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ZAFER BAYRAMIMI KUTLU OLSUN 
Bugün bütün yurdda 
büyük törenler var 

Adanada yapılacak törene ait program 

llaaıa çlıllea 
11D1rlar 

NURETTiN GÜLEKL/ 
Ankara : 29-8-942 

Y 
irmi yıl önce buııün , Ordu· 
muı , Afyon tepelerinde ve 

Sa":ırya kıyılarında , tarihin 
Tarlı: ırkını mukadder kıldıA"ı yeni 
bir < Mclhamei "übra > yı ıona 
erdiriyordu . Orada çarpıtan iki 
Ordu mu idi ? iki düfman millet 
lhi idi ? Anadolu Bozkırının yal· 
Çın tepelerine dayanarak Türk 
nıevcudiyetini zorlayan kuvvet , 
Yalnız maddenin hududu içine sı

lan ve sayının ölçüsüne vurularak 
heıabı tutulan bir inıan ve maki· 
ne kalabalı~ı mı idi ? 

iç ve dıf dütmanlırın erite 
erite bitiremediği , Türk denilen 
kahramanlar kaynatı bu asil ıo· 
YU, tarih ıö2ıilnde pahası hiçi· 
lemeı. bir pırlanta olarak tatımak· 
tan mahrum mu kılacaktı ? Ana
doluda, yirmi yıl önce burün, kın 
"e ateıin ortaaında vuruoanlar , 
ne iki ordu, ne de ilı:i milletti . 

Mukaddeı toprağımızın hı
bluruna ve havasının binyesine 
•inerek, onunla imtiıaç eden ve 
ayrılmaz. bir bütün haline ıelen 

( Türk ruhu } , batı dünyaaının, 
bütln ırkı, politik ve ıoıyal te
ladları üıtilnde müıterek bir zih
niyet halinde tekil ve mini alan 
•aırlık ("1ütterek dütmınlık ruhu) 
ile son bir botuımayı, varlıtının 
"e ıerf'fınln ıon bir defa daha 
ilurtulut kavga11ııa atılmıf bulu· 
nuyordu. 

Bugün 30 Ağustos zafer b:ıy
r:ımım111 yurdun her köşesinde 

oldu~u gibi Adamızda da büyük 
törenle kutlayaca~ız. Bayramımıza 
ait programı aynen aşa~ıya alı-

yoruz: 
A) Kabul Resmi: 
1 - Tebrik§t Askerlik d:ıire· 

si karargahınci:ı kabul edilecek· 
tir. Saat 8 de Vali, mebusl.ır. 8.10 
da her sınıfa mensup subaylar. 
Müteakiben ilişik listedeki proto
kol sırasına göre memurlar ve le· 
şekküller tebrikatta bulunacaklar· 
dır. 

B) Cumhuriyet Alanında: 

1 - Merasim asfalt şose do· 
ktJsundaki istasyona yakın Cum· 
huriyet alanında yapılacaktır. 

JJ - Merasim K. Topçu Bin
başı Nuri Ôzaydın merasim heye
tiyle birlikte alanda merasim ha· 
zırlıklannı ve bütün birlik Cemiyet 
ve teşekküllerle halkın duruş yer· 
!erini ve şekillerini ve şekilleriyle 

inzibat işlerini tertipliyecelc ve ter
tipleme işi saat 9,15 de hitam 
bulmuo ve son şeklini almış ola· 
tır. 

111 - Tam 9,30 da Komutan 
ve Vali birlikte merasim alanına 

gelecekler tam bu Slrada merasim 
K. nın komutasiyle merasim duruşu 
abnacak, bütün birlik ve teşc-kkül
ler K. tarafından Vali ile birlikte 
teftiş edilecek ve zafer bayram· 
lan kutlanacaktır. Müteakiben yine 
merasim K. nın dikkat komutasile 
Halkevi bandosu istiklal marşını 
çalacak bundan sonra 3117 K. dan 
kıdemsiz bir subay istiklal zaferi
ni canlandıncı bir söylev söyliye· 
cek müteakiben komutan da ayni 
mevzu üzerinde bir hitabede bu
lunacaktır. Bundan sonra havı ku· 

rumu nammada bir zat tarafından 
bir hitabede bulunulac.ak ve bura· 
daki merasime nihayet verilecek
tir • 

C) Merasim geçiş yerinde : 
1 - Merasim geçiş yeri ye· 

ni istasyonla Hılkevi arasındaki 
asfalt şosedir Tribün Atatürk par· 
kının kapısı yanında kurulacaktır. 

JJ - Alandaki merasimi mü· 
teakip komutan vali ile birlikle 

tribüne geleceklerdir. Bu esnada 
merasim geçişine iştirak edecek 
birlik ve teşekküller de merasim 

K. tarafından asfalt cadde üz.erin
deki merasim hazırlık yerlerinde 
kısa bir zamanda tertiplenecekler· 
dir. Halk Tribün civarındaki keo· 

dilerine tahsis edilen yerlerini ala 
caklardır. 

111 - Merasim geçişi sırası 
(Gerill 1 u1 8Qfada) 30 Ağuıtoı ıabahı , Kocate· 

Penin yalçın kayalara üstünde bir 
kahramanlık heykeli gibi ayakta 
duran Muıtafa Kemal , Tilrk mil· 
letinin ebediyete akıp giden ha
yatının bir ıeınboHi gibi batıyı 

"e önündeki kızıl tefakı ıeyre
derken, • Ordular 1 lık hedefiniz 
Akdenizdir ileri 1 • emrini ver
tliti vakit , yerlere ıerilcn , kan 
ve ateı içinde eriye eriye Uike· 
nen fCY. bir ordu de~il, hayır bir 
ordu dcfil Koıovalırdı, Navarin-

Sovgetlerin mukavemeti 
bütün cephelerde çok arttı 

: lerde, Çanakkale tepelerinde ve 
Binaazi çöllerinde Türk ırkının 
hrıııına çıkan , Arap çöllerinde 
•teı halinde Ttlrk köylilıilniln 

çıplak aötıilne dökillen ' onu ta· 
rihin batrına gömmek iatiyen bir 
ruhtu. 26 Atustbı aabahı , önün
deki maddeyi ve maddeye ıinen 
ruhu, luııl pfıkın alette kül eden 
Türk milleti, yirmi yılın dar kad
rosunda, kendine dütmın ne ka
dar ruh ve madde varsa hepsini 
eritti, yoketti. Bugiln, bizi cihan
dı, etsiı bir millet olarak ayakta 
tutan ruh, bu ebedi ıanlı ruhtur. 

O ıün, Erzurum tepelerinden, 
Toroı dağlarından ve İzmir kıyı- · 
larından kotar ak , Mustafa Kema
lin emrine ıelenlerin önünde açı
lın lımir , Edirne , Loıan yolu , 
Tilrk milletini buaün, Ebedi Şf'fin 
ebedi arkadaşı Miııt Şefin • şah· 
ıtında toplanan • Türk birliti •ne 
ulaıtırmııtır. Tarih bizi her vakit 
bu yol, bu tanlı yol üzerinde , 
bulıcaklır • Bu yolun geriıinde , 
binlerce ve bınlerce Sakarya var
dır. ilerisinde de • yeni 30 Atus· 
lutların bulunmaaına engel yoktur. 
Bia büyilk milletiz . Tarihimiz bu 
blyGk zaferlerle öyle şey dolu
dur ki, eğer hf'r tshımetimiı için 
.... lOerlll 1 IA.a ........ ) 

Baı Tanareıerı Almaa1a11 Bombardımu ıtaror 
Ankara: 29 ( Radyo gazetesi )
Alman hamlesi Ruıya'da çok fid
detlenmiıtir. Fakat Ru1 mıkave· 

meti de çok artmıthr. Ruslar, 6.1· 
man ileri hareketini tavaamıı gös· 
teriyoılar. Almanların bütün kartı 
taarruzlarının pilskürtüldüğü de 
ilive olunmaktadır. 

Şimalde, Fin cephesinde artık 
hiçbir hareket görülmemektedir. 
Finlilerin çok yorgun olduğu görü· 
lüyor, Sovyetler bu hafta içinde iki 
defa Almanyayı bombardıman et· 
mittir. 

Moskova: 29 (a. a.) - Ôğle-

yin neşredilen sovvet tebliti: 
27 atustoı geceıi kıtalarımıı 

Rjev yakınlarında, Kletskayı 'nın 
cenup dotusunda, Stalingrad 'ın 
şimal batıımda, Kotelnikovo'nun 
şimal d~usunda, Prokladnayı ve 
Mozdok çevrelerinde ve Krasno
dar'ın cenubunda düşmanla çar
pıtmışlardır. 

Cephenin diğer keıimlerinde 
hiç ltir değişiklik olmamıştır. 

Moskova, 29 (a.a.) - Mer
kez cephesindeki [ıon tHrruz es· 
nasında Kızılordu 'nun Kırmanovo 

(Soau J ilaca ıa7fa4a) 

Hindistandan son 
duruma ait haberler 
8ANDININ oiLU llBlllT llRAIULDI 

Ank:ıra : 29 (Radyo gazeteal)
Gandi'nin ~lu suçıuz aörülerek 
serbest bırakılmıştır. 

Madraa, 29 (ı.a.) - Madras'ın 

Ramnıd bölgesinde Pulankirifi 
köyünde polis sillhlı halka alt-f 
açmak ı.orunda kalmıf . ve birçok 
kişi ölmüş veya yaralanmıştır. 

Burada son ıünlerde çıkan karı· 
ıılı.hldar hakkında tahkikat yap• 

mak üıere bölge hakimi yanında 
polis kuvvetleri olduğu halde bir 
köyle gelmif ve bunu gören köy· 
halkı hlkim bir tepede mevzi al
mıt ve poliıin silahla müdahale
ıine sebep olmuttur. 

Bombıy, 29 (a~ a.) - Bihar 
eyaleti hilkümeti perfembe glnü 
ııf'trettiği bir tebliğde poliıin y•i· 

ıOerll& 1 .... ...,. ... , 

1 ........................ .. 
ı ı 

i ikinci İ 
ı ı 

i cephe i 
ı ı 

i konusu i 
ı ı 
ı ı 
Af'kara : 29 (Rallyo Gazeteal)
HAli ikinci bir cephe açılmaaı 
bahiı mevzuu edilmektedir. Al
manlar bunu yine gayri m6mkün 
ıörmektedirler . Bir Ameri"an 
mecmuaaı da yeni bir cephe açıl· 
masına lüzum görmemektedir. 

Bulgaristana dün 
beyanname ahldı 

Ankara: 29 (Radyo Gazeteal)
Müttefik tayyareleri Bulıaristan 

üz.erine beyannameler atmııtır. 

Kent Dükünün 
cenaze töreni 

Londra : 29 ( a. a. )- K~nt 
Daküntln cenaıe töreni buaün bir 
ço" Kralların iftirıkile yapılmış· 

tır. 

Başvekilim izin 
Sivastaki tetkikleri 

Sivas : 29 ( a. a. ) - Doğu vilayetlerinde bir tetkik aeyalaa
tioe çıkan sayın Baıverilimiz Şükrü Saraçoğlu beraberlerinde Or. 
g~neral. Kazım Orbay olduğu halde dün saat 15 de şebriwiz.e gel· 
mıfler, ıatasyonda hararetle karıılanmış ve bir askeri kıta tarafın· 
dan selimlanmışlardır. Başvekilimizle birlikte seyahat etmekte olun 
sayın Bayan Saraçoğlu da istasyonda mülki ve askeri erkanının re· 
fikaları tarafından kartılanmıştır. Başvekilimizi görmek üzere istas· 
yonda ve şehrin muhtelif yerlerinden toplanan Sivaslılar sayın Sa
raçoğlunu içten geleu tezahürlerle ıelimlamışlardır • Başvekilimiz 
vilayeti, komutanlığı, belediyeyi, Parti ve Halkevini ziyaret ettikten 
sonra Sivas erkek lisesine giderek .A.tatürk müzesini ve Sivas kon· 
gresinin toplan.lığı salonu ziyaret etmitler ye müteakiben aziz Milli 
Şefimizin okudukları aıkeri rüştiyeye gitınişlerdir. 

88.fvekil Devlet Demiryolları cer atölyelerini de gezmiş ve İf 
başında büyük bir nef'e içinde çal1Şır buldukları mühendis ve işçi 
lere hitap ederek, hüyilk itlerin böyl~ büyük kuvvet ve neş'e ile 
başarılabileceğini ıöylemifler, j'Ördükleri gayret ve intizamdan do· 
layı memnuniyetlerini iz.har etmiflerdir • •........................ , 
1 UZAKŞARK'T A f 
1 MUHAREBELER ı • • ı • 
f Japonlar Salomonlardan çekildi : 

• ••••••••••••• 
Vaşington, 29 (ı.a.) - Reis : ------------

Ruı.veltdün Vaıingtonda toplanan -Pasifik harp mecJiıine riyaset «l

miftir, Cumhurreisi Salomon ada

ları muharebeıinin şimdiye kadar 

olan .safhaları hakkında meclise 

izahat vermiıtir. 

Sydney, 29 (a.a.) - Pasifik

teki harekat sahasından gelen bir 

telırafı göre, fena havı şartları 

bir Japon kafilesinin Milne koyu

na gitmesini önlemiye çalışan müt· 
tcfik uçaklarınırı vazifelerini yap

muını enıel oimuştur. Bilindiği 

ıibi bura11 jıponların Yeni Gine· 

de tuttukları en yeni köprübaşı

dır. Bununla beraber müttefik 

uçaklar sahile yanafmak istiyen 

Japon harp ve yük gemilerine 
kayıplar verdirmişlerdir. YHi Gi· 

nenin dotu ucunu tetkil eden iki 
yarım adı aruında şimdi şiddetli 

bir muharebe cereyan etmekte
dir. Buradaki müttefik hava kuv-

vetleri Japon teşebbüsünden ha
berdar eldukları cihetle es11en 
dütmanı bekliyorlardı. 

Buna adasının istilasından son· 

ra Japonlar fimal Avuıo;trılya böl

gesi cephesine ilk hücumlarına 
baıladıklırı zaman müttefiklerin 
burada düşmana kartı koyacak 
kuvvetleri bulunduğu anlaşılınca 

Japonların başka noktalara yeni 
ihraç kuvvetleri göndermesi tabii 
idi • 

Melbour•e, 29 (a.a.) - Res · 

İranda askeri 
idare kuruldu 

Ankara: 29 (Radyo Oazeteal)
Bir habere K"Öre , lranda askeri 
idare ilin olunmuıtur . lrandaki 

Rus aakerlerinin Kafkasyaya çe

kildiği de bildiriliyor . 

MllU lella 
telgraftarı 

Ankara : 29 ( a. a. ) - Ma· 

caristan Milli bayramı münasebe

tile Reisicümhur ismet lnönü ile 

Macar Kral Naibi arasında ttbrik 

ve teşekkür telgrafları teati olun-

muftur. 

mi sözcü bu sabah demt>çte bu· 
lunarak Japon pike uçıklannııı 

Milne koyundaki müttefik kara 

teıislerine hücum ettiğini bildir

miştir. Japonlar Yeni Ginenin bu 

bölgesinde ilk defa olarak bom

ba uçakları kullanmıflardır. Bun

dan evvel ancak 23 ikinci kanun· 

da Rabau'le yapılan akında Japon

ların bomba uçakları kullındıtı 

görülmüştü. 

Almanyanın Portekiz 
üzerindeki baskısı 
Amerika bazı tedbirlere baş vuracak 

Ankara: 29 (Radyo Gezeteal) -

Amerika hariciye nazırı Hal be-

yanatta bulunarak , Almanyanın 

Portekiz. üzerinde"i tazyikine mi· 

ni olacak tt.dbiı leı alıııacatını 

ıöylemiıtir . 

• . İşgal altındaki 
F ransada tedbirler 

Ankara: 29 (Radyo gazeteel)
Almanlar itgal altındaki Fran1ada 
baı.ı tecibirleı e hat vurmuıtur . 
Baı.ı yerlerde yolcu trenleri ., .. , 
tılmıflır . 
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1 Yabancı dünyalardan mektup \ 1 

B. Ruzvelt'in şehir suyu 
gizli daire • 1 

Saatte bir tank-iki günde bir 
tayyare-haftada bir denizaltı 

AllDIBALI YINITON ÇllÇIL 

G 
eçenlerde M. Roosevelt ChurchiH ile görlştü. Fakat nerede ko 
nUftU? 
-Beyaz evde mi? 

- Hayır.Şangilla'da ... 
Şangilla'da mı? .. Burası dı nereıi ? 
Bu tehri aalun Atlaı üzerinde arımayınız. 
Bu ne bir köy ne de dört evli bir köycük tür. 
Bu, ''Vqington" un yanı batında, Potomak nehrine yüz metre 

mesafede ltir yerde yapılmış, biri yaıı odası, diteri ıalon olmak 
il~ere iki ,a.den ibıret ufak bir kötkUlr; ve fimdiye keder orada 
k~m1e ne yatmıı, ne yemif, ne içmiştir. M. Rooaevelt ziyıretleriain 
ıızli kalma1ını iıtediti adamları b11 e1rarenriz köşkte kabul eder. Köş· 
ile Sanrılla adı tıerilmeainin sebebi de şudur: 

Şanıma. Frank Kıpra tarafından çevrilen ve Rootevelt'in çok 
betcod~ .. Kay~.an .u~klar" ..tı.ı filmde vakanın cereyan ettiti mu· 
hayyel bır tebrın ısmıdır. Bu harıkulide tehrin aclcenesi sonuna kadar 
gençliklerini muhıfaıa ediyorlarmıı. 

Harbin mithiş iltihtalttını 
düfinmek güç bir it iıter. Al
manyada aınai seferberlik IOn de 
receıine relmiıtir. lnııltere harp 
ihtıyeçları için sanatten iıamt 
e4Mecek iıtif ade nolıtasıea merha · 
lelerle eritmektedir. Auıerika daha 
hezırlık devresinde bulunuyor. 

Tabiatiyle bu vadide orada 
nı cereyan etmekte olduğunu bi
lemeyiı. Çünki ıınat seferberlik 
de aıkerlik sırları ribi k11kanç
lılc.la mahaf aza edilmektedir. Yal· 
nıı lngiliı kabinesinin askeri• Oni. 
formayı riyebilecek ameleleri si 
IAh ahına almıak için fabrikalarda 
büyiik mıktarda kadın İfçiler ça · 
lıftırmıya başladıtı ma16mdur. 

• ıiliı Cburchill birçok defalar iki· 
sinden biriliniD ıd def iftirmeaiai 
iıtedi. Amerikalı Churchill dıha 
Yatlı oldup için hbul etmedi. O 
ıamaa Başvekil ChurchiU iki iı. 
min ortasına Spencer iıminin itk 
barfinide ilive ederek im1111•1 
Winıtoa S. Churchill ıeklioe salt· 
tu. Bir kere de ç:. uman evvel 
yini 1903 de iki Churihill'ler 801-

tonda Coplay Pi azı 'da beraber 
yemek yediler. 

DütünceJerinin realiat Gir kaf• 
mahsulü oldutunu bitin dünyıa · 
ya ilAn etm,~ten reri durmıyan 
Amerikalı Churchill bunu iıbat 
edecek yeni bir harekette bulun 
du: 

Yemek pır11ını wiHton S. 
Cburclıill'e verdirdi. 

.itin en hayret edilecek Hf
h111 Almanyada iffa edilen bir 
hldiaedir. Bu da Almanya harp 
ıaoaatini m8thit iıtih1alioin ma. / 
kalelerden ziyade anlatan bir film --------------
aayeıinde olmaftur. Binlerce niı · 
hılırı her tarafa datılın bu film-

(den ötreniyoruz ki, gece ıilndilz 
teslihıt hiımctinde çalaşaa ame
lenrn miktarı on milyondur ve en 
canlı adetler fonlardır: 

Şehir Meclisi için 
seçim hazırlıklan 
Memleketin her tarafında ol· 

dutu ribi ' tehrimiıde de Şehir 
Mecliıi azalarının ıeçimi için ha
zırlıkları devam edilmektedir. ln
tıhap encilmenlerine verilmek l•e· 
re seçim defterleri ha11rtan1Hk
tadır. 

Çeşmeler so'kaklara 
yerleştiriliyor 

Şehir içme sayana 911vak· 
icat tesiıatla önümlzc;leki haftalar 
içinde şehre v~riJecejioi ,yaımıı
lık. Diln aldıtımız maUlınata gö· 
re, tehrin daklarında muhtelif 
yerlere çepıeler konulmasına bq· 
lanmıştır. Bu Çttmeler ID9denfdir. 

Yüzme birincilikleri 
için hazırlıklar 

Anlıora ~•ri pldi 
Bet v9 altı Eylül gfinlerinde 

Tilrkiye yliame birinciliklerinin ıeb 
rimiz yiı•e havuzunda yapıla· 

catını ynaat,ftık . Bu müıabak•· 
lara ittit'tk edecek ylzilcftlerdd 
Ankara ve Hatay ttlitmlara teh
rimiıe felm.h!r ve ar.lrenmanlara 
baılımatlardır .. 

Rady°' Programında 
detiıiklik yapıldı 

A.Ura Radyosu 30 Atustoı 
Pazar ıihlnden itibaren bqlamak 
üzere dWt aylık bir prorram ba• 
zırta_.,. Yel)i prorramda bazı 
det'~lder )'lpıl"91f , bu •r.W. 
~e kadlir •hıarı yapalan 
ft cfoktqr GaHp Ataç tar~n 
hazarıan ... evı.u.u dinlejfdlerin 
arzuıu yerine plillıf.•~ alıpmla
n saat 21 e ............. 

Ziraat saati Pazar ve Perşem
be: pnleri 19 dan 19,15 e lttilar 
u11hlmıı , diler günler yitlq; es 
kiıi gibi bırak.almıştır. Dertlef1De 
saati Pazar fiinleri 1aat 20. 15 e 
nakledilmif, Kitapsevenler saati 
Pazartesi günleri 21,30 a ahemat 
hr. 

Peııembe ı\lnleri 21,15 de 
8'akarka ve alafranga muaiki mÜ· 
cadelesiai belirtecek olan muiki 
10hbetleri adlı bir temıil konul
mqtur. 

Radyo senfoni orkestrHı Pı
zartesi ve Pertembe , Riyaseti· 
cumhur Bandosu da Çarpmba 
ve Cumartesi rünleri konserleri
ne tekrar bafhyacaklardır. Yurd· 
dan sesim' •ati de ÇarJ81Dlt.a. ria-

' leri ve 19,4& den 20,lS e kadar 
yarım saat devam etmek üzere 
detiflirillllİf tir. 

30 Atustos 1942 

Duyduklarımız : 

Cenaze Masrafını 
Ôdemiyen Ôlü 

Bugiı,· n bütün yurdda O stersund şehri hukuk mahke· 
mesi çok gari~ bir dlvayı 

görmete baştamı,tar. Bu dl· 

b •• •• k t •• ı vada tabutunun parasını ve cena-uyu oren er var ze masrafını ödemediti için bir 
__ _ heykeltraş hakkında takibatta bu· 

Ad 
lunulmaktadır. Mesele ıudur : 

a,nada yapılacak törenlere ait program Bir ay evvel beykellrat baata· 

ı ........................ ı 

f PiYANGO İ 
f Millr Piyenwonan za· I 
ı ffr 6ayramı müna•ebetile ı 
ı NHih eltili lev,aldtle pi· ı 
lJ'IW'o hpn An,aratla ı 1 .ı.;lıcelı 1111 lıa.zanan ,.... ı 

mardlar r°"7a ile il•n e· ı 
llll•••lıtlr. f 
........................ ı 

BINk, ll•lt, 
pide lmau 

Ramazaıitlan iti6aren 
imaldtıı 6aıhınacalı 

Simitçiler ve börekçilek her 
.. fta Tacaret Vekiletine müra
aet ~simit ve börek imali· 
ne •llaade edilmesini istemioler· 
dl. V .. Al.,tten relen emirde Ey-
14118 12 nci gününden yani Ra
~Ut birinci gününden itibaren 
siınlt ~e b6rek satatına muayyen 

bit nisbet dahilinde vesikasız ola
rak müsaade edileceti bildirilmiı
tir. 

Bu emre göre, Ramazanda pi
de imaline de müsaade olunacak, 
ekmek yerine pide almak iıtiyen· 
ler ekmek karnelerini vermek su
rit~le pide alacfklardır. 

Hazin bir ölüm 
Devlet Demiryolları 6 ncı İl· 

lelme mes'ul muhuibi Behçet 
Umarotlunun ıevceıi dün vefat 
etmiıtir. Arkada11mızın refilı:11ı· 
nıa cenaıeai .dün büylk ~bir tö· 
renle kaldırılmıt ve bu cenaıe 
töreninde Devlet Demiryollırı 
menaupları hazır bulunmuıtur. Ô· 
lüy• tanndan rahmet diler ve ai. 
le1i efrıdınada bq ••ll•tanda bu
lunuruz. 

ııaumınnauıma 

(Baıı ı inci .. .,ıllda) taJanmıı, bir taa.tahaneye naldedil· 
mittir. Burada bir kalp rahatsız• 

şöyledir. Bando , Askeri kıtalar lıjından ölmüttnr. 24 saat sonra 
Okullardan mevcut olanl.tr , Mı· cesedi bir tabuta yerlettirilmiı ve 
lül gaziler, Türkuıu, itfaiye, Beden meıarbta f()türülmüflir. Burada 
terbiyesi , Demiryolu memurları defin merasimi yapılırken öli bir· 
Partililer Spor ve gençlik kulüp· denbire dirilmip. fteykeltraf 
leri ve diter teşekküller, derhal evine götürülmüş, bir müd· 

iV - Merasim katası ıeçifi det tedaviden sonra iyileterek i-
müteakip asfalt cadde - Abidin file utrqmata ba~w. Şimdi 
pa .. caddesi - TqköprO yoliy- cenaze defnecla firlcet tabut pa• 
le kıılalanna avdet edeceklerdir. rasanı ve cenaze masrafını istiyor, 
Yalnıı merasim K. tarafından se- heykeltrq da bu pany.ı V8lJDiyor. 
çilecek bir bölük bando ile birlik- Mahkemenin nasıl bir karar vere· 
le merasim geçiıini miteakip Ata- ceti merakla bekleniyor. 
türk parkına gelecekler ve anıta Sirlıh BiıyiJı Yan.,.. 
çelenk koyma meralimini ifa edrr Ofi ajao11nın Amerikada ıKle-
ceklerdir. velanddan aldıfl bir habere röre, 

D) Atatürk parkında : Amerikan "Bernum Baylet., Iİf-

1 - Merasim geçişini mütea· kinde büyük bir JIDflR çıkmıfbr. 
kip baıta bando olduğu halde Sirkte mevcut yüzlerce vahfi ve 
merasim bölütü parka relerek a eWi hayvan, aletten ürkerek et· 
nıtın sat tarafında cephe cenuba raftaki halka zarar vermemeleri 
olmak üzere lafta duracaklar, halle İSİft rnitraly6zferle öldürQlmilttür. 
anıbn sol tarafında cebhe timale Oldürülenlerin araanda, 4 fil, 8 
olmak üzere duracaklar. Orta ve zebra eteti, 8 deve, 7 kaplan, 
lam anıtına karm da Komutan 5 ulan, 3 karaca, bir çok may· 

..- mun ve memallki han'e kuştan 
Vali ve diter rüesa ve memurin bulunmaktadtr. Vura• ,aiitde o-
protokol sırasiyle terliplenecekler· yun esna.ında çıkmlfbr. Sirk mff-
dir · dürtü tun ün reçen seneki kıttan· 

il - Meraıim K. nın dikkat beri kıybettiti filler 1 l i bulü· 
Komutuiyle bado lstiklAJ marıı· yormuı. 
Dl çalacak ve mart dinlendikten Klip•' o.a.rüulen 
sonra anıta çelenk~r konacaktır. 
. 111 - Çelenk koyma merasi- A7•"-" 

mini müteakip bando tarafından Remaa,.. ka.lıt Y• _,-. 
çalınacak Cumhuriyet marşı bütün kabı derili katbja hilı~li 1960 
ask~r ve halk tarafından birlikte köpek derilerinden uak•m ya• 
söylenerek merasiaiı1e soa verile- lJllmaa telkik edilmebetlir. Ya~ 
cek&ir. lan taliıaiolere balab,.., ~ 

VI- Merasim geçişinden son- yada halen 3 •ilyon köptlr, var• 
ra yerlerine ridecek birliklerde maş. Bu rakama fÖl'e, bu ,k6pek• 
birer nöbetçi subayı bulunacak lerden sivil • halk için bir ~.,,,,_..,._ 
diter sub~lar klmilen çelenk koy· (ayakkllba;derisi Çlkaraçakeat. 
ma meraaimi•e ittirak edecekler· 
dir. 

2 - 30 Atuıtos merasjrninde 
subaylar büy.ük üniforma riyerler. 

3 - Merasim gü11ünün rece· 
ıi saat 21 de askerler tarafından 
tertiplenecek bir fener alayı taı· 
köprüde sivil teıekküllerin tertip 
edeceklHi fener aa.,ı.nı da alarak 
hiktlmet koHtt - aat kulesi -
yeni istasy_,.. ead4-ini takiben 

TORKIYE RADFfJSfl 
ANICAltA RADYO~tJ 

Pazar - 30ıl.IBG 
8.30 Proıram -we llletDleleet ... a 

ayan. 

30 AÖUSTOS 
y.,,.Jun kararan 9/lmnune ffln demir köprü yoliy~ kıılaya avdet 

1.32 Mlaik : Martlar 'Pi.} 
8.ftO Ajana Haberleri. 
8.55-

Büyik izabe mlee!deleri her 
48 saatte bir bombardıman yahut 
avcı tayyneıi her saatte en atar 

11llette bir tank çıhrmakl~ır. 
Tersaneler her hafta denize bir 
denizaltı indiriyorlar. Bunlar dil· 
tilndilrtlctl adetlerdir... Harp! Ne 
dolmaz bir uçurum! 

Kağıda el koma 
karan kalkh 

~ (39} J-. edeceklerdir. 'Sivil teıklita mensup 

Orman kadrosunda Türle ldn,a.a ılmıelc ılll c;akmlllJ fenerala)'I Yali k.enatı önünden 
d.rinMn. geri dönerek yeni otel önünde a-

9.30 Mlzik : u .. ertir ve •artlııt 
12.30 Proıram ve Memleket saat 

Ayarı 

Seyhu o..... Çe.virıe Mü- u laya son vereceklerdir. 
~• IJM": Dua, """1, J,e,e, J.,, 4 - A 

t2.S3 Müzik : ICaFlfılc protr••· 
12.45 Ajanı Haberleri. Amerikalı Vinston Churclrill, in· 

ıUiz Bapelcilinin Önünd• Ef ilmigor 
dilr ü Ntcati Niron 50 lira •slt tn•~. ._ ~-ınle - .,., t-'81 rece1i as· 

Hakiki ve hükmi tahtalar elin. -- pu .,, k t · od b" d r t ... ı C?- h f 2 o 8 Bir selule olıauı -JL: -·-ur er ırızın a ır rar enpar ı er-
t3.00 Milzik : Zeybek -0)'1111hlr• 

Pehlivan ve ka11tlama ha• 
wioston Churchill " hiçbir ha· 

rita üzerinde gösterilmiyen yol" 
adlı bir eıer neşrediyor. Bu, ril
zel bir amatör itidir. Mevzu mu· 
kadde1 tarihe ait eıld ve yeni 
vasiyetnameler araıında bir ge· 
zintidir. Eski peygamberlerle ıa· 
mimiyeti olduğu anlatılan M. Chu· 
rchill Elyasa'dın İ1&ya kadar hiç 
bir Peygamberin riıalet vazifeıini 

tamamen ıfa edebildiQine kani 
detildir. 

O halde yeni bir Peypmber 
olarak kedisini ileri IÜrlyor: sa· 
adet devreıinin relditiDi llaber 
veriyor ve bu .... aıamaata 

bıılıca hatlarını çiziyor. Proırram 
bir hayal detill billkis rewt bir 
f ıkrin mab111lüdlr. M. Vinsten 
CburcbiU bu maut devrenin ıa
sanlann ellerinden ıilibları alarak 
birbirlerine Hrıbp aulh buaeleriyle 
tapır fQpur öpifmeleriyle bqlt· 
yacatını yazıyor. 

Fakat demindenberi baheet· 
titimiz Winıtoa CbarchiİI lngiliı 
Bapeklletinde bulanan zat dejil • 
dir. Ba Chal'f:hill serMst Amtri· 
kanın kendi bUinde bir vat.da· 
tlıdtr ve bu ad benzeriyle bazı 
1o rabıt.a.. urdır. 

"endıat de 6tebe1i ya.-n it.-

de ve gümrüklerde bulunan ki- ma..-a ..xy an 1ını rman 8f' •- - ...,1 tip e.ıecek b• gardeapartiye mu 
tı&lara el konması halııbadaki u,. Mibendiıi muninlite yerinde ter· geıılnden. vaznl, mülilkait subay ve ulterl 
rarların ilruana dair olH karar fi ettillilmiıtir. Muvaffallet'etler te· Hamıft AICAI.• memmla .. a hanıt davetiyeli sivil 

ı!!!'ur111111e~ti-y._il~b~e~k~t·~·~d·~·k...,te~o~ç~ık~·~·~tı~r·~~·~e~nn~i~e~d~erı~··~· ~~~~~~~ı~l;;U:;lı~IU~;ll;;D~l;S;nl;;~U;;;l;H;;l~ıl~S :evat trşrif buyaı.cftlardır. m 

n~likanh • amcasanın son demin· 
~e, ölümünden sonra anlıyabi-

lecetini söylediti sarra nihayet 
vakıf olmuştu. Ostü kendisine ya
zıla zarfı noterden akhta zaman 
büyük bir heyecanla açıp okumuı 
tu. Bu, o kadar büyüle bir facia
nın hikayesi idi ki, yıUarca sonra 
bugün bile en kata yüreklileri at· 
latabilircli r ihtiyar amcaaınan. de· 
lıkanhy• baraktıta mektupta ıunlar 
yallh idi. 

•s.n. ba,üll bir. •rıet bıraka· 
yorum ; bunu iyi idare et •. Bu 
~et hiç bir gün benim içime 
siDmedi • Fakat sen ömrünün so· 
nana kadar bu par• ile kayrusuı 
YatıYabilinin • 811 satwlarımdan , 
akı• bu parayı rayri meıru ıe 
kildi' kanndltıma zabip olma r 
Bu pua tamamiyle ahn teri ile 

bzanllmifbr. 
Ôlim deldbma kadar beni 

BI KÜÇÜK HiKAYE 

• 
ır Sır .. 

NiHAD TANGÜNER 

daima burkacak olan idırabamın 

hilclyHini ... bir 11r olarak ve• 
riyonmr. 

Sen o ZllBID dünyada henüz 
yoktun. Bir tin ilci pnç arlca
dq , lstubulcWti aile ocaklan
mızdan kaçbk. Çok uzaklara •• 
Avustralyaye 1 Niçi11 mi ? altan 
ar.uta .• Yalı.rca orada, ka
wrw:u bir güneıin a&lında , zen-

a-in olmak bıraiyle dolafbk • EH· 
miıdeki klçük paramın da :son 
kuru ... • ...., harcadak. Ve .. 'Nl· 

ra amele fibi bir kuru ekmek p a· 
rasına ııarada burada çalııfbk. 

Nihayet biltün ümitlerimiz maltvol • 
du, T .. amen bedblaleftik. 

Arkadat11nla ben attık ölmtt

te karar vermiftik. Evvele ben 
onu tat.anca ile öldirecek • son· 

ra kendim intihar edecektim. 

Karanmtzı tatbik ettik. Fakat 
temamiyte detff .. 

Burası çok KJ fakat sana an· 
latma• Llzım : Arkadqımı öldür 
miftüm • Fakat tabancanın aam· 
lllldu ıöbüme çevirditim zaman 
hayat f6zlerimde emsalsiz rüzel· 
lilıl•le kıymetleniyortlu • Kendi 
nuı ..,..... • Ôldlremedfm 
kendimi 1 Fakat ,.rkadaşım ölmüş 
tü. 

Çok pçmlllli • b.,.t • talih 
bana ılldG . Zengin olmak için 
,..... AvUltraı,.da hakikaten 
tahminimden fazla zenrin olmuı 
tum • Fakat niye yaradı ... Suçeua 
da olAm , katil olmuıtum. 

İtte o 1111 rötterditim kor· 
kakhtt111111 ıı.tuaba berıi ber ıin 
pençeledi ve sonuna kadar • 
. bundan kurtulamıyacatam r.. 

valan ve türlril~. 
13.30-
14.30 M&r.ik : Radyo SaltJll Or• 

ke1tr111. (Violonist 
Atkın) 
Uwert6r ve martlar pr·-..-

18.00 Proır•• ve Memleket ...t 
AJarı. 

18.03 Mlır.ik : Radyo Dans 
lı:eatra11 (Nihad Elenıln l 
reıinde). 

18.45 Miizik : oyun havalan. 
19.00 Konutma (Ziraat Saati.) 
19.15 Miailı : ôtrenditl•i• Ma 

lar. 
19.~ Memleket Saat A,-re ., 

19.45 
1955 

•· 15 

Ajanı Haberleri. 
Serbest 16 daltilla • 
Mllaik : IWls türlll9-ri. 
Kenueaa• (OambllriyeA 
partisi ... ) 

20.40 Mbik : Uvertlr'ler (Pi-) 
21.00 ICoaa ... (EviD eaati) 
21.15 Mlsik : Halk tlrldHeri 

oya bavalen. 
21.50 letanbwl at yanelarımo 

ticeleri. 
2'l.00 Mlaik : Senfonik.,.,_. 
2'l.!O ..._lellet S..t A,an, 

haberleri 

2'l.4SI 
2'l.50 Yannki Proa-raıa ve 

panıı. 



30 Ağustos ? 94~ 

Geçen zaferlerin 
büyük manası 

Y 
ıtngın yeri ortaıundu , lıiç Lir 
1'öşeaine kıvıl«un ıuçrat&ıuuı ış, 

cıhuı sıyrılmamış i.çi şeu bir 
kaıane gibi duruyoruz. Etraftan 
hııılı kokuları geliyor . Ufuklar · 
dıaki luzılhlı durgun sularımıza 
"ııruyor. Zawau zaman, uzaklar· 
liıtu çöküntü sesleri duyuyoruL · 
Müthiı sarsıntılı bir alem içinde 
•atlıuu temellere dayanmış, diw · 
dilt , ayaktayız • • 

Bu manzarayı bugün bir duha 
hatırlamakta hem derin bir baz , 
he111 büyük bir ibret fırsatı bu
lıayoruz. Türkiye , bugün , hür ı 
IQüıtakil, kuvvetli bir devlet ola· 
tak sulh içinde değerli yerini tu
t11hi1iyorsa, bun-. yirmi yıl evvel 
temeli atılmış şan ve şeref an'a· 
ııesine borçluyor. Yirmi sene ev· 
'lcl, bugün, varlığını ve istikla· 
liıai kurtaran Türk milleti , kuv 
Yttli olmanın zarureti kadar, sulb 
İçinde yaşamanın da sırrmı öğ· 
tendi. İlk vazifemiz , vatan kur
lıtrıcısı , devlet kurucusu Ebedi 
Şefiıniz Atatürk'ün mukaddes ha· 
lırası önünde tazimle eğilmek· 
lir. 

Bugün kutladığımız mübey
Yiç zaferle ba,layan yeni Türki· 
Yenin, büyük mazhariyeti vatanın 
harabiıini görüp zaferi hazırlayan, 
harbi yapıp ıulhu seven, çürümüş 
bir imparatorluk enkazı üzerinde 
eu ıııodern devleti kurmaya mu 
Vaffak olan insanlar tarafından 
idare edilmesindedir. Bundan do· 
layı, bu kutlu günde, etrafı sara(j 
tehlikeli fartınalar ortasmda hür 
bit- vatanın bahtiyar evlatları sı · 
r"tile gözlerimizi, sonsuz bir min· 
hct ve şükran içinde Milli Şef 
lıınel lnönüye çeviriyoruz . Vata· 
•ıı kurtaran şanlı muharebelerin 
Büyük Kahramanı , eşsiz bir ta· 
lih eseri olarak bugün de milletin 
b11~ıoda bulunuyor . Birliğimizin 
\le kuvvetimizin eıasını ona olan 
itiınadımız teşkil ediyor • Bu .sa
Ycde,yakın mazinin mücadeleleri, 
fcdakarhklan, şerefleri , tecrübe · 
lcri bize canlı rehber olmaktadır. 

Buna her zamandan fazla muh· 
l11cı:.ı. Sırf mazisi ile öğüoen bir 
11.ıilJet değiliz . Fakat , öyle bir 
devirde yaşıyoruz ki, istikbali ka 
tıaıımak için geçmiş günlerin ha· 
ltı•set hatırasını her an ruhları· 
lllızda taşımağa mecburuz • Ateşe 
"erilmiş dünya ortasında tetik 
ilııtündeyiz. Taarruzun, işgalin ne 
lıaddi, ne uıulü kaldı . Hiç hir 
~cınlekct,.hiç bir an kendini te· 
l!11vüzden masun sanamaz. En u· 
llluhnadık zamanlarda en az umu
lıın yerlerden türlü darbeler ge· 
~'biliyor. Milletlerin hürriyeti ve 
ıııtildali bazı milletlerio meııfaat 
lııadudunda bitiyor. 

Meof aatler icabettirip güç ye 
\iııce, akla gelmez bahaneler ve 
büııerli yazalmış ültimatomlarla 
~trilen mühlet bile bilmeden, ta· 
•altuta cevaz veriliyor . Her za
iuıuı kuvvetli, her an uyanık dur· 
~•k lanmdır • Devamlı tehlike 

, ~ıtrşısında kuvvet ve cesaretimizi 
'llıilli birliğimizden ahyoruz ve hu 
~"•veti istiklalimizi kurtarmak 
İçiıı wu.ide yarattıfıunız şanlı ese· 
*'İıı hıatırasında tazeliyoruz • Hak 
1ıtt.ıımı:tyaıı bu devirde , bu zıafer 
~Uıaüuiln biziw için maniııı, bun 
~1111 dolayı, çok büyüktür. 

Necmeddin Sadak 

309 Alman öldüren 
26 yaşında bir Rus 
kızı Amerika' da 
Vaşington : 29 (a. ;ı .)- Sov 

Yet kadını çeteci müfrezeleri şefi 
~6 Yalında Ludmila Pavliçenko , 
~Cis Ruzvelt'in misafiri olarak Va
!ingtondadır . Bayan Ludmila , 
vrıce bir bomba uçağı sonradan 
~~ bir Clipper'le üç harta süren 

1
1t Yolculuktan sonra Birleşik Dev
~tlcre gelmiştir. Kendisi Kızıl or· 
~Uda teğmendir. En yüksek nişan · 
1 ittı almıştır. Ludmila resmi rakam· 
ara göre 3'>9 Alman öldürmüştür. 
Kendisi Reis Ruzvelt'in misafiri 
~ıırak Beyaz Sarayda bir gece 

filan ilk Sovyet vatandaşıdır. 

TORKSOZO 3 Sayfa 

a••••••••••••••••••• .. ••••o • • I ADEMİ İKTİDAR VE BElGEV~EKliGiNE !: .D,115 . HABERLER 
Arjantin de Mihvere 

• KARŞI • 

Rladlstandan son ! F Q R T Q 8 •ı N İ 
duruma alt baberlbr • e • • harp ilin edecek (Ba!flarafı Birlnride) 

ına yaparken görülen halk üzerine 
hiçbir ihtarda bulunmaksızın ateş 

edeceğini bildirmiştir. Tebliğde, 
hükumetin bu gibi soygunculuk 

Buenos-Aires : 29 ( a. a. ) -
Meclisin gizli toplantısında Ar jan· 
tinin Milıvnle münast'betlerini 
kesme ihtimali üzerinde müı:ake
reler cereyan etmiştir. 

Kadınlar çorapsız, 

erkekler şapkasız 

gezmeğe alışmalı 
Londra : 29 (a. a.)- Britan

ya ticaret nazırının dün halka bil
dirdiğine göre, Britanya ticaret fi
losunun uğradığı kayıplar ve işçi 
noksanı yüzünden bazı mensucat 
kartlarının kuponları evvelce sanıl· 
dığından daha uzun bir müddet 
sürecektir. Nazır müstehliklerin 
1943 Ağustosundan önce kartları 
nın yenilenmemesi ihtimalini de 
nazan itibarc almalarını ilavt' et· 
miştir. 

Nazır demiştir ki : 
- Kadınlar çorap.,ız gezmeye 

alışmalı, biz de arlık şapka giyme• 
meye alışmalıyız . 

Sovyetlerin mukave· 
meti bütün cephelerde 

çok arttı 
( Başı 1 inci sayfada ) 

kesiminde 80 meskun mahal düş· 
mandan kurtardığı bildirilmekte
dir. Karmanovo, Rjev ile Gatcak 
arasında bulunmaktadı:-. 

Londra, 29 (a a .) - Sovyet 
kaynaklarından Londraya gelen 
haberlere göre ruslar Şişevka'nın 

Rjcv - Viazma demiryolunu kes
mişler ve bu demiryolu hattınij 
muvazi olarak akan ve Rjev'e 15 
kilometre mesafede kain Zubtov
da Volga'ya dökült'n ırmağını 

geçmişlerdir. 

Lonrlra, 29 (a. a .) - Moskova 
radyosu Sovyel uçak !arının Beri in 'i 
bombaladıklatını haber vermt'k· 
tadir. 

ilanla çizilen 
sınırlar 

-(Başmakaleden artan)-

bir dönüm yılı kutlamak gerek 
olsaydı, baştan başa Türle _ili, her 
sabah doğan günrşle bir yeni 
" Melhamei kübra -· nın şenliğine 
ba§layıp, her batan güneşle bir 
yenisinin hazırlığı ile coşacaktı . 

Yüzlerce yıl Orta Asyanın 

karlı dağları, Afrikanın cehennem 
çölleri, Alp tepeleri ve Kafkasya
nın yeşil etekleri, Türk milletini , 
tarihin akışım yollara çevirirken 
seyretmiştir. Bozuk idarelerin ve 
kötü zihniyetlerin son iki asır 

içinde geri bıraktığı Türk mille· 
tini ölmÜ$ sananların rıe kadar 
aldanmış olduklarını , tarih Sa
karya boy.lıtrında ve Af yon tepe
lerinde i:sbat dti . 30 Ağustos 

Dumluµıııanla, E.hliıalip devrinde 
çevrelenmey,. haşlayan Ergenelwn 
dağlarının, Türk azminin atetıin<le 

eridiği gündür . Mustafa Kemal 
orada, yalnız bir orduya değil , 
aıil bir ırkın tarih boyunca göv
deleşen ruhuna kumanda etti . 
O rub ki , ebedidir . O ruh ki , 
mucizeler ve harikalar kaynağıdır . 
Biıi bugünlıı;ü ateş dünyasında • 
ayakla tutan odur . 

Hadiseler ve tarihi zorağlar • 
bizi bir gün Dumlupınarın kanla 
çizdiği sınırlarda vuruşmaya m~c · 

bur eders~. Türlı: milletinin , Ko
catepede ateşlenen ruhu daha 
bir çok 30 Ağustos yaralacaHır. 
Bu bizim vazifemi1dir. Şanlı ata
larımızın bize emrettiği ve bizim 
kendilerine layık çoculdsrı oldu 
ğumuzu göstermeye mecb4r ol · 
duğumuı tarihi borçtur . Bunu 
bütün dünya böyle bilmelidir. 

Nurrttin Gülekli 

Dieppe önünde Al
man gemileri 
bombalandı 

Londra: 27 (a .a.) - Resmen 
bildirildiğine göre, dün Dieppe 
önünde ve sahil bRtaryalarının 

pek yrtkınında demirli bulu· 
nan beş gemiden ibaret bir 
Alman kafilesine karşı Hürricane 
bomba uçaklarımız tarafından ya
yapılaıı akın esnasında her biri 
1500 tonilato hacminde bulunan 
üç A lman gemisi ağl( hasara uğ 
ratılmıştır. Spitfire'ların himaye· 
sinde hareket eden başka bir 
HÜtticaııe teşkili de diğer bir kü
çük gemiye isabet kaydetmiştir. 
Harekata iştirak eden bütün u · 
çaklar bir arızaya uğramadan Ü•· 

!erine dönmüştür. 

Adana Çifçi Biı liğin
den: 

Bu sene birumum Batöz 

işletmeler'in gerek Batöz sa

hiplerinin ve gerekse Birlikden ; 

vesair yerlerden kiralamış olan· . 

ların Makinelerile mevsim zar

fında çekmiş oldukları mu.hte· 

lif Hububatın miktarım 3 Ey· 

IU{ sabahına kadar bir beyan

name ile Ziraat Müdürlüğüne 
bildirmeleri lüzumu ehemmi-

yetle ilan olunur. 14565 

Seyhan hususi muha
sebe müdürlüğünden : I 

Hususi Muhasebede 50 lira üc· 
retle yaya tahsildarlıkla 60 lira 
ücretli muvııkkat katiplik münhal· 
dir. lııteklilerin müsbit evrakı ile 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

Bölge Sanat okulu 
Müdürlüğünden : 

Nehari talebenin namzet kay· 

dına başlanmıştır. 27 eylı'.i.le kadar 

kayıtlara devam edilecektir . 
1 - En az btş sınıflı bir ilk 

okuldan mezun olmak, 

2- Yaşı 13 ten küçük, 17 

den büyük olmamak. 

3- Sağlık durumunun sanat 

tahsiline elverişli olduğu muayene 

!Onunda anlaşılmak, 
Şartlarını hai:ı olanların taf 

sılat almak ve namzet yazılmak 

üzere her gün saal 14 ten sonra 

olı.ııl müdürlliğüne müracaatları. 

27- 30 

harelı etlerine karşı çok şiddetli 
davranacağı da tasrih edilmekte-

<lir. 

ADANA HAlKEVİNOEN : 
Büyük zaferimizin 20 ııci yıl 

dönümü onuruna 30 ağustos 1942 
pazar günü saat (20,30) da Evi
mizde yapılacak olan Törene gı · 
riş serbesttir ilau olunur. 

••• DOKTOR··· 

ı Mavallak Emıen ı 
f Asker lıastahanesi dalıil~lfe •• 
f Mütehassısı f 
• h - • f Hastalarım ergun sa· 

t at 15 ten sonra Kızılay ci- ı 
f varında 18 numaralı evde t 
f kabul eder. 14339 t ................. 

~------~.. .----~~· 
i Sablık Arazi ! 
i ! 
i Adana Vilayet merkezine ! 
i onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
i yük Dikilide , arasından su· ! 
i lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına b~şlana~ asf~lt şo~e ı 
e geçiyor. lçınde şımendufer ıs- i 
i tasyonuda vardır . H e r • 
i türlü ıiraate , Portakal • Li ! 
i mon sebze bahçeleri yetiş - ! 
i tirmeğe çok müsait birbirine ! 
i muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a i 
f ra:r.i satılıktır. • 
i icar getiren akarl:-ı da mü - ! 
i badele edilebilir. ! 
f O. N. Ankoğ-hı kardeşle- ı 
! re müracaat. i 
t Teldon : 347 , 35'> • 
• • 
! .. -----·· ..... -- .... 

Katip aranıyor 
Otelde çalıomak ü:ıere ayda 

lrnk be$' lira ücretle kefaletli ve 

ybşı otuzu mütt!cavix bir lcatibe 

ihtiyaç vardır. 

Talip olanların Bağdat oteline 

müracaatları 4- 5 

Kiralık ev aranıyor 
Çarşıya yakın üç dört odalı 

bir eve ihtiyaç vardır. E.vi o\aın· 

Jarııı Bağdat oteline müracaatları 

4- 5 
.... ~ ..... ~ ..... ·~·~·~·~·~·~·~ . .-.. ........ ~.~·~·~·~· .... ~ . ._. .... ~. 
• • 
i DOKTOR i . . • 
1 Numan B. Güreli 
• . • 
• . • . 
• 

Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başla~ıştır 

! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 ! 
! ~-U ! 
• • : ~ • ._. ......... ,_.. ,_. ......... . ~· ._. ...... 49' ......... ._... ..... ~ • ._. ............. ., ............. . . 

: :: :: :: %: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: -::: :: :: :: •• •: ' 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karş1smdaki çıkmaz sokakta 43 
Numarada her gün ve Zarurethalinde gecel~ri dahi hastala

rımkabule başlamıştır. 

" 
.. . . .................. 4'-•~· .... .,. ......... - • . ., .. .a .. .:ii I !! ~: * * C7 

e S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir • 
ı. Reçete ile alınır lıer eczanede bulunur : 

• 
Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril e 

• 
Ya~cami civan No. 14 - Eski Sel5ııik Bankası •. 

Posta Kutusu 105 
: Msw: 
o•••••••••••••••••••••••••o 
.................................... • • • 

: SUMERBANK ADANA SATl"ALMA BURUSU : 
ı ·Kütlü, Koza ve pamuk mübayaatına : 
f başlamıştır. f • • f Yeni fiatler tesbit oluncuya kadar eski fiatlarla müba· f 
• yaata devam edilecek ve bilahare zuhur edece k farklar f 
f çiftçilerimize derhal verilecektir. Keyfiyet sayın çifçileri· f 
f nıize ilan olunur. 4- 7 14543 • • • .................................... 

. 
11 an 

Devlet Demiryolları Adana 6. ncı İşletme 

Arttırma Eksiltme komisyou Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 250 ton sönmemis kirrç 

şartnamesi veçhile 819/942 Salı günü saai 16 da kapalı zarf 

usulile Adanada 6. ncı işletme Müdürlüğü binasında satın alı
nacaktır. 

Bn işe girmek istiyenlerin 562.50 liralı muvakkat teminat. 

akçaları, Tıcaret odası vesikaları, kanuni ikametgah veikalarl 

ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini aynı gün eksiltme saatmdan 

bir saat evvel Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Kireçler Pozantı, Yenice, Mersin. Adana, Osmaniye. İsken. 

derun ve aralarındaki istasyonlardan birinde vagonda teslim 
f"d il ece ktir. 

Şartnameler Komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 

22-26-30-5 

Cinsi 

S[Yff AN ORMAN ~EVİRGE MUDÜHlÜGÜNDEN : 
(Orman emvali satış ilanı) 
mikdarı muhammen be<ldi % 7,5 teminatı 

kental lira huruş lira kuruş 
mürldeti 

Meşe kömürü 1064 372 40 27 93 12 ay 

1 

1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Çulcen ormanından 1064 kental meşe kömürü 

12 ay zarfında ormandan çıkarılmak şartile 28/8/942 gününden 

itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmnştur. 
2 - Artırma 1719;942 perşembe günü saat 11 de Adana 

orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 - Beher kental kömürün muhammen bedeli 35 kuruştur. 
4- Muvakkat teminatı 27 lira 93 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri orman umum müdür

lüğü•tde, Adana orman çevirge müdürlüğünde ve Bahçe orman 
bölge şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları 171919 t~ günü saat 1 1 
den evvel komisyoa riyasetine verilmesi lazımdır. 

7- isteklilerin ticaret odası vesikasıle birlikte belli edilen 

gün ve saatte müracaatları iian olunur. (Bu vesika köyl üler<len 
istenmez) 30- 4- 8- 12 14563 

SeyhaN 
1 l A N 

defterdarhğından ; 
Kilo 

Miktarı 

130 
1800 
240 

60 

Cinsi 

Bulgur 

Mercimek 

Sabun 

(Kırmızı biber 

toz halinde) 

Beher kilosu için 

takdir olunan kıymet 
kuruş 

26 
30-32 
70-75 
32-:i5 

Yukarıda cins ve miktarlarile Belediyec~ takdir olunan kıy· 

metleri yazılı dört kalememtia yirmi gün müddetle açık atttırma-
, ya konulmuştur. Kat'i ihale 18 - 9-942 tarihine müsadif cuma 

günü saat 10 da Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapıla· 
cağından izahat almak ve görmek istiycnlerin her gün Milli Em· 

lak servisine müracaatları ve taliplerinde mezkur gün ve saatte 

% 7 ,5 teminat makbuzlarile birlikte komisyonda bulunmaları 
1 ilan olunur. 30 - 4- 9- 14 14564 



Sayfa 4 T0RKS<7>ZO 

........................................ 
BORSA • • • • • •• •• •• • 1 TURKSOZU 1 
PAMUK - HUBUBAT 

29 . 8 - 1941 

KiLO F/ATI 
CiNSi 

• • Koza ı 00.00 00,00 
Ki 1 d Ç 00.00 

1 • • : Gazete ve Matbaası 1 
_ ev an . 
Klcvland 1 00,()(ı 00,00 

• • Klevland il ~ 00,00 1 

M. Parlağı 00,00 00,00 • • TTuiilizi oo.oo oo,oo • • Kapım alı • • : Türksözü DKUYUCULARIHA OOHYAHIN HER TARA- I 
Y. Çiğidi ~ 
K. Çiğidi o,00 

İ flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- 1 
: Gazetesi HÜHEVERİR. TORKSÖZÜNO TAKİP EDİNİZ. 1 

Susam 0,00 
Bil~~d-ay-y-cr-li oo,o o,oo 
Arpa 0,00 1 0,00 
Yliıa-=r-- - oJ>OI o,oo 

• • • • 
Seı bes DöviL Kurları 

DOi.AR 

•
1
• Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, •ı 

·ı .. Tu··rkso··zu·· plAn, barıta, u lamum matuaa 
• işlerini Tflrklyede mevcut mat- e 

Alış 

Satış 

STERLiN 

129.20 
132.20 

liholôt bedelleri ( mal l f!· 776 
doll ) primli salı$ 

Türkiyf!den: g6ndPrilen nav• 749 

: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve sflratıe elden çıkarır. : 

lun bedelleri 
ihraç edilen mal bedelleri 778 
alarak gelen Dövizlerin olış 
kuru 

• • Yardım ve ı1eyyahlara ve• 728 
MJlre için gelen d6vlzlerln 

~ Türksözü Cilt Kısmı I· 
• SAGLAM TEMİZ, ZARif CİLT iŞlERİNİZİ ANCAK TORKSôZO • 

alış kuru 
Primsix salı$ ( Tahsil ma\· 

rallan vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 

524 1 

520 

• • • • • • • • • 
: MUCElllTRANESINDE YAPTIRABILIRSIHIZ : 

Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ 

• 1 
=··········~····· .. •••••••••••••• .. ····' 

Basıldığı Yer: Türkıözü Mbt. 

---------------------------------------------. 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•i : .1()().000.000 Türk Lira•• 
Şube ve ajanı arlcdi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banlca muamelcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziran! Bankasında kumbnralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göte= ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 l..lr3 
4 • 500 • 2000 .. 
4 " 

250 .. 1000 il 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 50 .. 5000 il 

120 " 
40 il 4800 " 

160 " 
20 3200 il 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 1 
Kuralar senede 4 defa. 11 - EylUl, 11 Birincikanu-n, 

Mart ve 1 l Haziran tar\hlerinda çekilecektir. 

• 
T. iş Bankası 
K8ç8k tasarruf besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıı, 3 Ağuato•, 

2 lkincilefTİn tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liı alık 2,000 Lira 
3 ,, 1000 .. 3,000 ,, 
2 " 

750 
" 

1,500 ,, 
3 " 500 " 

1,500 ,, 
10 250 " 

2,500 .. 
40 " 

100 ,, 4,000 .. 
50 ... 50 .. 2,500 .. 

200 .. 25 .. 5,000 ., 
200 " 

lC .. 2,000 " 

Türkiye ı, Bankasma para yatarmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz. 

l SEYHAN ORMAN ÇEVİRGE M000Rl0G0HOEN : 
(Orman Emvali Sahş İlanı) 

Cinsi Mikdarı Muhammen b~deli 
Kental Kilo Lira kuruş 

Meşe kömürü 1228 40 27 64 

Müddeti 
12 Ay 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası hududu dahilinde ve 
hududutları şartnamede yazılı Ôgüt Öleni ormanından 1228 ken· 
tal 40 kilo meşe kömürü (12) ay zarfında çıkarılmak şartile 
24/81942 gününden itibaren (20) gün müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. 
2- Arttırma 15 91942 tarihine müsadif salı günü saat ( 11) 

de Adana orman çevirge müdürlüğü binasında yapllacaktır. 
3- Beher kental kömürün muhammen bedeli (otuz) kuruş· 

tur. 
4- Muvakkat teminat 27 lira 64 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projelE"rini Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde ve Bahçe 
kazası Orman Bölge Şefliğinde görülebilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları 15191942 günü saat ( 1 1) 
den evvel komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edilen 
gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köylüler-
den istenmez.) 26-30-5-10 

Adana Ziraat Mektebi müba
aya Komisyonu reisliğinden · 

1 -AdanaZiraat mektebinde yapılacak tamirat (2500) lira 
üzerinden sçık t.~ksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 11-9·942 tarihine müsadif cuma günü saat 9 
da ziraat müdürlüğü dairesinde toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin bu işe ait keşif evrakı ile şartnamelerini gor· 
mek için ziraat müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin ( 187) lira (50) kuruş muvakkat teminat yatır· 
maları ve ehliyet vesikası almak için bu miktar iş yaptıklarına 
dair bonservisleri ile iki fotoğraflarını ve bir adet elli kuruşluk 
ve bir adet onbeş kuruşluk maktu ve bir adt"t de bir kuruşluk 
uçak pulunu dilP-kçelerine bağlamak surt-tile ihaleden üç gün 
evvel Vilayete müracaatları lazımdır. 27-30-4-7 14552 

i 1 an 
Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimizin sabit sermaye şubesine ait 20.25 bin kilo ~a

man arttırma suretile satılacaktır. 
Arttırma eylfilün onuncu perşembe günü saat l 1 de yapı· 

lacaktır. 
isteklilerin mezkur günde P"'Y akçalarile birlikte mektf'p 

idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları 26-30-4-S 

30 Ağustos 1492 

~================ ........ =================1111ııı. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Defne Oteli 
Harbiye'de [Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, vt>. cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. 

Tam Panıiyon ( Kalwealtı, Yemek, Ban10) kabul 
edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir. 
.................. 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini f 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatay 111 ve bütün Çukurovanın en güzel sayliyeiİ ve iıti 

ralıal yeri olau Souk Olukla akin ve ralıot bir tatil devreai 
i•Çİrwdı: i.ter.ın:ııiz wutlaka TURİZM OTELİ'ne ininiz. 

----··~· .. ----

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tanzim edilen bahçeai oe lolıantcuilıe An· 

takyaJo aeçme inaanların toplantı yeridir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUFLA fi 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... =================:::t' 
----------__......, 

lllH 
Matatf a Baz va ıpllk rabrlllaları 

Tiril Anonim Şirketinden : 

Açık Arttırma suretiyle satışa çıkarılan 

1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2- Boş benzin tenekesi ,, 1500 Adet 
3- Yağlı paçavra ,, 5000 Kilo 
4 - Mav döküntüsü ,, 3000 ., 
5- Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6 - ipek döküntüsü ,, 300 ,, 
7 - Teke parçası ,. 4Qf) ,, 
8- Kösele parçası ,, 500 ,,, 
9- Tahta fıçı ,, 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya fabrikamıı· 
da açık arttırma suretiyle 31 -8-942 Pazartesi günü satıla· 
cağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya ve'/8 

Adana Mensucat fabrikalarımıza müracaat t.ylemeleri. 

ı 
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11 an 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden : 
1 - Sefer adedi ve posta ağırlığı gayri mahdut olarB~ 

her günkü tren seferlerine göre mevcud postaları Adana pos· 
ta merkezinden istasyona ve istasyondan Adana posta rner: 
kezine kamyonetle nakletmek şartile Adana posta nakliye f1'1f 
teahhitliği, 5/9.942 cumartesi günü saat n de Seyhan P.f· 
Müdürlüğü binasında arttırma ve eksiltme komisyonunda ib' 
lesi yapılmaK üzere 19/81942 tarihinden itibaren on beş gLill 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Aylık muhammen bedel (600) lira ve seneliği (72o0 
lira olup muvakkat teminat (540) liradır. ~ 

3- Bu baptaki şartnameyi görm~k veya parasız alın' 
istiyenler -mesai dahilinde- her gün P.T.T. Müdüt lüğü k•· 
lem şefliğine müracaat edebilirler. 

4- Taliplerin şartnamede yazılı evsafı haiz bulunmal.arı 
Vf'. muvakkat teminat makbuz veya teminat mektuplarile fıc• 

'k8 ret odasına kayıtlı olduklarına dair IJu seneye mahsus vesı "d 
larım ve 2490 No:lu arttırma eksiltme ve ihale kanunu hük~ı 
}erine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını havi kaJ>d 
zarflarını birinci maddede yazılı eksiltme günü saat 1 l e kıt 
komisyona tevdi etmt>leri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mes'uliyet kabul edilmez. 
20-25-29-3 14534 

d 


