldırılan Tren Seferleri 
Ankara, 30 (A,A.) - Biıe verilen 

malG.mata ıöre dev!et demiryollar.t 
gon zamanlarda artın yükıelr nakliya
tının temini ic:in daha (azla martındiı 
katarı işletmek :r.orundiıl knhndıiından 
Ankarat.'1.n tlayıdarpı,aya Çırşamb3, 
Cumartesi eünlerl ıaat 1.32 de harekrt 
eden 3 No. lr katarla Haydarpaşadan 
Ankaraya S:ıh, Perşembe günleri saat 
R.30 da harckf'I ed,.n 4 No. !ı katar· 
kırın seferlerine 8.9.1912 gününden t· 
tiParen ihayel verecek ve ayni tarih· 

1en itib;tren Ankara .. H;ıydarpa,a • 
Aıokara arasında işleyen 1 ve 2 No, h 
ekspres k&t<\.f'larına birinci ve Ekinci 
mevk'. yolcuları için fazla bir vaıon i
live edecektir. 

1 - Tofnurcuk, 2 - Ta:r7.an. 3 -
Tuna. Müc;:trrek bahi!f ganyıın 13S: pli· 
seler 100 500, ikHi bah.ls 1650 kuruş 
verdi· 

İnönü Gezisi 
Töreni 
Yağmur 

Geri 

--o- -

Yüzünden 
Bı rakıld ı 

Ev,·clkl ~~~e ~ııt 24 ~ doğru seh
rlmizde :ıı drletti bir yağmur yRfmtya 
ba:şlf\mış ve ::;abah:l kı.öar muhtelif 
fasılalarla deı:ilm ctmh,,tir. Dün sa
bah d:ı saat yediye do~nl tl"krar ba1-
lryıın yagmur bir srahk şiddetlenmiş 
ve bu yt.iıdcn dür RÇı1tna töreni ya
pıhıcak ol.:ın T:ıkslm İnönü ı-czl"in • 
deki mer;ıs•m tehir rriilnıl·-tir. 

Yağmur Afyonda 
tahribat yaptı 

[lfyon. SO (A.A,) - İki güııd•nbe
ri Uıµtk civarında bol miktarda yağ
makta olan yRğmur, Cumart.Psi JCPce
~i şl<ldetini cırttırııırak sEığnak halin· 
de düşnıiyc bRşlam1şhr. 

Bütün şlddettiyle saatler<'C' yatan 
bu yaıt:rnıırlard.ın ıehrı '\'E" C'ivardaki 
tıırl3.'Rrı !.U bl1tı:nıt1 VP Ak.,.rköy{\ c:Ayt 

tct.,ar.1 5"~cr f:'lbrfkn«1 ve rl arın1 

i~til:'ı. rylf"nuşt~r. 
Sular, fabrikrı dlıındtt bulunan mal 

ııemeyl töttirmi.1$ ve Uşak Ho AkRe
köyü bo:;t;ınlarını tahrip etmiştir, 

İstanbul da 

Zafer Bayramı, evve!kt cecedenberi 
yatan yai;mura raimen dün ıehrimlr 
de içten selen büyük bir neıe ve ıe· 
vinç içinde kuilanmıttır. 

Bütiln reımi ve husuıt müeıı,.ıeleT 
ve nakil vasıtaları bayraklarla donan
mış bulunuyordu. Halk. erken saatten 
itibaren Takıim meydanın& toplan
mıstı. 

Program mucibince ıaııt 8.30 dan 1. 
tibaren komutanlık: binasında tebrik 
merasimi başlamış ve sa11t 10 a kadar 
devam etmistir. 

Saat 10·30 a doğru Vali ve belediye 
reisi yanında İstanbul kumancJ;ını ne 
merasim kumandanı olduğu ha!de Tak
~ime gelmiş ve m.eydanda Yf'r alm11 bu· 
lunan kıtalnrı, nıekteplcri ve te1ekkül
lerl teftit etmişlerdir. 
Havanın müsaadeaizliiine raimen 

Taksim meydanını çok kesif bir halk 
kütlesi çevrelemiş bulunuyordu. Tri.
bünde .şehrimiz-de bulunan mebuslar, 
kordiplomatik. tehir mec!isi azaları, 
askeri ve sivil erkin yer almııtı. 

Teftişi müteakip, direğe bayrağrmıı 
c:ekilirken bando taraflnd~n çalınan 
t~tiklil ıiıar~ı meydanı dolduran kıta. 
lar ve halk tarafmdan büyük bir hu,u 
içinde ve h;:ı.ı;r;r ol vaziyetinde din· 
lenmiştir. 

BRyrak çekme mcrrısiminl müteakip 
Sbideye çelenkler konmuş ve 1tenç EU· 

b:ıylarımr7dan Cez:mi Aydoian kürsü .. 
ye gelerek ordu namına çok ateşli 
bir hitabede bu!unmu!!tur. 

Bundcın sonra İstanbul komutanı 
A!nm Tın•z:lepe k-Ur1>i.iye ııelmiş heyC'~ 
canh ve gür bir sesle gen ~u "lym 
nutkuna cevap vermiştir. Sık :ııık a1-
kı1larla kesilen nutkunda Gentral, bu 
aür.iin manasını ve eözbebei.imiz olan 
ordunun böyle zaferler kazanmıya h~r 

lnhlsarlar idaresi kolonya yı• 
pamaz, rakı yapamaz, bira çıkı· 
ramazsı belk.I bir ıey denilemez. 
fakat ell.,de 1mkln varken pek 
IU:ı:umlu bir tlleı yapmazsa peki• 
it ltlra%1ara ht:def olabllfr. Bu 
ıebeplo bu H3ctn yapılması, dtöor 
lmallta terr.fh edilmeli ve 1 nhl• 
tarlar idaresi zevk sahibi mO,.te· 
rllerlnl l'lldı.Qu kadır onlınn ha•~ 
talarTnı da dU,tl,,meltdlr, 

\. ..... ... ,., ... ,,.,,.,,} 

zaman hazrr olduğunu tebarllz etttr. 
miıtir. 

Nutuklan müteakip geçit resmi baş. 
lamıstır. Büyük bir inili!m içinde t'V• 

vtlS. piyadelerjm.İz, onu tak:ben bahr"i• 
yt!iler. jnnd;ırmalar, topçular, aüvarl. 
ler: %trhlt ve motörlü birlikler, mele. 
tcpler ve te$ekküller geçmişlerdir. 

Saat 11 de Tak&imdekl merasim lô. 
n'l ermiştir. 

Öğleden sonra sııat 17 do halen .ı .. 
tah altmda bulunmıyan emekli ve ma• 
lül ıubay ve askeri memur?ar 30 A
ğustos Zafer bayramını berabeT"ce kut
l.1mak ür.e-ro toplantılar tertip etmiş"' 

lerdir. 
GUndUz: ve gece biltiln Halk:evlerin. 

ıic, Hatkoda.l:ırındı, Parti merkezlerin· 
de tertip ed;tcn topl.ıntılarda bu bil.. 
yilk !'1:fer g'inlinUn büyük kıymeti etra 
f1nda kor>uşmalar yapılmış ve konfe
ranslar verilmistir· Beyoğlu Halkevln.. 
de-ki toplantıda yeni parti reisi Suat 
IT~yri Ürgüplü de hazır bulunmu,tut. 

Baıvekilimiz 
L Tekeff, N. Ziya Pınar, Abd11llah Tu· 

, Necati Çotuk. Cemal llıer, MuıaHır 
, Kemal Demirel, Muıımmer Hil)'Dlı:o • ' r 

Hind:stan Mesele· 1 r · • 
sindeki Müşterek Amerıkan 

ALMAN TEBUGr ·· Dumlupınarda 
t?fr Baştaraf1 1 inride 

l:.iff'" Baştarnfı 1 incide meydan muharebesi hakkındaki 
sı taarruzlarda dahn baska hücum hatıralarını okumuştur. Scvket 
lar püskürtülmüştür. Rjez böl- Errlolıan, bu zaferin bütün dün
ııcsinde bir nydanbcri cereyan e- vadaki akislerini ve tesirlerini 
dl'n muhar<'bcden sonra, bu kesi. de anlatarak'. "Biiviik dfıhimlı 
me dört bes ordu yığmış bulunan Atatiirkiin huzuru mancd•incle 
Sovyetlcr Alman cephesini var. hu vrsile ile bir kere daha ej!I_ 
mıv~ muvaffak olamamışlnrdır. lir. minnet ve tazim hi~lerimizi 
Düşmanın temin ettiği toprak arır<'lerim. Bu muharebelerde te. 
kar:ınçları tabiye ve harckrt be-. nıiz ve asil kanlarivle vatanımı. 
ktmından insan ve malzt"mece zır müdafRasr İC"İn tonraklRrım1z1 
uğradığı kayıplarla tam bL· nis- <ıılavan ve bize buı.rünkü nimet 
betsizlik arzedivor. Sovyet ku.. ve saadeti vasatan aziz sehitlrrL 
mandanltğının bir varma hnTeke. mi7in önünde huşu ve ihtiramla 
tini muvaffakıyetle bitirdiğine e~ilmcvi bir borc biliriz ... demis
dair olan bütiln iddiaları vanlıs. tir. Hatin •Özlerine devamla kah. 
tır. Cephe sarsılmaz bir .. şekilde I ramon lnönüniin haşordırı isleri 
mevcut durmsktadır . . ~ıısmanın 'kaydederek: "Diinynda bir ha. 
kuvvetli hiicumu ıııtıııde ıazal- !:is varatıcısı. sulh vr müsalcmet 
maktadır. vr ada Jet timsali olarRk avakta 

mak gibi n"ıkaddeo bir rlava uğrun
da Ölen "7.JZ ~ehitlerımizln kanı 11e 
kutsllevtt. 

fıte bunun lçlnd•r ki bu~ün eıın
lUmUz ıevirıç ve aururdan co1nrken, 
gözlerimiz 't.-u jAliklAl ve namu8 dnva· 
sr uğrunda can verf!nlerln azlı hah• 
ratiyl6 ya1lanıyor. Hlzt' bu muUu ıtl
nü kazandr·anların Dıım1lıpuıarda 
yalcın oir dal P::mlyle ve kudrctiylıPt 
aıtrı ve 61Um1e <;arpııanların mukad· 
deı cesetleri yurdumuzun hudu1lnn 
boyunca grı;llmez diye muhkem bir 
duvAr ör.30, ., ' 

~jff' Baştarafı 1 incide 

fabrikasını, dikim evini, vilayet 
ayf:!ır deposunu ııezmi.ş ve çimen• 
to fabrikasrnın bir an evvel faa. 
livPk geçirilmesi l~ln ııerekll 
tedbirler hakkında fabrika mil<Hi. 
riindcn izahat almışlardır. 

lu Selimi AlpAr, SıHıhaddin GUrtr, 
rU Kay.ıı;.ı;raıı, Mustafa Ertop, A.~af Al· 

Hail K;ıralı:u .. çu, lbrahlm Ege, Sadetun 
ı an, BıJrhın O•ertın, lsr.ıail Alcın~rı. 

ı:cldın Ure:\lncr, 6o1in:ı Orer. Muzıffer 
n. Rcmn Atay, Bealr Avc;u. L<ıth Al

et Aylı:urt, Kimıl G41'çe. Muıaffer 
k Nevzat Aymetc, Ibrahiı:rı Ernek, i!:mın 

ılı., Ah Erk, Ho11an Cihıc.r, Sellmi Ba.y
Şu .rü Ut(r, Mu1tafa Karaman. Nahit 
~ Reııt lak.ender, Şülı.ru Alpturk, Fet• 

Y Jıan. \Idımet GuniJııen. $ai:ir Oıer, 

Hatalaı;- Kıtaları 
,1,., Bastnrnfı 1 inride 

V QvJür, Fethi Ater, Sa11haddln J1çl· 
u, 1 (ftin f.r•n, Muvakkat Oım•n. At 
et. ttıtafa TüzOn, Zelı& Aı»a:rdın, HllsnD 

tı: Nurı Atwur, Tallı O•barut, ı.hıı;ı.f· 
ur, Mı11tafı Çyır, Rahmi Tokat, Ah· 

Andıç, ltaındi Dcın.ir, AU Unıtl, Ferit 
aban l'urkrnenler, Rımia CJrı:enç 

et AJ. Akar, levkeı Onat, Abdull.oadir 
•· tdrı~ Kayhan, LOtfi Oral. Sttkı Or· 

J)ucudı Tı..;.rker0 Necati Arkman. Hur· 

tan halkı, liderlerinin ihane~ıyle' 
karşı karşıyadır Salomon Adaların

dan Altısının işgalini l 
Tamamlamıştır ı 

i 
Yeni Gl ne ıde Savaş l 
Gittikçe Şiddetleniyor 1 
Londra, 30 (A.A.) - Vaşinıı

kın. Ali AIC.ıılın, lelim Ottıc, leyııel 
rııl. Armet Metiner. A~caı Dinı;;er, Veh· 

~. frdtı:ı Nec:;ıbeddiı:ı. Olm;er. R.ıhmi Atalay, 
ı Onur, Faruk Kırılı:, Mrlih Yürilkars

• Turhan Oıer. Hcıst Ebcoflu, lbrıhim 
, eli.) Duyar, Suat TUr1coıtlu, Mehmet 

1'"1cil, Ntccali Toroa, Necdettin Tuno,;man, 
, Dondı.ırmacıogha, Ihsan Soyoc:;ık, Ali 

r cı, P.ltret Oölı:nır, Maahır Ktltimotlu , 
11 ::ı G6:bey, Seyfi Erkrnen., Haıac 

a l ı~ip O.ı:ka:rnatıı, Hilmi Anıl, F'ızd 
Jtk• Hilmi Karab•I. Refi Kıranbay, O. 

1939 danberi cereyan eden h.l• 
discler, Japonyanın Çını, VC' bü 
tün A•yayı istiliı içın açtığı harp, 
Hintlilere Japonlarla anlaşmanin 
bir efendi değıştirmekten başka 
bir şey olmadığını anlatınıığa 
kafi gelmem4tir. Hintliler ln 
giliz emperyalizminden kurtuL ı 
mak isterken, Japon empcrya• İ 
lizmi ile anla""ada kendilerine ! 
ne menfaat ümit edebilirler'! 

•ıJTı Y auı, Tufrul Tuğel"', Sallbaddın On
r Kadr Bayrı. Baba Kur•dat, H. Talip !erin yerine getirilinCmCsini ke 

.\ 111, ,)1. eyya Boı-daıt. $evkeı 0'11Un. Da· b k ak b"! b··t·· d. 

Fakat şurasmı da kabul etmek 
lazım ki, İngilizlerin de Hintli• 
!erin itimadını sarsacak hataları 
olmuştur. 1914 harbindeki vaat. 

tonda neşredilen rt>sml bir demeç. 
Salomon adalarından altısında 
Şimali Amerikan asketllerinin 
bulunduJ!unu bildirmektedir. Bu. 
rada bir Japon torpido muhribi 
bnlırılmış ve bir ikincisi de ha • 
sara URrattlmıştır. Bılsct, Naıırn A.,erdern. $evket Ka· nara 1f8 S 1 e, ll un unya 

Nureddln Erıa•a1, Faik Atabay, Fey• 
1 milletlerine hürriyet Ve istik~itl 

ıh '{t.L:scl, Kem.si Doiaoıy, Abbaı Vur- . 
ııut, ld.iicahld Darımhoila.. Salih ıc.an.let. hakkını kabul eden Atlantık be• 

·.10. A i lbzı Balamir, tblablm Bal"· yan namesinde Hindlstandan hah 
tc-Tm Seban, Mvstafı Erpınar, l alil , . . 

n1eı, Bedil Bırot. ~alf Elma•, J'ab. sedılmemeSl bır hata olmustur. 
Soa.uvar. Necati J;;rsen,, Necdet O- Hintlilerle anlac:T"rıak üzere~ gi.. 

"'e•flk Tuncttrsör, Mehmet Enuı. Be· -ı-· 
G ret. Supbı Erse••n. Fu.aı A7kU!· HQ-. den l\fr. Cripps'in, Hintlilerın 

uı Erdofın, Mehmet Alptır, Hayrı E(e, ·ıı· b. h··k• t t k"l· · 
em" Ert11nk, MuaafCer A7dın, Ali Tı.,pı • ffil l tr U Um(' e~ l ıne IDU• 

, Oıman Aner, Turcut Oıkın, Mihıur saade eden müsbct bir anlaşma• 
r ~t. Ce"'ıl Tek, Tıl1t Kawuı. Atım•t yıııt, Ul'li Dalbay, Nihat Altınbulak. Adil ya varmadan aynlmasl hata ol 

ll at. Gani Bnaal. Cevdet Tuyran, Tcvtlk t H' d' d d"il ınhan. Orhan GUner, 8. Zıtlci Kırdai, En- muş Uf. lfl ıslana Va e en 
ar Lh11a:öl, Reıit Gdktuna, Fahreddin Akı, milli istiklftli.n harpten Sonraya 
alık.I Tulsır, Halim Ocalrlr, Nuri Koeaer, *al.k" . . , .. 

hmtt Uıtün, Hasan Alpay, N;uım Tatar, "' • l, Hıntlılerın ıtımadtnl sars. 
ıun Çalı.ır, Rahrrıt IJoıkaya, heddin Un- mıştır 
lu, BUrban Taı, Ahmet Erkan. ı~nıail • 
nıi J.;ernııl Alkan. lıf,urıt ErdUI, Şet•:- Bütün bunlara rng'" men Hint 

dı• Ar•:an. Tarhan Timor, H\T.saırırdi4n • . • 
ı.,. Veli Aksonu, ıs.mail ııe~i.. Fethi. lıderlen Japonya ile bır anlaş.. 

ıt>,, S ;leynıan Evren. Mehmet Eratı!, Zeki , ak ··ı·· d · 
t aün. Fe'ld Y•n•. Nejat Erzaman. Şem- ma) a Varm temayu un e ıse-
• &aml Alpat, Hamdi c;i,.dem. Meh~et lcr, bu. Hint milletine karşı bir 

Altan, Aralan TUrlı:q. N4catl Alptelı:ı11 · . t• G · · ·· t 
det Varol, Selim YJ~ebilpn, lızet Ko- ihanet lr. eniş }-{ındıstan ku • 
:1, lab~I 6a1sınkars. Fethi Sı1sınlı:an, !elerinin milli istiklil mücadele• 

t 1 Seç.kın. Fani O.ısilncr, Cihad F.tııil. 
!lluı ttdln Oıtilrlı:, llllurıet e,..lt, Haıan De- lerini bir efendiden Ötekine geç• 

r Suat Pelı.&r. &trif Donancr. Cihat Tem· ·• k ·d ed k 
etl. Orhan Uçel, Halit HDrkıl. Fethi Ak· melk uzere SC'V Ve l are ece -

• 011n•• Unat, All4u.rrahman Onkan, M~· lerine inanamayız. Bu ancak ol• 
t la Orbek, Mehmet Bılek, Celil Stkr, Arıf . 
tater lbrahlın Atarı1, BUrlaan Dalba:r. Nun Sa olsa Jjderlertn bir, ihaneti ola• 
C ah~Y. Me?-nıet Odemi.t. Musa K1rım Ba· b·ı· 

nor, Ounın. Kaptan, Ahmt:t Cöo, Tah•ın l ır. 
Orhon, Ali Koçar, Faaıl Oymak, tlaA;ın Al· 

ay Y11nuı Pırmalı:ıız. Cemal Genç~ven. 
ab0d Toros, Ahmet Pekcın, G•11P Alı:ay, 
sat Uyaur, Omrr Tur&un, Muzaffer Kl!'

n Abdüllı:~l\lr Kaoıcı, O,man Ataç, Hilıs· 
n Ke~ç, Nedim Dtniıotlu, Biiıeyin CJ1n· 
ıt. Munaf• Yalçrn, Mehmet Tanyolac. Bı~ 

Mrn•ıt. &allh Atısoır, Mehmet Bener, 
A•er Ofüt, Necmeddin Gllrcan, M. Ali TUrlr. 
otan ı-::ırnn Aıeri. lbrahim VültAoi:, Atıl 
D6nm~z Vedat Kıraıu. Klrıl inal. l111m;ıil 
G ısa, 0

Halit ı.tııner. Mdcah.h: Cani1ı:, Am:ı~ 
•11e Jbrahln:ı $ener, Iamail Ozkan. Fıth1 

OrMPrak, A. Sallhad'din Alcan, $e"l'ktt Bar• 
Jıı Cemil Getıç Vehbi Ertan, T111han OzB-

• &ı1llhaddin Ôzdofan. Arif Kopel'. Orhan 
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* * Bugünkü acil va>:iyeıte yapı
• lacak şey Hintlilere harp 

icinde dahi istiklallerini tanL 
mak, 1ngiliz, Amerikan, Sovyet, 
Çin, Hint birliğini meyda.'.'a ge 
tirerek düşmana karşı muşterek 
bir cephe yapmaktır. Hindistan 
böyle bir cephede bu devletlerın 
müşterek kefaleti altında Japon 
istilasına karşı koyabileceği g' bi, 
İngiltere de Hindistanın büyuk 
kuvvetlerinden istifade !mkiın:nı 
bulacaktır. 

İzah cttığimiz bu müşterek ha• 

Bu bölgede şimdiye kalar ba. 
tırılan Japon gemilerinin adedi 
lf> i hulmu<tıır. 

Yeni Gine'de vaziyet 
Londra, 30 ( A.A.l - Yeni GL 

nede carpısmalar siddet kesbet
miştir. Adanın sima! ucunda kör. 
feze bir Japon kruvazörü ve 8 
muhribi asker cıkarmıstır. 

Batıda, Kokoda bölııeslnde 
Port Moresby dolaylarında Japon 
kuvvetleri f:!eri atılmıstır. 

talar, bugünkü İngiliz ve Hint 
gerginliğini meydana getirmış. 
tir. Bu hatalarlardan istifade e• 
decek olan da mihver devletle
ridir. Hindistan milli bir birlil!e 
maili< olmadıkça Japon istilasına 
karşı koyamıyacağı gibi istlkla 
!ine kavuşmak için lazım olan 
en büyüle silahtan mahrum ka• 
lacaktır. 

Hindistan istiklalinin daha kuv 
vetli garantisi, İpgiltere, Amerı• 
J<a, Sovyet Rusya, ve Çin ile mey 
·dana getireceği beynelmilel bır 
anlaşmadır. Bu milli ve enter· 
nasyonal birlik meydana gelme
dikçe, Hindistanın kurtuluşu ve 
istik!Ali çok daha tehlikelı bir 
safhaya girecektir. 

İngilizlerin Hindistandan he 
men çekildiğini farzetsek Hin.. 
dlstan istikliline değil, Japon 
istilasına kavuşacaktır. 

Gandinin ve milli liderlerin ;,,. 
tediği bu mudur? TAN 

Bu kesimde 1572 Sovyet tAnkr kıı4 ıinr•~"''-• .. rlr.- ,.:ı,.. .... ,.ıio::tir 
m~n uçaksavar topçuları tarafından, 
kısmen göğüs cöıj:üse y;1p11ın tank 
muharebelerjnde yok e:dilnıi,, 574 tay. 
yare düşürü~mUştür. Biı 25 tayyare 
kaybettik, Alman mild~faasının ateşiy .. 
le ve hava kuvvetlerinin taarruzları 
ne ıayııız mikdarda malzeme kulla.. 
nılmaz hale getirilmiştir, Bu rakam· 
tar 30 Temmuzdan bugiine k':!dar olan 
devreye aittir, nu~mıtnm kanh ka.yıp.. 
lerr i!!!lon derece yüksektlr. 

Ladoga gölünün cenubunda düşman 
dtin gece arka arkaya yaptıjı ncticc~İ1l 
yeni hücumlar esnasında 21 zırh!ı tank 
kaybetmleiir, Bir kı~nı1 çok yüksekten 
uçarak hffreket yapnn Sovyet bomba 
uçalrları doğu şJmal Almanyası üzerin.. 
de yıpratma uçuşları yapmı3lardır. Raı 
celc atılan bombaların tesiriyle şura. 
dİ burada ehcmmlyC'tsiz bir kaç hasar 
olmuştur. __ _.,. __ _ 

SOVYET TEBliGi 
l:?j Baştaraf1 1 indde 

Reuter ajansının hususi muha. 
biri, Don ile Vol~a arasında Rus. 
!arın vaziyeti düzelttiklerini söv. 
!emektedir. Buradaki asıl Alman 
kuvveti kısmen sarılmış bir hal. 
de bulunmaktadır. 

Kotelnikovoda Rus mukave
meti artmaktadır. 

General Zultof kuvvetleri venL 
den 6 mevkii ve bir hava alanını 
isııal etmi$lerdir . Riev şehri dı. 
•ında muharebeler devam etmek. 
tedir 

Sovyet hava akınları 
Moekov•. 30 (A.A.) - 27 Alustos 

J::tl'<'esi ucakl;ıl'ımTT fr~a havaya raA'
men Bnlln, Dır.ı!ı. Kl"."enfgs~rg ıe
hirlei'iy1e doğu,_ fimal rlol:u ve orta 

Bütiin tarihin akışını 

değiştiren zafer 
Ordu admcı A teğ'ıneı; Burhan Ün

soy, "bugürı burAda Dumlupınar sırt
larmda bütü., tl'rihfn aktşmı deliıtt
ren bir z11ferin hür yaşam?$ ''e ebe
diyen alnı yere eğilmıyecek şanlı ve 
genç bir ml\!cf,in bu kuvvette soıhl3 -
narak dört b11ş1~1 Fıtran çelik zincir .. 
leri parçaladıiı J!'Ürün 2C inC"l yıldö
nümünü kutluyor,, diye başlıyan h!
tabesinde T 1lrk crdusunun zafer yo
lundaki s.)nzuz kudret 've kuvevtine, 
!tarsılmaz jmanına en heyecanlı i!a
delerle terclj1nan olarak demiıtir ki: 

0 Bugün bile Dumlupmarda yalçın 
knyalarmdtı 1 '0rdulıır, tık hedc!inlz 
Akdenizdir, Heri!,. diye haykıran o 
gür ıesin akialerln1 duyuyoruz. Mil
yonlarca Tüt kl~n kalbindeki kana tü
kenmez oir kudret aıılıyan bu ıtsle 
Türk ordllS'l çetikte.n bir kütle ha -
tinde &i.irliyerek ı\,hılerce carpıştı. 
Bu topraklar vntanın bağrına gUngU
sUnü dayam'lk t_stlyt'"Tl dUşmant bol-

Almanyada diğer ba<ı ıehlrlerdekl 
tBkert ve sınat hedeOerJ bom.bardı • 
man etmişt'r. Bu bombardımanlar 
neticesinde Berlinde O Koenigsberg'de 
10 ve Danzig1de P y<ıngm çıktılı gö
rülmüş ve iııfil~klnr tşltllmlstlr, 

Rjev'in garbında 
Moı;kovıı, 30 (A, A.) - Merkez 

bölgesinde mı.har.be Rijev'jn 20 
kilometre k,dar batısmda daha dol!
ruıru Brekof'un batı<Tnda bütün ı!d
eletiyle devam etmtlctedir. Alman 
topçusu 1lk Sovytt hatlarını dövmek
tedir. Sovvet ı..-uvvE-tltr! düşmanı geri 
atmışlar 7e A'man takvty~lerinln ırct~ 
mi$ olma~ın:ı rat""'~n müteaddit yer
leri h:gal ctrniflerdlr 

Asteğmen Burhan Ünsnı .sözlerini 
bittrirken, "ktııhramanlnrımurn kan -
tarı paha~ma k:ı:::lnıp bh:e brraktık

Jarı bu munzzf\m eserin her karış 
toprağının ayni rurl'th• müdafaa edi
lereğine ant içiyoruz,. demiştir. 

Nutuklar, ~1k sık alkıtlrırla kesili· 
yordu. Herkesi, bJr heyecan dalne!lit 
~armıştT. OUyDk snva~a fştirek etml~ 
olnn gaıilerl~ 11e-h!t ana ve baba la .. 
rından birç1Jğ\1 da bu reeraslmde hll· 
zrr bulunuvorl.ırdı 

Nuhıklaı-drın sonra törene nihayet 
verildi. 

Afyonda "İnönii Giinü .. 
Kutlandı 

Afyon. 30 (A.A,) - Afyon h•lkı. 
29 Ağustos ~ünüııiı dün Hlnönü gil
nü., olarak kutlam':'şhr. Bu münAse
betle CUmlı·ırlyet ıl::ı.nında heyecanlı 
bir tören yarılmı,hr. 

Afyon belcdiy~ rf!~I "su anda içi
mizde bir ncse, kalbimizde bir ümit, 
ruhumuzda bir emniyet ve stikUn 
var. Çünktl bütün rrıilletçe baA:lan
dığtm~z Mili.t Şefimfrin gUnilnil kut
luyoruz., diye !)ir hitabede bulunmuş 
ve bUtün btr millttln bas1etler1ni, 
maddi, mqnevl. bütün kabiliyet ve 
kuvvetlerini kendinde toplıyan ve bu 
kuvvetleri :lcBbmda ve lüzumunda 
harekete get.1rebHe.cP.k yaradılışta o
lan bir k:lms<?ntn ancak o milletin 
emniyet ve ?~lmadmt kazanarnk Şet 
mevkline gP.lebllece~fn' söylemtı ve 
İn6nü'nün bCtUn hasletlere malik bu .. 
lunduğunu n~ve f"~e-rek onu millet 
ve yurt ..ıtr~ı"l.da fer;en hizmetlerini 
sBymı,trr. JTaUp, lnönt zaferini ta -
klben Ebedi Şef Atatürk'ün !nönll
ye ııöndermi' oldu~u tebrik talgra!ı
nt işaret eyli.ycrek 11bu sözlerle bü• 
yük dahi o gün TOrk mliletine ya
rinki Şefini tanıtmış bulunuyordu. 
Şef olabilmek t~ln mllletin kara gün
lerinde onu" malc1ls tallh!ı!ıl yenobl
lecek kad•r u"'1rlu bır ın .. n olnı•k 
lbnndır Bir Şef olabilmek itin 1:>lr 
milletin ebediyen minnet ve ııı ı
nı kazaruna\I: l~Ttmdır •. dem!,tir. 

M. Willkie Yola Çıkh 

Öğleyin Paşa fabrikasında be. 
lrdi:ve tarafından Sükrii SaracoJ!.· 
lu screfine bir zivafet verilmiş 
ve bu zivafette vali. komutanlar, 
parti crk§nı haztr bulunmuşlar
dır. Zivafctin sonuna doiıru bele_ 
dive reis vekili Sivas ha lkınm 
Basvckilimizi aralarında ııörmek. 
ten rluvdukları sevinci ve dilek. 
!erini ifade eylemiştir. Siikrü Sa. 
reco(ilu verdiği cevapta zamanın 
ntır'1k hamleli hareketlerle teliifl 
o~ilebileceı?ini isard ettikten 
c;onrn demistir ki: 

11 Masn br1~1ndrı ya7.lT1a vt yıızışmı.
nın b<'m 1<;tlere, heom de tl&l1$111a1Rr& 
uyuklam;:ı ve uyku verdfi:int ye blr
cok lşlf'rin uyanmryan uykuya dal .. 
rlıklarını görmüş ve yaeam1ş bir ne
sıliı, lfalbukl CUmhuriyetle bcrabP.T 
$a!lcrlmiz ııenro, görme ve g~rtı,ınt
yc, işleri yerlerinde tetkik etmiye yrr 

ayırmış: v:o hepimize bu yolda rehbft' 
olmuşlordrr. Onun için ben de bu 
yolda Yilrüyettk memleketimizin aı 
bildiğim vey• bilmediğim k~şelerlnl 
ııömıek. ö~renrnek ve zayi .tlitfmlz 
zamanlan hamleli bereketlerle ka • 
'Zanmak tçln yola çıkmıtı bulunuya ~ 
rum." 

Snmim! bir hava içinde geçen J;tı 
ziyafetten sonra Sıva~m elektrik lh· 
tlyacın1 teınto eden bnra:t ve elektrik 
ıantratmı RC?.en Bl'lş-vekil, Mi1lt Şef'Jn 
cocuklullund• oturduğu eve giderek 
bir müddPt kalmı$lar ve Kız Enstl • 
tüsünü. n>stane,.ı, vlliyet fldanlıj!mı 
eezmişlerdir 

Başvekilimiz dün gece ordu evind• 
,eretterine vet~len ziyafette ve onu 
mütealnp lelcrar ordu evi salonların
da tertip edil•n ııuarede bulunarak 
Sıvasın m 111 oyunlarını şe:vretttkten 
ıon.,.a F.rzlf1(""na ıitmek {!zere saat 23 
de thrlmı.ılen eyrılmr.;larclır. 

Bal!'•• filo dQn t•hrlmlzde yepmış 
olduRu ~mi• de Bavın Sarncoğlu da 

endilerlne reta t t>ylemeırteydl, 

. 
Cebelltank Garnizonu 
Tekrar Takviye Edildi 

o u 
Londro. 30 (A. A.) - Ya km do- ı k • l'! 

tuda bir t•tk!I< reyahat! yapacak o- 1 rd 
lan Amerikan Cnmhuriyet parti ön· çfkarttııy; 
rl,.rl \Villlc:i~ Noı•;-tl'a ,•;ırmto:tır maktadır 
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Şark Cephesinde 
Y=n: M. ANTEN 

Geçen !tafta içinde Murınamık'-
Ladoga cı;ıtıne kadar .......... 

cephe ü.ttrlnde mühim askeri hM'dtct. 
ler olmam,.tır, Bu keyfi,.et, bir tas"d. 
lln Finlerin yoraıın dilsmü1 olmalarm~ 
d; n ve belki de Amer:ikadan çekinmc
lrrf.,den, d!ier cihetten A!manJarın bu 
cepheyi takviye edemcmiı olmaların~ 
d;:ıu ileri gelmekle-dir. 

Sovyetler:ln Baltık filosu için fts n~ 
zifesini gôren ve Almanlann &'CQell 

une bütün gayretlerine ve muazzam 
kayıplarına rağmen zcptedemedikleri 
l eni..,grat kesiminde teşebbüs krzılor
iunun elindedir. Bu müstahkem ve st
r ejik mevki ayni zamanda şarki ve 
imali ıarki Atman şehirlerine, batta 

Berlinc alem yapmrya ba,lıyan anın 

ı:ner.zi11 bombardıman tayyarelerine de 
üs va2'ifesi cörmektedir. 
Kızı'ordıı limen g61ft k·•ed .... mı.&,.._,,.. • 

'l'an lı:ııvvd1eıini t<3bit etmd: -
lıyle ıim&lik meni mah'.yettıt ola:a 
arnıı:!arda bulunmaktadır. 
Moskova kesiminde ise Xır.t?ordu 

)'ırmı gfindenheri ıentş ô1çüde bir ta~ 
f"1'tlm inkişaf ettirmektedir. Sovyet 
Ji!şkomntanlıiının iki rün evvel neş.. 
e+ .. ği huımıoi bir tebliğe göre: On beş 
ın içinde 62 meskQ.n yer geri alın. 

n ~· 55,000 Alman askeri öldürülmü~. 
14 Alman tUmeni boıguna uğratılmış, 
ı.. O tank, 7SO top; 900 tank dafi topu; 
"000 kamyon ahnmtŞ. bunlardan b:ı.ş.. 
k 550 tayyare, 350 tank, 250 top ve 
20 000 kamyon b.hrlp edilmiştir. 

Son gelen habe:r!ere göre: Kızılordu 
IJjev şehrin n içinde harp etmektedir 
ve burada Almanlar tarafından tahkim 
• 1mi1 olan evler birer birer zaptedil
nekted·r. Diğer c lıetten Sovyetler 
·~·de bfr Alman Uyy"!'e meydanını 

llertne a:eçirmieler "Ve Rjev ile V~azma 
ır sırıdaki f]mc:ndifer h;ıtt1nı kemiye 

... uv.:ıffak olmuşlardır. Bn vaziyet •e 
on gün1erde burada 15iddetle yağan 

y -mar)"?r dolayısiyle Almanların garp 
r, kuvvet ve malzeme göndenneleri 
.çleşmiştir. 

Alman:.Jnn b!r miJ~ t'V'Vel. Vo .. 
n-j'deki Sovyet taarru7.unu kırmak 

,.., ksaC"yle Orel'den yaptıkları taar
ru ]ar nf"tir:e vermemi' ve bu kesim
, ~ovv~le taarruza v.cçmişlerdir. 

Voronej'de se bir buçuk aydanberi 
le du teşebbüsü muhafar:ı etmek

t tıir. 
T~afkasya ve Stalingrat kesimlerinde 
vyetler ki .llydanbcri müdafaa h~rp.. 

1 T'. vererek s1ratejik rfcatler yapmak
t •dırf::ır Xa!kas öağl;ınn1n etek!erine 
kırlar daya?:~;\ Alman kuvvetleri, bazı 
~r,.ltlerl ele grc; raıişlerdir. Fakat ce· 
nuha niifıız ~tnıeyl mümkiin kılan iki 
..... a~h geç;te Sovyetler hiklm bulun~ 
,.., ktadırl~r: Almanlar son günlerde 
(l'"""Zni i!ıtikametinde baıı terakki!er 
ı 1vdMtikt"n S()nra dnrıiurulmuşlardır· 
r r.arll"nız !lt.ikmct;ndeki taarruzları 

ıce. tabii man!a!ar ve lrızılordunun i
r:tttçt mukavemet karşunnda durakla
rr.- •rr A "'m"':ı.lar Novoroı;.sisk'e 25 ki-

metre y:ıkl-ıştrkları h1lde burada da 
'll n• h!r terakki kaydedemernişlerdtr. 

A 1m:mların en büyült lcuvvet!erlyle 
t arru% et.tikleri Slalinc:rat kesimi ise 
~ugi!n So97etler ıc'n en tehUkell harı>-
1 l"İn caeyan ettiği bir mmtakadır. 
F •kat Don dlrs•finl bir iki noktadan 
g~cmi"ye muvaffalı:: olan Almcın kuvvet
!~rt St:dincradın ••rbinde 20 kilomet
re dninliiinde haz-ırlanm11$ o!an müda... 
fa:ı hatları önilnde ve kızılordunun git· 
rkçe ,Jödetlenen mukavemeti karşuım.. 
da çolı:: büyük ka7rplar pahasına adım 
adım flerliyebilmektedirler. 

Hatti, gelen haberlere göre. bu 'ke-. 
Si'llin buı ~mal noktalarında ktzılor
cla yaptı" muk.abn taamızlarla fazla 
ilt-rlemiş olan Alman birliklerini er 
vırmiş ve bun?ann geri ile irtibatını 
kco;mi:tft". 

Stalingrat muborebeai b!t- çok ba
k-"'lllardan ccçen •eneki MoskOYa mu· 
lmdıeslnl andırmaktadır. 

Pravda pzetesi diyor lrl: .. Ahnanlar 
için durmak ölmek demektir. Onlar 
he:" ne pah:ısma olursa o!sun yürümeli 
mecburfyetindedirler, BJz de her şeyi 
y1parak anlan durdurm~k zorundayız." 

Almanyaya Üs 
Dieoppe baık'lnmdan sonra Laval'in 

A Im.:ın emellerini tahakkuk ettirmek i... 
(in daha büyük bir gayret sarfetmiye 
haşladıiı a:örülmektedir. Fran~ad.a ya
hudilerc karft alınan şiddetli tedbirler 
ve Almanya.ya çok mikdarda lokomo
tif vaaon hattS. top veri!mesi bir çok 
Fransız fabrikalannm kapatılarak teç
hizatlarlyle; mütehassıs işçileri ve 
mühendislerlle Almanyaya nakledilme.. 
!eri hakkındaki tqebbüsler bunun 
muhtelif tezahilrleri ııayılabl!ir, Fakat 
Laval'in mütareke büküft1erine rağmen 
Almanyaya daha ıenil ölçüde askeri 
y;.ırdnnlarda bulumruya ba%ırlandığını 
gösteren emareler vardır. Haber "Veril. 
dfğine g5re Laval; epeyce zamanıirr 
tsmi duyulmıyan Amiral D:ır'an ve 
Amiral Platon ile Pmı ti Arr·k'! iisle. 
rinden Almanların 1 ·ı de etiyle ali. 
kah meseleleri milzal:ertı etm tir. Ba
tı Afrikadak' Dakar üssuodcn ise ~ ... 
ınanlar .ımt d<n istif de .etmektedir
ler. Bn GChrln bma ~ nmın bir hafta 
evvel viclıTJe r; m bıı me ele ile 
aliknh 16 1'> r. 

örle hlssedil yor ki Atnıanlar: Fraıı
ııanın • hatU. İ• yıuıın ve Porteldzln 
stra~jik. ilsl el'er" e ceç'':lll~kte 
acele ediyorlar, Llı:a 1;ükllmetinln 
Portekiz ile yaptifı milnk relerin nıa. 
•ıun ve mahiyeti; bu ha.diselerin ay
dınlığı altında dahi\~ aııl;ı~ılıı;ı;ıktadı~· 

TAN 

O Agustos 
"Türk 
Kadar 

Mifletinin ihraz Burada 
Kat'iyeli ve 

Yalnız Bizim Tarihimize Değil, 
Neticei 

Ettiği 

Bütün 
Zafer 

Tarihe, 
Tarihine 

Tesirli Yeni 
Bir 

Cereyan Vermekte 
Meydan Muharebesi 

Cihan 
Kat'i 

Hatırlamıyorum. 11 

ATATCRK, 30 Ağustos 1921 
Dumlupınar Nutku 

Türk fnluHlh1. çnlt l"Ü,.f"l hit" 'h=-rf" Y 
kt"ttır Yalnız hi.,. kusuru varrltr· r- a Zan ! -~ 

Kendini d11:ırrya tanr!m.::ımış olmak ! 1 
Daha doiiru•u. krndinin inıonhk h- ! BURHAN BELGE 
rihlndekf yerini tayin etmMniş olmak; ı· 
kendini beynelmilel ölçüde ve fikri ---------------
bakımdan fılenmiş Wr cıiyıt.~r h3.dişe 

Atatürk, Dum1upmar zaferinin ikinci 
şeklinde, yabanc:ı u:uı dilnya~ına ar-
ıetmm1i~ olm:ık. yıldönümünde. bu sözleri söylerken, 

b elbette ki, Poitierıı; meydan muharebe-
Bu ~e eı>le, y;ıb:ıncı i!im diinya!'lı, 0-

sini, ve bunun tam ak!line neticeler nu. ya sadec" bir tarklt milletin garp 
ı vermi$ ol:ın M<'l<ıı11ird meydrm mu .. h asm:t!'ı harcket.i, yahut, (o da en 

t-.-st şeklinde ve tamııımiyle on doku- .harebeslni diişünmüttl. Auba ~ bu 
st>beple, Dumlupınar mevd:tn muha.re

zur.cu asra has bir görüıııl~) hir milli brsini de~ böyle mi te1ikki • elmi$tİ7 
kalkınma hareketi olarak tannnış ve 'V 
bellemistir. e Dum~upın1r '"cihan tarihine yeni 

hir 't'crey;ın,. vcrd'ğ;ni iddia ederkf"n, 
Inkll:lbmnnn. '8banct~.ar tdr11frnd1'n 

b • ı h Dolunun bir kere da.h-ı Bat1yJ11 gi\Lip uY e "m yan~1, lttım eksik tanmma-
g!"JdHtini mi rtli-;ünmüstü? 

etnm kabah:1t1, onlAnia d .. fil, hi7.cledir-
Ctinkii biı. bakın sn Aku,to!öun yı·r- }{iç sanmtyrıruz, c;ünk:li, eie-r böyle 

hir şey rlüsiinrıü, o1~a idi, l.o7anrl11n 
mi.net rlö'nümii:nii kutl-ıd•&mttT. ~ünl~r-
d d sonra, ne Tftrk .. Yunan doıtluıhına 

e ahi. ink;l~hıml"/:ın fikriyatını y~p. 
doğru bir ırlım ahhr ne de bunu Bal. 

ımş clci:liz. Hatta. ıi·th~ ileriye g.ide. kan birliği takip edebilirdi. 
rr.k diyeb:liriz ki, virminci asrın <'n B'l"k' At (" k D 1 ı k kt . . .. ı a ıs, a ur , um urın•r zı e.. 

ar::ı. erıstık ve tn oz hareketini Y<l.P- rini gerek Poitierı k M ı · d 
mış olan hi ı h b h' . • · gere a ttrgır 

z er, unun u ma ıyetı 1 meydan muhareb 1 · · b' k b'I 
h--kkınd h.I .. t def· · . d . ı e erıntn ır mu a ı 

"B .. a, aka eır"" ut ıçın ey~!: _ p1rc;a!n daha doğru!'<u bir müsa!ch:ısı 
ugıın, yu arrr a ıi:1 k.:ı.yt1 .. ft 1 R'.1m·z gibi k•bul et · 1· K' B 1 ·ı D 'b' 30 A.ı:: • . ... .. ·~ mış ır. ı a 1 ı e o. 

gı ı. .ustoınn 20 ıncı yıldonümu~ g"u- birbı'rl b ğl ~ 1 - k ı Ö .. .. . I J.. ne a oma"'a c;a rşmı' ve 
n.u ut uyorur.. numuıdekı 29 lktrş. arka arkaya h 1 1 1 t • 
nrıde de Türk Cümhuriyeti yirminci ' $11 am e er yapmış ır • 

Jaot1nı tımamlamı-:c ola<'aktır. 1. l.,iiklik hattk~ti. 
Bu yirmi yıl :içinde, maarif hayatL Z. Avasofyanın müzeye tahvill. 

mın. münaka~it dRvomııı, sanayiteş. 3. Bab.ya doğnı Balkan birliği, 
me programımızı, köy kalkmması f!jİ- d 
ni, devlet maliyesini, kredi mekaniz. oğı.ıya doğru Sadab8d an• 
mamzı ve daha banlar ,-ihi bfr cok laşınaa 
mühim f$1erimfrl ete almaktan çekin- 4. Tanlı tni, yani, baf:t ile do .. 
memi!J ve gücümüzün yetti~i kadar ltunun, biTbiriylc, antik de.. 
muv;ıffak olmusu7.dur. Hatta rizel r.a.~ \'İrle-re ~amil bir haTl'Ş yap ... 
rıatlar ~ah;uıında, hr-klenmedlk ve in~- malan. Ve bn suretle: 
nılma7. h"'şı:trıların haklı seVincin.i duy
muşu,;dur. Ön Asya ve doğu Akdeniz medeni

yetlerini, birbirine izah ettirerek, 
liatusa!'<, Ramzes, Dara ve İskenderdC"n 
tutunuz da Bi.ıansa. ve Selçuklara, Yıl
dırıma ve Timura, Fatihe ve Çand1rh 
Halile, Kanuniye ve Yavuza ve ondan 

sonra da tt zıtmanmıtza lt'ld<ll' 
rüp gelmi1 o1a.n blr Doia ve Balt 
Jiğini ortadan kaldırmak iıtemeıi. 

* * 

sü
ik~ 

A f.atürk'ün o söz'eri ile bu teşeb.. 
büslerlni karşı1aştırrnea. yeni 

Tiirk devletine, nRstl, rl""r'n bir tarihi 
me!'net aradrğr, &:"ÔT.e çarpar. 

Fakat 30 Ağusto~ zaferine dair ~öy 
lediği sörlerde cok daha yakın ve da
h.1 doinıd:tn do~,. bir mlna n.rdtr 
k1. t:' da. bu zaferle. her ~df'n önce 
irııperiıli:ıma'ya bir d"lrbe indiritdiit· 
d:r. Ve lm suretle hürriyet ve istik. 
Jfiltt'rinJ i!'ttiyen m!lletlerc; bövle bir 
Jtnveve varmttnrn yn'u J[Öıterilmi, ol .. 
c1uiudur 

30 Aiu"t.o" rünü: h:r bıo"kı ve da. 
h~ hüvtik Ba~tiJJ,.. vıktlmrshr· Ve e ... 
ter Fnın!U7. lnk1li.b1. ln5:ıı.nlare tt'k .ttk 
v~tandaı ı>aVt'!İııe ed!fme-lr şevkini Vf"r
di ise, 30 Aiusto!. milletlere bir va
tttn sahi~ olmak l9evlıcini asılamıttır. 
Aynca ımneırta1inna"rtrn ftValhıi ha.. 
ber vermiştir. 

Bunu. bu ilrind <ih"1! !ıerbiOO. n•
ha iyi anlryoru7.. Yarm ba. hMbın 
!'luThii ?c bu 'lttlhün şariınrı rörii9ü.. 
1ürken. bu mf"Sf"!; d.ahA iyf anlıyaca.. 
ğız. 

Eğer fnkrttbmnrm fik-riyatı ~1>tl
mı~ ol~a idi 30 A~os hakkındaki tfit
Rfineelerimiı: khnbtıtr daha ne cibt ia.. 
tikrarh hükümlere gitmiı olacaktı. 
Bugiin, bütün bu aibi mütalealar pey
nir ve Urfa Yait fiyat1arnıın yanm.da 
~fer cıılsu7 y:ıtnı,ma cibl durmaktı .. 
dır Fikir, o kadar rt'vaÇ!UZ, hatti, 
''ıcüpheH,, bir madde oJmuşta:r . 

Fatih Halkevinde 
Fatih H:ılkevinde açılan biçki dikiş 

yurdu ile tatblkatlt .o~lık kursunu 
bitiren len" dün saat 17 de meraaimJe 
diploma1an verilrniştır. 

Fak<ıt. fikir ııah,sında. verim ı:ıek 
kısır k.:ılmıştrı· Ne bir kocama~ fm.. 
paratoo:-luğun neden v~ nasıl battığı L 
.tah edilebi'mh; ne rle hunun yerini 
alan genç devletin tmparıtt~rluk bün 
yesi Ü7.etinden Türkli.ığe ve Lozan 
muahedesi Ü1'tTİnd,.n rl,. ~·;nyaya ve 
ins:ı.nlıia doiru oliln ilit'kleri hah 
edilmiştir, 1 lstanbut , Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Bundoın ba,ka, ~ki büyük c:han h<>r

bi arasındaki devrede. ln!'l<ı.nhk, g~rek 
garpte gerek 'arkta. tarihin en büyiik SerT:tı ve mahalleel 
fikir münakaşaların~ katıldığı ve ce-
miyd davalannı bir nevi :ı.kide ihti- Sultanabmet, Alemdar 
ra"' ile deştiii hald<, bizde bu me-
sele bir iki akademik münaka.,,arun ö.. Ey0p, Nisancımusta-
tesine &"ıidememİ$tit. .lapaşa 

* •• 
Ayv~n!>aray, Atik-
mustafapaea 

lş:e bu s~btp1 ~r yU_zünden, 30 A~ 

C•dde veya 
aokoOl ---

AhdIDvedut 

No. au CiNSİ 
Muh•mmen ayl•D• 

L, K, 

tu 
20 

Ulahayrettin 
camii 
Şeyhmurat tek· 3 
kesi tel&mllk 
dab-etı;\ 

Derdh odası 
DJkkfo l 

gusto" gıhl bır tarıh ya!nız Türk 
inkılip hkviminin sayfal11rmda kal .. 
mağa mahktlm olmu, veı livik olduğu 
yeri, !nsanlığın takviminde, henüz a
lamnm~!ır. 

Çarsı 

• 

" 

• 

Muhafazacılar 22 Cıımek&n 
kl!ı 

Cevahir bedestanı 54, 55 Dolap lln!I 

dUk- 1 
·"' 

1 
1 

50 

" " " " 124 DolAp 

tıerjde bu da ol11calctır. • .. Bed..tan d•rıınu 21 o 
o 
o 
o 
8 

50 
~o 

50 
50 

7.ira bit, ne kadar mütevazi olur
.. ak olalrm. bu hırpten sonra, inııan. 
hk. ister iıtemer facfannı sebeplerJni 
araftıracak ve bunu yapmca da, hem 
30 Ağuıtoı zaferinin dünya Te dünya_ 
daki bütün maz1Qm miJlet!er için ne 
ifade ettiiinl hem de bu r11feri elde 
eden büyük Te etsiz Türk serdarınm~ 
ıu sözlerini anlamıya cehdedecektir: 

" C~hir bedestanı 27 .. 
• " • 28 
• • " 38 • 

B•lı:kpann 

Balat Kımıbıış • rapıır iskelesi 

Al!mıermer. KA~as- Cami• 
lahattin 
I<ocalllust;f apaşa Mektep 
YenikRpı, Xc\tipka!ötm. Taşcthır 
KocamustJfapa~ • Ağaçkakan 

• " " • " Ali!akib 

15, 3f 
35 
57 

5 
30, 8% 
24, 26 
25. 28 

73 

Kanlıca pazar 
kaytğı iskele 
yeri 
Ana 

ı\rsa 

• 
• 
• 
" 

DükkAn 

l so 

50 
50 
50 
50 

• 15 

"Tilrk milletinin burada ihraz 
ettiği zafer kndnr neticei.ka. 
ti;y~li ve ~ütiin tarihe, yalnız 
bı~~ tanhimize değil, cihan 
tnrıhıne yeni cereyan vermek
te kati.tesirli bir meydan mu• 
harehe•i hatırlamıyorum." 
ATATÜRK, 30 ağustos 1924 

DumlupınaT Nutku. 

Yukarnla ,. ... ıı lnchalter 943 ııen Bai sonuna kadırr pazarlıkla kiraya 
verlleceğintlen iflteklller Rıale günü olan 4 EylU.1 942 Cuma günü saat on 
b~ kadar Çemb<rlitaşta lırtanbul VakUlar :aaşmlid!ldü#ilnde Vakıf A-
karlar kaletıılne g•lmeler!. (9395) 

Yazan: PRANÇ1S DE CROlSSET Çevire o ULUNAY 

HİND DiYARINDA 
Karı.ş Ka,.r,ş .. 
Tefrika No. '75 

- N~ ye1nn 9Öy-11'tyorrunuz? Be-[ nun sebebi mtrerio ,.lrıldtkı 
nim od~m o<!:.ntxm yanında. Bu ~ ytğınlan olacak? 

odun cin ı;ağlrl'Tlak zahm~Une bfie katlan ... 
mrva lüzum görmıyecPk!liniz! 

sizi i'ittim. - Ne mtirıasebct? Bunla:r sadece 
- Beni mi? Ne yaptım ki?.. t.eterrlialttr. Fakat sis Aıırtı"da böy~ 
- Ba(:,'lrd1nıı, hayk ırdtnız. Hem de. ölülerle uğraşırsanız Benares1de ne 

ben bu çığ1~ tanır;m, Siz.in de Del- yapacaksıntz.? 

hi'de gördilğürıüz C.ottum mülAzim Durdu, sonra birdenbire esrarengiz 
Dcnville btr pehlivana benzer, fakat bir tavırla: 
o dp Pesba\ver'de, hemen hemen ö - _ Siz, dedi; BenarCs"fn ne oldu-
lüm teblik:~sf atlattrğı bir tifodan ev... funu bitiyor musunw.? 
vel böyle hnvlanyordu. Bu saatı. tarih dersine mi başlı -

- Bana bak azizim, e~er şaka ise, yacak.? Yoksa yine zavallı &ecemi mi 
1At11e !Ati! gerek! büyüllyecek? 

Hollicotı ııırar ederek bol!ult bir Ktııa kesmek lçhı: 
sesle aıordu: 

- Öliller ınk ı;ık geliyorlar mı? 
Beni nunun tesiri altında mı bu

lundunnalı: istiyor? Eğer böyleyse 
a.rtııınınd• rnuvaf!ak olmuş demek
tir; zJra rahatsızım. 

- Farzedtlim kl böyle olsun. de
d!m; bunun Benark'de bulunmakla 
ne aJAkasl var? 

- oo Kruuel, Benar/ıa lilülerin 
vatanı, mUUıiş ve menfur vatanıdır. 
Ontarm ornda bütün ordulart illetle
riyle, aehirlerı:vle, hiimmalariyle; 13.
ıeleriyle :ı;eferber halindedir, 

- Tasvır itibari;ı:lc ıena değil, Bu-

• 
- Uykum vat! c:ledlm, 
Sakit bir halde banu refakat etti. 

Fakat s!lklltu bile sinirime dokunu
yor. Odama geldiğimiz zaman ı;or

dum: 
- Söyleyin bakayım_ Bana Be -

nares için ne diyecektiniz? Buraııı 
"Şer ALUıe., sinin §ehrl mi? 

- ,Haytr, Dil Krussettı Daha fena, 
- Daha fena, Ne olobillrl. 
- Cehennemdir! 
- Zebanilerı mi çağrıyorlar? 
Hollicotı güldü: 
- Obl dedi. Onlarm gelmeleri i-

ÖLÜLER ŞEHRİ 
BENARES 

Tasvire B~lamadan Evvel 
Blr trende geçlrdillm en fena geee 

bu oldu: Tahta kuruların!n hücu
mundan fino köpeil bilp uyuyama -
dı; Deademona'ı:ın yanalmf bir ,.Y 
soktu; ümitsiz bir baldo bo;yuna k:!l
çücilk bir aynada, tannıınaz hale ge
len profiline bakıyor. 

Otomobil, blıi bir çukurlu yoldan 
ıarsarak götürüyor, Yolun iki tara -
fmda, içinden keılt bubar dumanlar! 
çıkan bahkl!klı bir ovı var. 

otele perişan bir hald~ dilıtük. 
Topu topu boı olarak O~ oda kal

mlJ. Bunlarm da ancak lldslnde ban
yo var. Yalnız kolonya ile aU!nmeJi 
tercih eden Holllcotl: 

- Dünyada Gnnl nehrinin suyunu 
temizliyec~k hiçbir 1iltr mevcut de
ğildir! 

(Devamı var) 

,, 

{ Dumlupınardan: ) 3 l A~.., ı+ı,....ı. /C;4'l -' _....;;_ _ _.,._ l ~) 
Zafer Tepede 
"30 Ağustos,, 

Oğlu ite Beraber Düşmana Süngü Salladığı 
Tepeleri Bir Defa Daha Tırmanan 70 lik İhtiyar 
"Ben Yirmi Yıldır Bayram Yapıyorum,, Diyordu 
A f)mn, 30 (ltu-

su•i rurette ıi- /"'-YAZAN :-"'\ 
den arkada~ımtz - l ; 

yıld1r artık: bunu ya
pRmtyonım, ihtiy!I!'• 
lık rennanrmr kesti. 

dan) HiLMi ŞAHENK ! 
"Ordular, Hk he· I ; 

1'Rerı Balmahmut 
köyündenim, adm1 

detin iz Ak.denizdir, 
ileri! .. 

Bu tariht komut, yirmi s<'ne t"\'vrl 
bugün zafe.- bayr~m1mu.1 Ril~hyan 30 
A~u~to!'lun !crda"ı gt1nü vrrilmi~.ti. 

Bu ernri al.;ın k~hram:ın !\i<'hme-t
çik. Dumlupıı11 rrla :ıt('., cPrnb('ri ~t

~"!nda ka1:"l71 dil~mııın1 kıhctan ıt.f'r/r
dikten ve arta kalanını eııir pttilttMı 

sonra, Eı;re )nytlnrma dotnı dunna -
dan ilerlemiye b9!Şl;1,1nı§tt 

20 yıl birbiri ord!n<l•n hu büyük 
7.aferin hı:thra ... au bütün hııeti'1;iyh.• 
icirnic sa-:.dnytp knthyaı· Türk mille
ti, burtin dP rpiz büyük r.ıfr.rinin 
ba)'Tammt y .. ptyor. 7aferte~rle, za
ferin kaı.:.ınılch•!t t~r!'t-.l yC'rlerdC' ya -
pı1Rn nıertı!':lrn !~e ,rnc pf"k" rnuhtr. -
şem olmuş ve bii:vilk. <"O~kun tfı.7.fthHr

le" i<:"inde ltut.iGnm~tlr. 

Otobüsten indti!;lmiz z~m11n blnlr.r-

Ahmtt, 
"20 .:ene ev"·{>J buglın OJ!lııın Ali 

ile 11 inci fıı·krıda e:vni bölUkte ve 
y;ınyana. ~ur'lct\ta ~ilsmantn Ülf'rine 
11tılmrl!lhm, diirdlinQ y<'rP 'erdim am ... 
m::ı telek vlı.r olmr.dı, kör bir kurşun 
da bf"ni tl~vlı·;Ji Poi"ıyle btr yrıra ile 
1ıa\"iiff btr~km.:ıl~tın utanmıştım am
ma ne ('arf> ki "r•ıc ka.r k:ı:vhıl"!hnisim: 

hastAneye kal1ırdıl~:'. Oôıümil açh
~rm 7aman Ö::l bir t)ıJC'r:tfımm ytorinde 
o1mtııdığfnt tdrciü;n, 

uAlintn trh\t h~hM·ini ha tanr.den 
tıkmadan bi:- gün rVVf'I hRbf'r nldnn. 
An1mn bu hıh~r1e hP.ı-ah~r düsmanm 
ç\<' iz" dOkn1dJ~iinH cic- n~enmiıştim, 
i'lrtık A.ılach·n fYlt Fe\1 nıdım mi orası
nı 1;e-n bil Yh·rr:! y~ldı:" bayram ye
rin<' ,stl'liynnım, l:ıayr:.m y<ıpıyorum, 

büt\\n mılltt.I~ het~bf'r .... ,. ... ... 
ce halk.tn ccı$1.tun bir ı:e! gibi Zrtff'r- Şimdi &;;Jrumaıırlınm muhare-
tepcye, blyült 'Me-hrr.ct(ik anıhna I bPyi fda'"e C'tl.iı!ı z.arertf'pedeyir.. 
d~ akh.~ınr gl'rf\y-ottız. Bf"n de htt Kar~mıtzda Şflnlı Türk san<"a~ınt gök 
selin i('in-:o kablmT$, R"rta yakta,ttkta lf'n" drığru yü.1t11f"ltf'n MthmPt ·iğin 
h~nmı. artaraj( ve,, sarsılarak iter ... çeltk bileği p,h1: allyrr, Ben meçhul 
liyorum. asklf'r lbidP-:frıd'"' r.nun etrafını ~ol -

* B ir liıhu gö?üm hu ıtt>lin dqmda 
· kayahkl~r araE1ndA, ya~h bir 

kadtn:ı. dayatıarak tepcj-i brmanan 
yetmişlfls b:r ihtiy3-ra ilişti, Bir ba
calı tahtaydı, "Pu ma101 thtiyarm bu 
mera.simle y.'.lkm alAk:ı.!llr bt-nl on11: 
doğru yolun1u de!!Istlrmiye mecbur 
etU ve yantna yakla~ıp !l:Ordum~ 

duran l.ndnü'nlin ve Türk millC't.i n
dma yollanan ç~lC'nk.lerin arastnda, 
mermer ... utun ntl!':indf' sade<'e bunu 
.:örfıvnrum: vatan ufak:larında şanlı. 
,erefli y'lk!'rlcn Tü•k bayraj'mı ve 
onu d:atma vükttekte tutac<tk olan 
kuV"\ı"etll k..:ıllnrf. 

Merasim blQ!ltvc.r, binlPrce vatan 
coc'tll\ınun !6yledi~1 İstikJAl marşı 
bir zaman\a.; top. tilfe"lt sNriiltüleriy
ı~ inli:ven tepeler(' y11y1ltyor ve ktr-

"Nereye böyle bab<ı.?,. 

Eliyle l<atabalığ! göırterio 
verdi: 

mızt Türk b:l•, rı:ı41 naTl! nazlı dalga
ctvap lanar1'k ıtire~~ çPkih:yor. 

"Onların gittilt yere_ 

Berabe=o •Itır a~ıT yürü)"Orduk, 
Bir aralık ı:özü elimdeki makineye 
ilifti ve Sl):'dır. 

M?Jilrbün mü o, Vf'T' ontt b•n• ı1a 

bir yol dahı:t oğlum Alı ile beraber 
düşnana sÜ'"iiü saU:ldığ1J11 ŞU tepe -
teri yaktn1.:ın göreyirn, Ben altı sene 
evveline kadar her yıl üç günlük a
zı~ımı alıp buralara gelir, bu tepelere 
çıkar, düşmonla göNs göğüse çarp!'l
tığımız yerıerde dolaf..tr ve akşam ü
zeri de { el!yl~ anrt sahnstnt çevreli .. 
yen duvar boyunu gOstererck) şura

cıkta yatıır ve ı:abnhlf'yin de cema
atle bayrarnl:ıtır. ~ehltlerimize fatiha 
okur ve sonra kövtıme dönerdim. Altı 

H~tiplt"r, tal'ıiı. sayfeı.1~rmda ş:ınlı 
yerini alan büyilk ?aferin tarihı;esini 
yapıyor, E!,)~d; Sen, azl:ı şehitleri a
ntvorlat •ıe hıı-şö j('jnde dinliyoruz. 

Türk miltctinin klırtulu!Sunu ~ğ -
lrvan büv•i'.: 7.'llfE"rİl"I kazantl<lııtt yer -
l~rdf!' buİunm11rıı,., vrrcH~i heyecanla 
l:)Qyük kOlıf,.m!lt~ AtRttir-k'ün iti slSJ:
lerini venlrlen dtıyar gibiyim: 
"Ordumı.ııun fhf:'l,ı: ettiği zaferln 

tıı.ameti \.'l" buna rnukıobn h:ı.~ım or -
dusunun 1.uc<:.r ol."iu&ı:u felill<Ptin drh
şeti beni ~rık mü ~~ha~ffr etti. Şu kar
ııkl srrtıa,ın ı t"l'il""ndr b!ltiin vadi 
ve dereler b!'"C.İ(IİrrT~ top techiıttt v~ 
malzeme He d·ılır tütü"!'"· bu metnıkA.t 
arasmda y;fınlarca öli ne toplantp 
karargAhımıı-ı scv'.ı:oh.ır.an ,oru sürU 
esir kafllelıeri tıakikater. bir mahsf"ri 
andtrıy'lr1u ... 

i'stanbÜl. ,\.Belediyesi , il,ônlclr.:ı 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi ha!l:tahklar ha.!itaneleriyle 

Zeynep K~mil Doğumevi. Edirnckap1 Sthhat merkezi \'e t;sküd~r Çocuk 
baktmevinio y!lhk ihtiyacı için alınacak muhtelif cins Y:?!i sebze kapaJı 

zarf usuLiyle ekı"lltnıeye konulmuştur.Mec.·muun•.ın tahmi'1 bedPU (41916) 
lira (57) kurut ve ilk terpinıtb (3143) lira {74) kuruı;lur. Şartname Zcı· 
brt ve ~fuan1f'l'-t ?\.lüdürlüğü k~leminde &örülebilir. 

İhale 7/Y/942 l'Rıarlesi günO saat 16 de Dniml E:ıcümende yapfla
caktir. Taliplerir. Uk teminatı makbuz 'veya maktupları ve kanunen ib
razı 1Azfm gelen di~er vesikalariy.le 2490 numaraıı '<cı.nunur. tarifatı çev· 
resinde hazırltyacakl&n teklif mektuplarını ıbnl~ zünü sac.;t (14) dr ka-
dar Dalın! En"Omene vermeleri ldztmdır. (8916) - • 

Beşikt.R~ta Barbaroo Türbesinin 
parke kaldırfm olarak lnşaı;ı kapalı 

tur, 

yanmdaki k0mürliik fskrles! yolunun 
ı:art usuiı7ıe ektiJt!nPy(' konulmuş-

Keşif bedeli (10238) lira (76) kunı, ve ılk teminatı (767) lira (01) 
kuruştur. ~1ukav~le. eksiltme, natia işleri umlıml. hususi ve f<'nnt ıart .. 
nameleri proje ke11it tıül3.sasiyle bunamüteferrj d!,!er ('Vrak (52) kuruş 
mukabilind~ St:!lediye Fen İşleri Müdürlüğünden verilecekht. 

İhale 7/~/942 ?aZ"artesi günü saat 15 de Ur.imi P.:nc:_;lmende yaptla
cakhr. Talı;,ler1n !Ik temjneıt m11kbu-ı veya mekturılal"I thalfl' tarihinden 
(8) rün c\7\o-el Belediye Fen İileri l\tüdürlüğünc :nnrac-aathı alacakları 
fennt ehliyet, jm7.ah :artname vesaire ve kanunen ibr:1zı lfi.1rrr gelen diğer 
vesikalariy!e (249G) No_ lu kanunun tarifa.tt ·;evrts:nde l'ı.aıırtıyacakları 
teklif mektup1artnı ilıalL a:Unü saat 14 e kadar Daim! EnC'ilmene verme-
leri ldzimdır, (9107) 

Kütahy.a VUayeti Vaklflar MüdUrlüijünde" 
Kntahyadold Bol!klı baınamlnm esaslı tamiratı kapalı sarf usullyle 

eksiltmeye konulmuştur. • 
1 - Yapılacolı: işin bedeli keşfi (13674) lira (20) kunıftur, 
2 - Muvakkat teminat (1025) lira (56) kuruttur. 

3 - MUn•lrnsa 9 EYlill 94% Çarpmba ,Onü saat 16 de ıt!ltahyada 
Hüldlmet caddesindeki Vaktflar idaresinde müt.eşekkll komisyon huzu
runda yapol.leaktır, 

4 - Bu ışe talip olanlann 2490 sayıl? İthııllt Kanuınmun kapalı zarf 
usull:rle ekslltıı>eı-e müteallik 32 inci maddesi alıkimlna tevfikan taıulm 
edecekler! teklif mektuplarmm dıJ zarfları için.: 

A - Muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu; 
B - Milteahhitlik ehliyet vesikası: 
C - Tlc:ıret Odam vesikası: 
C - Bu &lbi işlerden l!akal 10,000 llnbk bir lnpatı yapmiı oldu

tuna dalr bomervfsl koyarak alzml lylce kapadıktan oonra ihale gOnO 
.. at on d~rde kadar Vaktllar idaresine makbuz mukabilinde teslim et
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklif mektubu kabul edilın11ecetı gibi, 
postada vAld olaealt pc!Jıımelere de ttlbu ~. 

thıı.le edilecek tamın.ta ait evl'l.k ııunlardıT 
1 - P!An; 
2 - Keşltnam~ 
3 - Umuml Hususi, fenni sartoomeler. 
4 - Mukavele proJesl, 
Talipler bu evnld ve doııyayı ııer &ün KUtab7a Vlk!Dar l~areıln-

de görebilirler. İl~n olunur. (9055) 
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iR YAPRAK 

"'Sirano .. yu 
Kim Oynıyacak ? 

Yazan: ULUNA'? 
9undan evvelki senelerde tiyatro 

mevsimine girilmeden evvel Se. 
hi.r Tiyatrosu idaresi, memleketin U." 

nat ha)"Dtını takip eden muh!Uere hr 
zırla~ eserin h~kkmda b'.r fikır 
vermek için ya bir program neşredi
yor, yahut da. gazetelere beyanatta 
buhmaycrdu. Gaytt meşru aebep!er 
vaadcdilen taahhütlerln hepsini noJt.. 
tası noktasma yeri.ne ıetinneYi müm. 
kürı kılmadığı için olacak. ik' 11enedlr 
bu usulden vazgeçildi, Evvclkl ve ce
r.en ı;.eneler g-l.b.: bu sene de, ne gibi 
piyeıler verileceğini teferrüatiyle bil
m~yoruz. Fakat memleketin ti1atro ha.. 
yatını yakından takip eden!er 'kuvvetlt 
bir r;ıdyo cihazı gibi kendı1erini alt· 
k,alındıran kısa ve:va uzun dalga1ardın 
projeler kapm3k kudreıt-..j gösterecek 
kadar bassaıtırlcır. 

Bu itibarla öğrerJyoruz ki Schlr Tf. 
yatrosu Dram kısmında. temsillerine ar. 
tık bir an'ane şeklini alan- Yine Seb 
pJr•in bir eseriyle başhyacaktır: ve bu 
senenin en kuvvetli eserleri arasır.-ia 
"Edmon Rostarı" m • Cyrano de Bcr. 
gerac" (Sirano dö BerJerak) admd:ıki 
manzum piyesi de bu1unm3.ktadı'"· Bn 
nıı:ınzum tiJ'Bfronun çok mavaffü: o!
muş tercümC"s!nd~n b=r kaç defa bu 
sütunlarda bahsetmiştim, Eıerin, ıabne
ye konulmasında da. muv,ııff1k rlun
~asıru gamimiyct?e temenni ed 'm. 
Zira '"Sirano dö Berjerak" geTbin ""layı.. 
h eserlerindendir; \re bir sahnede ku.. 
surıı.uz temsiH o tiyatro için parl.:ı.k 
bir muvaf!akıyetttr. "Ro5tıın" daima 
piyeslerinde gayet cana yakm tfpl 
yarllltm2!'lm1 bilmiştir; ve eksertya e· 
~erin bütün v::trlıfınt o kuvvetli ka. 
rakterJn tahlili Uzerine kurar M~ıeli 
"f.a:lon" daki "Flambo" &Üph fz ki 
bütiin e~erin ana cıvata! sayı1 1n D\i.k 
dö Reştad" dan pek çok ı;'-y1:de aınlı 
ve parlak bfr tipttr. ''Şartkler" deki 
horos rolü de böyl<,dir: bunnn. ~ç n 
"Rostan" tn piyeılcrlndek ba,tıca 
ro11er elrahnda dalına dedik,..dutar ya.. 
p:ılmıştrr. 

İş\ttiijmize göre "S 1rano" rolü i.ı;t:ı 
de Sehlr Tiy0:tro5unun birine! ıır. f 
aktörleri olan T•lat Artcmel Hadi 
Hün ve Avni DUl~g., arasrnd 1ıaktı bır 
rtkabct rüzgirı e!ime'kteymJş, Hatl~ 
bunu halt~mek için ıan.1tll:!rların b.r 
irntihan geçirmC"lC"r! ileri süriılmüs. 

Bu üc nrt:st de ağır pıye!Sler'io yiıkii... 
nü zevkle, hevC"s!c omz:ularmda taşr 
mıya muvaffak olmuş ıanatklrlardıri 
"5'•rano" ro1ü için de (:ast::ı-etle namıet
!iklerinl koyab'.lirler· Fakat bu rol 
hem sürükleyici, hem de nankördiır. 
Eter artist us:"l"ano .. nun ruhu~u kendi 
kalbine •ıfdıramazsa onu temsil ede
mez: v~ unut ılmamaTrdır ki bu rolil:ı 

f('na oynanmağa tabammlilil yoktur. 
Ya harikulid~ güzel oynanır ve yahut 
berbat olur, 

Tallt. çok muvaffak olduğu rollel; .. 
ne ~ördük ve alk·oladık: faltat •ah 
nede konutf'llrktn daim:ı mütereddıt 
edcı.!tt, c;Özilne çok dt>f:;ı rolün icap et· 
tirdiğJ kuvveti verememesi '·Sirano"' 
nurı kar.ıkterl ile taban tah.,n<ı zıt:ır. 
Sonra 1 'Sirı=ıno" y~ b"r Abdü!hamit 
burnu takmak lst"d'ğine bakılrrsa Ta
li.un bu rolü telkina!z, tariftiz, tasvir' 
siz yalnı:r. !l:anetkir mh!yl~ anl1yab11C" 
ce!,nt Pt'k zannetmiyorum. 

H.ad; Hün olıun b; .. artJsttiJ'": ftık3t 

onıın da ıeılnln tonunu idare l!'dcm~ 
mesi ve ne yaşta bir rn! alırsa a1ıııı 

ıeslnln d'1.ima cenç kalm1s1 ba rolde 
muvaf'ak olmasın'" bır engel teşk 1 
~tit'billr 

Namzet~er ~ç'nde en faıla kf'.'lt yapan 
Avni D'.lligil'fndir z;ra bu artlr.in '"
na• eihırı hıyı· sailamdır Fakat a. 
rcıba Sirano'yu anlamrş mıdrr? Avrl 
nqı:gıt•.- beıı Christ!~" de Neuvillette 
rn1Hnii daha uygun buluvonun· 

"Rost•n" 1n bu hflrikulldc esc-rlnin 
l'oı.şhca rolünti oynatmak icln da.ha 
ı:mdiden rek:ı.bet!erdtn, mftsabııkalar .. 
dan bahsedili!f. çok güzel b_ir ıa.nat ha.• 
rt'ketidir 

Fakat bu roliln Sehir Tiyatrosunda 
Mahmut Mor<Jh cibi b:c;,m~ş bir 'hf
tanı varken baıkılannı dütünmek gök 
vüzünde parhyan vıtdızın 1ntvuda1d 
ak!'<inl aramıya ben7.tme7: mi? 

=======-=--

1 Bahçıvan T ariada 
Çahşırken Öldürüldü 

Evv•lkl gQn alq.•m üzeri Rumell• 
kavağınd!l b~r cinayet o!muş, tarlada 
çalqıan bir ad3m öldUrll;mG.ı, bir ka• 
dm da yaraJanm1ştır. 

lı:Adise söyle olmuştur: 
RumelJl<avn~mdo bahç!van !sınaU, 

karısı r..1:nkbule ile m1sır tarlasında 
cahşırJarkeo arka\arnd;;. meçhul bir 
t•his bolirmlşllr Du adam önce ka
dının ba1ma bir sopa ileı vurmuş ve 
kadın baygın bir bald• yere yuvar -
la.nınca imd:tdm.ıı koşan koe.ısmt kar
ıılıyaral< bo~uşmıya J;aşlamfıjtır. 

Bir aralt~ henüz hilvıyctl tesblt e
dilmlyen bu ad'UTI bıçolmı ı;ekercl< 
f!m&V.i muhteıt! ;erlermden yaralı• 
yarak öldllrm(4tQr, 

MJ'Çhul şahıs kodında da blrkao 
bıçak yarası açttktan sonra kaçmIJ -
tır, Birkaç saat sonra kendine gelen 
Makbule. bftd!sevl !andarmaya hab" 
verml~ ve tahkikata baslanmı,tır. 
Yaralı hRstaueye, ölü de mora:a 

kald!rılmTştU', Milddefamumlllk !ah -
klkalıl. k•tll aranmıya baı;lanm~tır. 

Dahiliye ve Milli Müdafaa 
Vekilleri Şehrimize Geldiler 

Dahillye Vekl1J Recep Peker ev
velki akıamkl tronle, Milli MOdalaa 
Vekili Ali Rıza Artur.kal da d!ln sa
bahki Ankara .:ksrırE-~ıyle sehrim.Jte 
gelınlşlerdiı 
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o TERFİ LİSTESİ 
(Ba taraf 2 incide) ı ALBAYLTOA ETRFI RDEN TABtr 

YARBAYLAR 
O afr Alı Nayk , Tal1t Yuka•l. Cc..,,al o. M• tafa Alp, O. Fehmi Baykal. lif. Raıf 
u Ve<ı ı Akın.. Orhan Akdogan Turı:ut EyQpoflu. M. Kcmalettın Kııtman, M. Zeki 
O r, Şultr llkıa. Mcmd h lnccoğlu, Alı Pam1r. 
l' ı A ay, Dursun Oksoy, Nurı Gôker, 
O an Demırkurt, M. Emın Durul, Mehmet YARBAYLIOA TERFi EDEN TABiP 
I rk~rı. Khım Sıı:vaı. Ihsan Aıabay, Huse. BINBAŞII.AR 
) • ı Ba tacı, Alı Şahin Kııvu, No,m it Apa, A. Eftal Aıar, A BOrhancddin Uras, M. 
1 a l'r ak Feıhı Abcam. Salıh Oral· Vahdettin Oun, M. KcmAlettın Tarlran, 
ta ertf T k<r, Faruk Nurı T~. 1ur- M. Nıyazı Berk, Nıya ı Bayaa, A. Eaaı 
ıtuı Ku a, Mıtha• Sun. Jlamıt Alanç, hınaıl Borol, M, Kemal Sera!, O. .Nuri llegen, 
011 •y, Mu t~fa Ozııllr. Tcvfılr. Zıhni Hlı· M . .Mubahır Sandcr, A. Şııkru Oyberk. 
•eyin Kabnakal, Mu~affer Me çı. Abdur· S. Nurı Gürol. Mustafa Hepr.örQr, M Salih 
r an Er1:eç, Rlu Akııık. Muhıddrn Koç.ak, Sonat, K. Eban Sanatcr, M. Ridvan Tcktaı, 
C mal Erkın. Umıt Ank k, lbrAhım Ylıce M. J.\aıhar Kipmen, lif. Bllrhaneddin Tııfan, 
t , Ah:ııet Co rr, R za Yerdcı. Şc•l:et ı Y Ruhı Onat, Klmıl Kaptaoııu, A. tıcll· 

mc • lı et Sarı unt. Muıaffer Şahın le in Ozd. H. Nüshu Şahınıor, Yuıu! Ccy· 
' ı- ı Rı• 1, Rın Ilıın, Ahn1tı Yılma , , lan, O. LCltfı Yoney 

~r r Datı anlı Turıut Ozan, Fuat Şahin, 
O a Kökdl Rıf ı Imrc, Şa'ıiıı Tunçka • BINBAŞILIOA TERFi F.DEN TABiP 

Ha Dıkılı, Alı Çctı'ler M"-=a!!cr Gün YUZBAŞII.AR 

31 - 8 - 942 

A•' ' r • ' • -· ' ' _., ' ~ : ,( ' f ' ' - 31 Ağustos Pazartesi Akşamından İtibaren--. 

M- A K S 1 M 
SALONUNDA. 

G azetelerle illin edilen ve sabırsızlıkla beklenen 

NAMtNDAKI 40 KiŞiLiK MUHTEŞEM RE V 0 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA BÜYÜK GALA iLE BAŞLIYOR 
Ya:r:ın: MAHMUD YESARi 

H mı Yanardat. o.nıa~ Tilrkan, HG· ' F. Recai ErEOder, Abdülltadir Taadan, 
mc d ranyol, Abmc:t Sayua. CeU. N Muzaffer Tezonu, I. Vas(ı Yener, lf. 

Vı l.ıhem Mete, Muhtar AtA< Mehmet Eırun Burat. O Saım Kenn, M. Kcmılettın 1 
O • • Tah.un llann. Nusret Siler, ismet Ozernı, A.. Zıya Atuoy, Faık Akalı<1, Noc· 
l akı Celal O rcr. Ferıdwı Demınılp. Ke mcddın A'rıun~. A Fuat l::rol:lu, A Samı 

Nevra ip, Kırıklık ve Bütün Ağrdarı D erhal Keser 
İcabında Giinde 3 Kas<' Alınabilir. 

Ayrıca: 24 Kişilik Muazzam SAZ Heyeti 
ı' , 

Ula , Mu ıah Zı puı, Ih an Arkman. Bırııı, lJ ıbıt Oıtan, f:ıref Saflar, A 
t Van J' a an Akten. H!ı$n Atakan, R ıtll Okay. Ahmet L!iten, C. Razı Maner, 

amı S hn. Yusuf Erten. F.min lna Sadetıın Tson. 
Varo AL Moral. Haıım Emirlı, 

1 r cddın Erman. Talit Sonsoy, Murta a YUZBAŞILICA TF.RFI EDhN ECZACI 
"' r sol. hu Aırkar, Ah Zıya Oranlı, Ah· USTl CMENLER 

Yıl rım, Jant Er a Hılmı Usılınsoy, Neemeddın Somer, M. luc: Çakay, M 
V hbı O kan, tfr ip Sanban, H sameddin lnet Cankat. O Faık Boduroflu, M tfu'Cı· 
l n an, Alhd1ın Ersoy, Ah-et Cı 1:ın, S•b· 51 Can•evnııl, A Nlı•h•t F.nvcrercn A F.n· 
r U . tc:ı:-al F.rçın Şükr o~me . Tev ıli: ver Kcnec, A. L\ıtfı Erdı ç. 
1 n R•mn Tetik, N11zhct Baydaotlu, GUVERTF. TF.CMENl.ıKTll.N CUVF.RT". 

, ___ _ 
SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi 

Kız _ Erkek 

Ana • İlk l HA YRiYE LİSELERİ 
·---~~~ ...... ~~ 

Yanlı - Yatısız 

Orta. Lise ----..... --
ı afıcr Oısoy, Nuri Şe .er, Hal 1 O oy, US1'F.CMENLICE Tt RFI EDEN 
r Oıdımar. MuJ1 fa Ncra•ı Erau an, SUDA Vl AR 'l'all'bC knydırıD 1>a~l;ırmı5tır. Eskı talebenin J.;ylülitıı hC'Şfne kadar tnkslllerinl yatrra r<ık kayıtların! ,Yenncrne· 

r A lun. M~tıt Erııll Mehmet Coşkun, Pal~ Taluy Çıvıt BcnE"u· Pntk Ak· 1 lerl lazım<lır ~ı'llf biıliınleme imtihnnlarına 31 Af:uı:tos l'azart('şl, LlsC' bıtirme ınıtihanlarma 8 Eyl(ıl Sal!, 
) cvın lmrt, Saba ı·Mı" Erıı:ın.- l akan ba , Orhan •roroflu, Numı l rkan. Ennr 

1 

1 

s ı • Ş krL Uı:uoaal. Şcvıtt• Bakır, Abdur· ı Quven, Sab't Çelcbı ıııu. Kemal Tayfun, Orta' kısın eleme ımtıh. nlarma 10 Evlül Perşembe ve olgunluk lmtihanlartnıı d a 24 Eyh.ll Perscmbe günü baş-
'"" '>ıkaryıı, Faık H• "· ı :paıl G • !ilacı Arıun, Mu ar er Alpaylı Blhrı Akalın. 'nnacalctı· M'iracııııt hrr nun 10 dan 17 ve kadardrr Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar. G!lndüzlil takbt' 

il Munt Baırltal FdJ;: Sava~m"an, Sc er F thı Kunt Abd~lkadır Erkin Necatı Pıfta• , ' ' '"' , • 
ı aman. Yakup C.okay. Adıl Apalnn, Tih No rcı F:rduran, Ke-ıal AkkAn, Ahmet Son· Q._ ml'ktcbın husust vcsattiyle nakledilir Tc:efon : 20530 ••••••••••••! 

n ~·rdobn. Sadt Fın-ıı it Adıl Apakın, Tah· ııık. Sa .lhıddı" OkHi, Ştmscttın Yllmlu. ı -,_ 
r 1- a 1 B rıı n. K an Sev&or, Dehz~t Hüsnu Bozer. 

Tanır. Halıt Un.al, Saba addın Baycık. Al.ı MAKiNE TJ.:CMENI.JKTRN ı• AKlNE • 
c d G rl r, Ruhı Mrrter, Eyup Ulumlu. USTEOMENLIGINI. TERFi EDEN 
1 a 1 O lun Kemal Ate an. Cnrıacddın SUBAYLAR 

Orhan Ak,oyek, Has Çeıınoı, S.1· N 0 d !'d ı< ıu, ll•dr ~. 1.., Dcmır~I ibra• Fıkrtt Detıti', S~dat Çıner, aııt nıcö 
Ka ta A 1 T rlrc . Mtnıduh Un 111 rk, r•n, Rat t Muel Şcrrf .Soylıut, Zafer Altay, 

•lı~ K nkır lan, Mu a fer 7.orıa. Yu F .<ret fluıı, Turı:uı K•ya Adnan Our 
Olt• H k 1 O ~· 1• ufa Gu tt • ilJu•tafa Akman Maılu'1l Tu11cay, Adnan 

m, 1 
0 

·,.. d S • Halc<cslı Şıhıp Kıyııulu, Tahır ilki 
Sa rt Pek z, mcr ..,un 111 eymıı TABiP VAREAYLlltTAN TAEtV ALBAY 
i LIOA TERFi E.DEN SUDA YLAR 
AŞILIOA Tr'RFI EPEN lSTIHKAM Mc ut llkın, Acih Gulb•F 

USTEGMENLF.RI ECZAÇI YU7.BAŞILIKTAN ECZACI 
1 '" h An, Fıkrtt Oıı,ık. Muammer RINBAŞll.ICTNA TERFi EDEN 

----- · 0 M ER 
B A N k ____ I, 

)r İbrahim Denk er Deri ve kundura sanayii müessesesinder 
Baltkh huunui Dahıliye Mfıtthosı 1 - Müessesemizin deri ve kundnra fabr11ralanne daim' 
ar. H"r '"''" '13at l& den af'nr• 8eyoi , 

..... lu • Al;ııeıımll, Salcızafau Cftddral Çor, 
... lulcc•ttn~ ankak No. 13 Telrfnnı 4%4111 [ 1şç1 ALINACAKTIR 

K Vad Srrtdr.:"tr. M. Sa ım Yıldam, SUBAY 
U Ozcc S.rn Kalkan. YENi NEŞRiYAT: • 

c ıTFCMENI.ıcııı: TERFi .F.DEN Lv. Tl,CMENLJKTF:N ı.v usTECMENı.ı. 2 - Verilecek Ocret fşçtnln kab1lfvet ve kudretine ~rf-
ısTıııKAM TECMENL~RI CE TERFI EDEN SUBAYLAR RIZA TEVFiK HAYATI VR ŞtıRLERI: .. de 120 k b l.a b - k f k 

Abdu lah A ıı:ay, Ne .ıtı Noyın, Ahmet ibra hım Hıimı Cedım, Cemal Uyar, Sa!fet Bu ıntoloıınln liçlıncli tabı tadıl, tashih ve gun uruştan aş r • U UCretten baş 8 f!V a. 
Uy• , Bur'ıancddın Otilı:t lbrıhıı- Ure A ,-t,,yık, il un Atılay, Münir Erman. lhclrrlc çıkmııtır. Rıza Tev[ıfc ali resim· lade ziınanlara mahSUi ,. 25 zam ödenecek 8yrl<'J' 
r at Ylı rl. Sabrı Guvenç, Falıametun SINIF 6 ASKERi ADLI HAKIMl.IKTEN lerle bu·lmııur. öıT)e ve. meTrı· ve ış· eJbis. esj verilerek...,-. 
p lııe H eyın Dr ıo. ın, Sadrı Unal. SINIF l ASKERI ADLI HAKIMLIOE VARLIK - Milletti vt mrmleketçi lıkır 6 6 ~u. 

n , ı:.n •~. Fcv ı Bora, Re\at l'amır, TERFi Rr>F.N ASKERl MEMUR m•cmuuıdır. 216 inci uırısı Ankarad~ (ık· Arzu edenlerin 24 ğuıı;tos pazartesi gününden 8 ey 
l\ 1 t Klhyaoı u, l=et Guç. Rustcm Baba • Jlalillt Şrh•uvarotla mı,tır. , 1 .-ı. 1 - B .. 
ı l\arrc Ar"an, M " ı Bozkurt, Ea rı !Sl•IİI••··-------------········-.... ' w Salı günune kadar bet' gün ve 10 eyl~lden 19 ey\ftle ka. 
r • ., '· T•.at it • Şc ket Yıgtt, Cemal 

1 

.41 ~ dar salı ve rarşamba gu- nleri Çarş·ı......ıda tstanbuJ Ayakkabı· 
~ deı uııurer, Mukb•ı Eı e"ın. M.. Tu··rkı·y.e Cu""mhur·ıyet•ı cılar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mfimessm Sinoplu 

"" • A HJmı Kurt u, Mu aflcr Er 1 " ..,..,.,. 
Kaumano 1 Kema De ıralp, Sııp 
u, s kru En,., Hıkmct Arkı, ibra ll:1PhmPd4" mfirıır~uıt 1>f-mplPri 11Arı "'llıtn111' 

YAJ<~~~:.~GA TCRFJ EDEN MUHABERE z i R A AT B A N K A s 1 '--------------~---' 
1 

A .. ~~~:. ss~;::E:~~~R~ıraoıbelr, H•· Kı.ınıluş Tarihi, 1888 _ Scmısy(Si· 100,000000 Türk Lirası. Şube ve l MALİYE VEKALETiNDEN 
Ajans adı:,lı , ~G5 M k 

r N A&ILIOAYTUF.l.RBFA~lELDAERll MUHABERE aıı·ye Meslek Mekteb·ıne Talebe Alınaca· .. Zirai ve Ticari her nevi hankn munmelelt'ri. 
c 

c 
a<I Aktllne1, Mu ıddın Atu, Zoı Para hir!ktircnlcr~ 28.800 lira ikramiye veriyor 

' lDAŞILICA TERFi E;DEN MUHABERF. 
USTEC M !!;NLERI 

lh ı G • ~ F11l.: Turun, M. 
n, Kimli Korkut. 

L, .CiMF.NLICE Tf.RFI !::DEN 
.BERf. T CMENL!.RI 

MUHA 

ı dınt Utur, Mustafa E •rınen, lsmall 
~•I ı, Faru Tad5n, S;ı.dı Eren, lbrahım 
ı ırav Abd rrahman Ahun, Mehmet Da· 

a ı I san Bozkurt, Sulhı Dmtcr, Alı Ih 
n Tc ere Fa ıl Aral. Nılshet Altut, Ah 

"' t M rıc Şcv~et Şcnor, Mu tala Tunçal. 
ı. G zcl. Kemal !'urtal, Esaı Unu~an. 
Sa 1 a ~ n Scıcr, ~orkmaı Biter. Rcltt 
l a oı. (;erua Oıalp, Sadeuın GllntUrk n. 
Ve ı Ay ıkcı, Zc aı Ayının, Hıılayet .E.ruyan 

H met Altan. 
Yl ZtJA!'HLlClA TCRJl'I F.OEN DE'MIRYOL 1 

USTECMENl t 
A Ktmal A soy. 

USTEGMf.NLlCE TERFi EDE~ DEMiR· 
TOL TEOMENLERJ 

S Sıml A!ııaytr Murat San. Rifat G r· 
ın• Re1at Clune,. Ş fık Uı:unr, Tevlık 
Sezıo:ın, H scyln }{alçalt, Hakkı Ciilner. 
Al.BAYLIOA TERFi 'EDEN NAKLlYE 

YARBAYl 
S l•h Z.-kı Kar.ılo 

YARllAYLICA TERFi &DEN NAKLlYF 
BiNBAŞILAR 

Saım Arırun, AbdOlkadır Scncar, Fethi 
'Tucın, Ihsan Qnçu, HOsameddın Bılıı;nu 

YUZBAŞILICA TF.RFI EDEN NAKLiYE 
USTEOME.NLERI 

M Sahh Unı r, Ntıct Yılmartlirk, Yaıar 
Savat lb,.hım S.ıncr, Şakir Oürçay, Ha .. 
<;.a a1. 
U rı OMENLICE TERFl EDEN NAKMYE 

TECMENLERI 
Ibrah m Orıa. Turgut Avtı:tnı1. Mustafa 

K vr o u Hakkı Co,kuou, Taceddın An 
, Oıman U7ırur, A. Zclıı Uık ı;; n, Y. Os 

rı:an Sava1. lsan O er. Fcthı Altunuğt, Fa 
ruk Orba1, haHn Tımoçın. 
YUZBAGILIGA TERFi EDEN HARiTA 

USTF;CMl?NLERI 
Naım Uludofao, Caltp Etker. Zllhd Arda, 

ttvdet Saran, M. Sabrı Tllmer, Sa!lrettın 
'amaç. Hayrı AıuU. 

YUi;:BAŞtLtOA TERFi EDEN FEN 
SAN'AT US!EOMENl ' 

Zirnat Brnkasında kumb:ırolı ve ihb:ırmz tasarruf h<'Saplarmda en 
az 50 t.irnsı bu1umınlnra senede 4 defa çckilc?cc!\: kur'~ ile aşağıdaki 
plıina c:ör .. iraamlye d:ığttılııcııktcr: 

4 adet 1,0:>0 Llrııhk 4,000 Lira 1100 a'1et 
4 ... 600 " 2,000 " 120 " 
4 .. 250 .. , .ooo " 160 .. 

40 " 100 " 4.000 " 

&O Llr&tık 6.000 Lira 
40 .. 4,600 .. 
20 .. 8,200 .. 

1 
O İ KKAT: Ht•saplarmda1tl paralar bir "enn için<.'" 50 Liradan aşağı 

düşmıyen.cre i11:rr.nırye çıktığı takdirde % 20 fı17.ln!:iylc veri!Pcektir 
Kur'alar senede 4 defa :11 J~~ lul, 11 Birinc-ikanun, 11 Mart \ 'E' 

11 Haziran tarihlerinde ~ekilecektir. , ___ ._ .......... -... ~ ' · 
~··•••••• [!rkek ve Kl2 • Leyl1 ve tııehıo ı ı 

SAN K T GEORG 
H.U SUS l ALMAN OKULLARI 

Galata, Kart Çmar sokak Tel: Erkrt 42095 - Ktt 40499 
Erkek kısmt: Orta, Lise ve 1'icııret Okulu. 

Ktt kısmı: İlk, Ort:ı okul ve Ticatct Kursfar1. 
Kayıt• 1 Eyi O iden lllb•ren saat 9 - 12 ar:ı11nda 

l.<mal imtihan lan: 14 ve 15 EylOI 
Tedrleotır; ba,ıanmaııf ! 16 EylOt 194' Ca,...amba 

Maliye meslek m<>ktebine alınacak talebenin seçilme-;i için ikinci bir 
defa daha ya~ılt ve söıdC müsabakn ac:tlmış!J r. Müsab:ıkayı: girmek için 
17 - 25 yaşı11da olmak, en aşağı ort~mektep tahs•lin• bitırmiş bulunmak. 
Askerlik c;<ıi;ırda ol:ıniar için n kcrliğlni yapmış veya sair sebeplerle a
lıikasrnı kcsm!~ nlmnk şnrttır. (Tecilliler alınmn:ı:. ) Yıızılt m{ısnbııkıı imtl
hanl:ırt AnksrJdıı l\t ıliyc m<'lllf'k mektcbindP, İstanbul, Sf"J'hım, hmir; 
Sıvas; Sam.,un: Burqa; Amasya; Zongulrlak; Tokat, Ordu, F;rzincan, Bile
cik; Çanlon: Kırıwhiı:-: Ç:ınnkknle; Tekirdait: Krrkl:ırrli; Bolu Defterdar
lıklartnda 10 Eyl(ıl 942 tarihinde yapılacaktır. 

Talip olıınlnrin imtlhan g{inünc kadar Ankaradıı Maliye meslek mek 
teblne v~ vil~yetlcrde !ı;lmlerl sayılan Dc!terdar'ı1<hıra müraı::a:ıtları lfı
zımdrr. Ankıır:ıda krns; k'lrnrlnstrrılan sözlü imtihan r.nr.tı 15 EylOl 942 
den 25 EylCıl 42 y olmmt~tır. 

Mekteb·., tı>hoıil müddeti iki yıldır. Talebe mPkteptc yatar. Ayrıca 
iaşclerine mukabıl ('rtamektep me7.unlnrma ayda kl'l'inÜıılz 40 ve lise me
zunlarına 45 llra ver!lir. Mektebi muvafCakıye·~e hitlrcnierderı orta.mek
tep mezunl.'ırı 20 lira. lise mczunlıırı 25 lira m.-ıııo;!: memurryetlm-c tayin 
o)unurlıır c 7"RR\ <940!'i) 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
1. - Askeri liRelcrJe, Kırıkkale sanat. Ankara 

Musiki, Kayseri ve 1\lerzifon Gedikli okullarının kayit 
ve kabul işleri "Konya askeri orta okul hariç., 15 cylfıl 
942 tarihine kadar uzat~lmışhr. · 

il. - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp ta bu 
tar.ihe kadar biitünlemc sınavlarım kendi okullarında 
muvaff akıyctle Vf'ren isteklil"r dr. a~keri liselere 
alınacaklardır. 

Bu gibilerin namzet kayit olunmak ii.zere şimdi
den birer dilck~e ile bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine veya doğrudan doğruya okul müdürlük
lerine müracaat etıneleri ilan olunur. "9070 .• 

Emın llozoı'!lu 

YUZ:BAŞILIOA TERFi EDEN SANAYJ 
HARBIY F. Uı:>TEGMENLBRI 

'

' .... __ 
il --Devlet Deniıyolları İşletme U. Müdürlü9ü ilanları 

~ ............................... _, 
Fuat Y .ceıoy, Sebm DaKdevırcn, Ertuı: 

nı' llırl k. 
USTEGMENl.ICF: TERPl EDEN HAVA 

TRGMENLERI Adalar - Bostancı • 
Plai Seferleri 

Yürük ali 
Mahtc cm EKner, M Adıl Dırcn. RO,tG 

1 
Otıan. Peuı Anıtı, Jrfan Dolan. Baha Oz· 
ka, Rauf Aydın, Haltl Çctınoncu, Tur~ı 
Tabu, Hayrı Olme&. Akli Şansal. SUltyman 
Sen , ıt. Nafız Sarıver. Sabit Akman. Hıl 
n-ı Ontr. Ahmet Sarban. E ref Çehrelı. Adalar • B-Yıt, ııcı _ Y~rQkali PlAJ se!erll'rl 1 Eylt"ıl 194! Salı gü-
r. zı Kıımırh, Ekrem Erıllden, Ha.aa 
c,. ııı, liahap Çakın. Mehmet Slımrnofuı. I nünde'\ rtibarC'n y11pılmıyacaktır. (9375) 
Muammer Atayurt, Şahap Atamaç, 1.lu ıı !er il; , 
Unat, Re •ı.> Zuhtıl Akın, Cihan Mcrun, .. .. ••••••••••••••••••••••••• , 
Arıt Erd m, Korkut Bayııl~n. Sallhaddın 
J rıtma Mehm~t o~ an, Muuffcr Oybıra. t b 1 N. d K k-1 K d ........ :Kadır <;,. mit. C.:ıhat Moral, Klm•l Karapen· , stan U 1Ş3ntaştn a ara Ol RrŞlSID 8 

~e~:en;;;~ı~t~:~PI EDEN HAVA SA Ş 1 K L ı• S E S 1 
NAYI HARBiYE USTEOMENLERI 1 
l:.ıı•er Dtmo' an, Cemal Erten. 
ALDAYLlGA.TERFl KDEN HAVA 

MAKl.NE YARBAYI 
A. mt:nı.'et nııı .. 

USTEO'ı!f&NLlGE TERPI EDEN HAVA 
MAK.INE TEOMENl 

'brahlm Cokyencr. 
YUZBAŞILlOA TERFi EDEN Lv. 

UST.EGMENLERI 
n l<ı• Akın. A. Sa addın Gllrlak, Tal:fr 

t ı;ll , A .Muzaffer Onurııl, Nıhat Oıltr. 
! ~ ... ~ın C ıa"u• Ennr Erkurt, Ş"ktt 
I atun J. Cahlt Otaman. A. Muammer 
(a:T1Tıyar Omcr Akar. Sa!bddın Ata!ay,h M 
Kemaettın Aklter, M. Ne<aıı Arcan, Mıtat 
On,n. 

USTEOMENLIOE TERFi EDEN Lv. 
TEOMENLERI 

C•mal Akpol:ıt. Zeki Oıtak, Naıml Ya· 
"u alp, Muıta!a Oıcr. Enver Ocal, Mehmet 
Ab.1 ı. il meddın Bard~kcı. Alı Yurıver• 
n , ıı .. an Ata, Aı~h lltcr, Şü~ru Erok, 
Ş D rel torotlu, Nu ter Oemırsoy. Ha· 
ı S manc Abdullah Kerem, lbrahım Yu~.ı. 
ıı... adı Arr.an. F.nvcr Kııtlay, Hamdi Ooııru 
, r S rrı Qllner, ŞükrU Glinleycn. Ahmet 1 
ıı~tanoı:lu, Abıdin Barkay, ŞukrU Konuklu ' 

..,..,rat Parm11kuı, Ah GUngor, Şevket , 
K "'lCncn, Cemal Yaldemtr. Zihnı Enııncr· j 
tan Ounerl Rado, Fazıl Şcnı:tl, Seraleddın 

1 
Er;ö• Şevket Çıfter, Refık Ozdemirtaı, Fah· 
rl Utku, Nızamcddın J;arlıdaf, lsaıa!l Altan. 
Naııın Susay. Nihan. llpart. Mur.a.t Daruk•"· 
ı ef Soutıırk, Nacı Pıtek,, Alı Sat~OJ'IU, 

1 Taha n Atmcnek, Adıl Fcvııoı:ıu, llalıt K~· I 
r u\ Tank Dızdar, Cc,ıt Oncn, T. ~ı 
tat Şc • tr. LCıtCı Sayman. l/.. Sa::ıı Tcrca'\. 
t • ~a 11 .. De ı , KSmil ~ktar. Hakkı. 
Kırkıılar, L!ııü1ı Ahav. Sabrı Uyıun. Vasfı 
t)I er. A F~"'ı Altut111ce, Hılunet :Bu•· 
ıı. Y.ı µ! Gencer. Ncc1111 Yıldır, 

Ana, İlk, OrUı. ve Ll~e - Yatııt; Yatısw; - Kız, Erknk 

TESİS T/\RİHİ 1885 ~ 
Fürkiyenin en eski hususi liBeBidir. 

Eski t~cbenln 16 :Ey1Cil gününe kadar kaydının yenilen.mest lllztmdır. 
Kayıt icln her gür: müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz, 

• Telefon: 80879 •••••••••••' 

~------------------------, MÜSAiT ve UYGUN ŞARTLARLA . ıı 

Kah>d ~~!~~~!:~~ ~~!!~1.,.~!!!,~~yen-
lerM Kıır::ıkr:ıy Palu Altmcı knt 1'5 nummııV'l mürııcaat, Tel : 40594 ' , --

# - ' Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden _ 

Fabrtk:ıbrnmz bu seneki faaliyetlerine EyiQlde ges;cceklerinden İstan
~ulda ve Fabrikslnrımtzda yeniden krlst.nl şeker fç!n müracaatların 
ka,bulOne Sl Ağu~to:ı Pazartesi g{inOnden itibaren haşlanacakt.ır, Ge
rek klip gerek tmstal talepleri. ancak bedellerin Fabr!kalartm:ıuı veya 
'stantmlda Biiroınuza tamamen tediyesinden veva hıı.valcnin vüru· 
-fundan rnnra itibara alınacaktır ..... ., 

Nafia VekCiletinden 
.Eksiltmeye konulan Is : 
1 - Su işlen Ü(Ü11cU şube müdürlüğü bölgesi ~inde t<lala 'l'egüHltörü 

kmali lnşa:ıtı. 
Tahmın edilen t:eşit bedell fiya~ Tahidi esasi ~!nderı (834 131) 

lira (35) kuruştur. 

2 - Ekslitmc 14/G/942 tarihine rastltyan Pazartes! gilnU saat (15) de 
Ankarada Su İşleri Reisliğı binası içinde toplanon su ek!'füme komlsyo· 
nu odasında knıwlı zarl usuliylc yapılacaktır. 

3 - istekliler ek0 lltmc. şartnamesi, mukavele projesi, baymdrrlık 
işleri ,genel ~rtnamesi. umumt su işleri fenni sartname~i ile hurusl ve 
fenni şartnameleri ve projelı-ri (41) lira (71) kurca karşıhğmda Su h·. 
t~ri Reisll~iııden alabilirler, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklOeciıı (37115) lira (25) kurulJ· 
luk muvnkkat teJl')4nat vermesi ve ek!lltmenin yaptlacağı g{}nden en az 
aç giin evvel bir dllekr:e ile Nafia Vekfıletine mütacaat ederek bu işe 
mahsus olmak Ozere vesika almaları ve bu vuıka:n &5stermelcrf Şc'lrUır. 

Bu mnddet kinde vesika isteğinı!e bulunmıyanlar eksiltmeye gll'C
mezler, 

5 - 1steldllerln teklif mektuplannı ikinci nıaddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İ$lerl Rehliğine malı:b\lz karşılığmda verme-
leri lfızlmdır, • 

Postada olan gecikmeler kabul edı1mez. (66993) (8890) 

· istanblıı~;· .~\;.8zı~ ~ ·ı\mfrıiği .. r.; ~,. 
• • . .·. ., ,., •• ' •· : .·' ....... ... . .... ".: .:· ;ı._t'. \"".... . 

-. SatınalmCP ·Kornisyoiıµ llanlan~··~·:. 
' ' • - • t' ' :' • '"''" ~ ·:-

Kııtı.'ıımiç<· nnr n!:h:lı renksiz şişe. 
16110 Arlet 
1501) 
1()!)0 

1000 

.. 
" 

K:ıt~mıc-:? r,Mlş 

1500 Adet 
15•Y.> 
lOO!l 
11)01) 

• .. 

100 gramlılc 

250 " 
500 .. 

lono " 
ağır.il 
100 
250 
500 

1000 

renk<rlz şı,, 

gramlık .. .. .. 
Yukar•d:ı yazılı dar ve geniş şiSl'kr pal.3rllklıı .. atı:ı alinaeaktır. f

halesi 7/9, 94'.? Pazartesi guı:1ü sa t 14.30 da T >p•rnnrde I.v. Amlrllğl n• 
tın alma. komısyonunda yapılııeaktrr. Tahmin b~clı 11,110 !ıra, ilk te
minatı 833 lira 25 lmnı~tur. Tnlınlcrin hf'lll vakıtt knll"ı ycna gclrrı.e-
lcri (15lı) (0218) 

Adet Clnsl 

150 Davlye. 
ıoo Ayna ı:a, 

15 Kllret. 
20 Elr.vatbr. 

Yuk:ırtdo yazılı diş malz.emesi pa:r.arlıkla srtm alfnı-caktn-. Jhalt>sf 
3.!U)42 Per$embc gün{i sant 15,30 da Tophanecle Lv. Amırllğl satın nl
ma kom!syonunda ~apıln!'aktır. Tahmin bed•II 673 lıra 75 kuru$. l·ııli 
tftmlnatt 101 Jıra 10 kurustur. Taliplerin belli \'akitte knrT'f.,. onıı gel
meleri. (160) (9219) -

Adet 

10. 000 ıoor. Grıımlık geniş ağızlı şişe. 
5, 000 500 Gramlık geni~ ağızlı 151.:e. 
2, 000 2SO Gramlfk geniş ağızlı ftşe. 

Yukanda yazıll ı:işell'rin pazarlıkla ek lltnıe 1 7 .ı:ı !l42 Pazartf'"! gu u 
saat 14.45 te Tophanede Lv. Amirliği satın alnıa komisyonundn yapıl 
cakUr, Tahmin bedeli 6020 lira ilk teminatı 451 lira 50 kıınıştur. T 1 rı-
lerin belli vakitte kom!ııyona gc-lml'lerl. {161) (B220ı -Vekiıl?l("e pahPlı görOlım l'iOOO ar'IC't "Crum r.li!>O'l!' rılfn C' ktır. 1\ .t. -

lıkla eksiltmesi 4.:l.!142 Cuma ııüru ı;aat 15,30 da Toph'1nedc Lv. Amı 1 ı 
ı;atm alma konıl.:yonunda yııpılacaktır. Tahmin brdclı 'ifl9C' liro ı'k t -
mlnaU 576 -lira 75 kuruştur. Taliplerin be111 vukittc kD"I ı ynn ı r.cl n. 

teri. (lf:2) C!l .,~ -Beher kilosuna 10 kuruş tahmin edilen 278 ton h\lnt oı na' 
saun almacaktn', ih:ıks1 1.9.942 Snlı gQnü saat 15 te Toph-1' 
Amlrllğf a m alma komf!')'Onund yspY attık • 1 c 
dır. Taliplerin belli vakıtte komisyona gelmeleri 

Kilo 

2, 3M Yünlü kırpmtt. 
14, 260 R-ınkli p:ı'T'luklu k'ırpmtr, 

1. 530 B('yaz J:'lmuklu kırpt11tt. 

(Jf.• - , 

Yuk.trn:ı. ynz.rh krrpmtılArln kı:ıp:ıtt zıırflıı artt1rnasi Tcıphanr>N T.•'. 
Amirliği ı;atin ıılm:ı l';ı:rnisyoııundn 11 !l.942 C•ım:ı ı:Unü saat 15.30 rl ı 
yapıtacııktrr, Hrpsirılıı tr.hmln bedeli 10.093 lir'l kat'1 teminatı 1619 lır -
dır. Krrpınt•lıır Tonhını.-dc> iki Ncı ıt dikim cvınd~ görülür. Taliplrr 
ihale sa:ıtindPn bi • mat evvel ,kanuni vcsikalariylc tekfü mC?ktup'nrınf 
komisyona \>ermeleri. (164) (922a) 

-\ 

Beher kilosuna 86 kuruş tahmin edilen l O ton "abun a!macaktır. Pa
uırhkla eksiltrr.ec:! 4/!l 942 Cuma g!lnü saat 15 45 de Tophanede Lv. A
mlrhği satın ı.lma komlı.ıyonunda yapılacnktrr. Katı tcmiruıtı 1290 llradtr, 
Taliplerin b«-11, ,.akıttt' komisyona cctrnelerl, CllS - 93!'7) -F,yüp•'.l f!tıYrı mJn'ı'.i~ ambarında mevcut 99 627 m<'tre kanavlçcdcn 
çm•;ıl yaptırılı1!'akttr. Prı:r.arlfkla eksiltmesi 7/!l/942 Pazarteı::! günft saat 
15 de Tophanede l.v Amlrll(:i satın almıı komlsyonund!l ;)apılanıktır. i
mııliye Ocrct•,.. ı •• tahmin bedeli 4017 lira 20 kuruş. tik teminatı 301 lira 
29 kuruştur. Çuval r.limuncsl, evsafı ve şartnıımesi komisyondn g6rQ1Ur, 
Çuvallar r;ütec.hhldin a tölyesinde ynpılaC'ağT :ıib!. Tophanede S:ır:ıç cvin
dl' ,Ştö•tcrilecrk matd71e ve ycrlC'rdc de yaptlab!lir. rral!plC'Tln belli va-
kitte komls:vnrıa ~P1mı-l<>rl (167 - 9338) -ıooo ııdct çinko su kovası alınııcakhr, Pazarhkh c:<ı:Htmesl 2/9/942 
Çıırııambıı gün\! sant 14 30 da Tophanede Lv, 'miı um sııtrn alma komis
yonunda ya;:ıılaC'aktJr. İ~teklllcrln getlrcC"ekl<>rl cıümunelerd!?n be~enn-
mek {izerc al!!,a.::ığmdı;n nOmune ve kati temlnn'l:ırla k<'miryona r,el~ 
meler!. (155 - 9146) 

-. 
ı'ıoo adet ~rsel<'Tl yemek tab::ığı altnncak~ır. PazarUkla eksiltrrit'Sl 

2/91942 Carba?l'bıı J!'{il"ii saat 15 de Tophanede Lv. Amirli[!! satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlariyle belli vakitte 
komisyona gelmeler!. (152 - 0143) -Beher kilosuna 7 kuruş tnhm!n edilen 35 ton saman rlınacaktrr. Pa• 
zarlıkla eksiltmesi 1.9.!M2 Salt gfınü saat 15 'tc Toph:ınede Lv. Amirliği 
c;atın alma komlsyonund:ı yapılacaktır Katı tcminab 3!17 Ura 50 kunıs
tur. Şartname ve evsafı komisyonda görüliir, Taliplerin belli v::ık!tte k1>4' 
nıl~yona gelmeleri. (157-9184) -

İpliği hedcll mukabillnde Sümerbanktan vC'r~lrilmek Ozere 35,00IJ 
metre eibl;ılik bezi alfnocaktır. Pazarlıkla eksıl''Tlesl 2'9 '1142 Cıırşamba 
günü saat 15.30 rla Tophanede lst, Lv. Amirliği sstrn almn komfııyo• 
nunda yarolacaktır Tı.hmln hedell 42,000 lira, Ok tf'mlnatı 3150 lira· 
dır. Nilmune VP !Drlnam<"Sl komisyonda gör{ilOr. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gel~lt'rJ (151 - 9142) --

1!5 : 30 X20 ><3 : 5 eb•adında 384 metre mikAbt ambalajlık tahta alı
nacaktır Pazarlıkla eksiltmcsl 4.9.942 Cuma günü saat 15 te Tophanede 
fst Lv. 

0

Amirllği satın alma komisyonunda yapılacak,tır. Tahmin bedeli 
47,616 lira ilk teminatı 3568 lira 20 kurUitur, Talfplerin belli yaldtte 
komisyona gelmeleri, (158 ..!:. 9185) 

Adet. 

R. noo Rekor şrrmga f,itnest. Fil f. 
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Yuknnda yaztb rekor e.trmga llftesbıfn puartıkta ~sntn'lcsl 3.9.942 
Perşembe günü saat 15 te Tophanede Lv. Amlrllltl satm alma .kamJgyo• 
nunda yapıl::ıcaktır. Tahmin bedell 812S Ud kat"I tlmfnatı '788 lira '75 
kuruştur. T:ıliplcrln belli vnkltte ko m.t.yona ie~lert. f!Stl-91!53) 

Sahip ve neşriyat mDdtlrtl: lldl IAdl ~bd 
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