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ULUI• ... 
f-lrm ea.w-. Aalıan -Tellftfı ULUS Ankara -TELEFON 
~ 1111 
Yam İlleri KUdGrtl 1061 
Ka...e lft4Qrt1 llü 

..,.. sibi b•etli h•kibtuv 
,.ırtra ÇOCUK •e ANA'n· 
cllr. 

Yam ı.ıert 1oe2 
tdan ıt8' AOIMI%. ANCIMl%DIR. 

Yardm muhtaç doian Ço
culmlan yqatınak bu haki -
btı devam ettiririz. Bu ıa -
yeye "'1lfGll Çoculı Eairweme 
Kurumu her türlü yardımla -
nıım ayfıyla diler. 

af er Bayramım heyecanla kutladı 
urdun her yerinde tören ler yapıldı 

ahraman askerlerimizin ge~it 

resmi sürekli alkı larla 
• 

Bugünün manasını tebarüz ettiren - c \ 

çok güzel nutuklar söylendi 
30 aıuatoe zater bayramının 18 inci 

1 
yıldönUmü bugUn Ankara'da bilyük teza

~==========~ hürlerle kutlandı. Daha dllnden bayraklar-
la donanaıı ve e1ektrlkle ıııklandınlan 
.Ankara bayram ,.unıertne hA8 bir nen i
çinde ldl. GUnUn erken uatlerlnden itiba
ren halk ukerl mer.,ımtD yapıl&eqı ipod
roma akın ediyordu. 

Mareıal 
tebrikleri 
abul etti 

Kerulm, tam ıaat 10 da, .Ankara'dakl 
ukert .,arnısonun en kıdemli ve büyUk 
komutam hava müdafaa genel komutam 
Korgeneral Hüanü Kılkıı'ın kıtaları te!tııı 
lle b8fladı. 

1Duml ınar'da yala 
şehitlere tazim 

V ecilai Alrın'ın nutku 
Törenae l:iOyük kalabal ı k bu 

Dibe, Boflıanwındfllllılt 
~.ııırnınıılaar•ltuinin 18 

• yıltlönümii mün,..,,._ 
Bundu 90nra tribünlerin önüne bir top 

arab&lı pldi. İltiklll marıı çalındı ve 
ı_arnlzonun en senç aubayı topçu tejmenl 
V~lhl Akıll aıll atk alkıılanan IU nutku 
ICD'Jecıt: -__.,.,."·-·-""~ 

B\l&'ÜD zater ~amuwa 18 ınct yıldö-

Necip Ali KDçüka bugünün manasını 

eftlrin çok gazel ve heyecanh bir nutuk 
fi)le ...t 8 de Jlarqal 
Feoa ÇdmcıJr Genel Krır
~ ba,lııtınlcfınıl• yor
~ar tltı tlahU oldafu 
4ob/e 6iitiin iid mbtqlarla 
bnerallerin ıelnilelerini 
'-6111 etmiıtir. 

Flllila RJln ATAY 
ten Ue Almanya harp za. 

__...... ait büyük bir imtiya:ala
-J'hetmiılerclirı daima düpnan 
~btleriacl• muharebe vermek 

• 7'1rtlarmı tahripten koru- 1 

nümüdür. Heptnlstn Hfer bapamınıs kut-
lu olaun. .. 18 yıl önce 26 atuıtos 1922 de 
fecirle beraber b&flıyaıı kahraman tUrk or-
duaunun büytlk taarruzu 30 atustoıta bü-
yük zaferle netlcelenmlıtlr. Ordunun bllf
komutanı Jırluııtafa Kemal .Atatürk bu ta
anıısu ıı inci tümen karargllmun bulun
duğu Zafertepe"den idare buyurmuıılardır. 
Bu bUyUk komutanlarının çelik iradesin
den hız alan necip türk milletinin kahra
man ordusu ıanlı vatanının ıerefll toprak
lannın her karııı için (damarlarındaki a
ıdl kam) eeve ııeve akıtarak düımanın ma
ldnell tutek ateılerlne, mermi demetlerine 
aötsünU gererek dalma llerlemltı, bir za. 
ferden bir zafere kotnrak türkün ııanh ta
rihine büyUk zaterl öz kaııına buhyarak 
böyle annatan etmlıttr. 

80 atuııtoa türk orduaunun tUrk mille -
(Sonu 6 ıacı sayfada) 

limcll sece sündib bu iki 
1 etin fehirleri, köyleri, nak

baerlcesleri, fabrika ve depo- ! 
'-time yüzlerce ton bomba dil· '•Mr•liiil 
• Tahrip derecesi hakkmda 

te'bliilerden ıarih malfunat 
• Fakat her iki memleket \j 

ababktır; adı ka .. 'balarla ör
,..N .. ; hedefini bulmıyan bom-

111' bir köteJ'İ harap eder. 
clahi tamamen bota aitmn; 1 

t hu detildirı Almanya, , 

a, harp fabrika ve stoklan· 
'aln lıava mukavemetini ~ 

~ tebekelerini yakqt 71kına· 
rlanan imkinlannı hazırla· · 
p~. Eıki miaallenle slr'· ~ 
üs pa icli: ilk haTa muhare- • 
karplıklı olur, 10Dra bir ta• 

1alnm makaYemete ıaYaftılı 
, nihayet difer taraf bütGn 

hlkimi1etini elde ederdi. 
a " Frama'da lalcliM böJ'l• 
Halhld lnaili• ....... lm'f'et· 

ta11 a•llfma ralm-. haftalar-
7ahua muka..-t defli, 
kudretlerini de ... hafasa 
irler. Adalardn kalkan 

fUolanam Almaa,.a'ma a 

Korgeneral Hüınü Kılkıt 
nutkunu verirken 

Recep Peker'ln 
radyodaki 

cihetlerine,•• ltalya'nm tlmal 
wı ... ıeriae k•clar hicumla

"zatmalıta olduklarmı r .... i 
· değerli konuıması 

lwcl• öireni)'Ol'US· Baadaa 8. Recep Peker dUn akpm uat 21 
İqili:aWrla Akdeaia, auk n ele Ankara radyosunda 30 atuıtos A

tark a.ı.lacle ltal7u kanat· ı fer bayrun münasebetiyle deferll 
le döjiil11ık tananlm ele ~ir konup1a yapmıftır. JCarilerimia 

btl kon....,. ikinci •Jfaamda latl-
cı... 1. ... ..,,,,., W. Dl ol•qp 11H •m. 

Şanlı ortlıımıu geçit ruminJe 

Afyon, 30 (Huaual) - Dmnbıpmarda 
yapılacak olan 30 atultot meruiminde 
Mecliıi, Partiyi, veklletleri, vi117etleri ve 
yüksek mektepleri temsil edecek olan he
yetler dün Afyon'a seldiler, iıtaayonda 

Afyon valiıi, belediye reiıi, parti reiıf, 
korkomutan vekili, erkin ve izciler tara
fından karıılındtlar. 

Heyetler yerıe,tirildllrtea ıonra 1&at 11 
de belediye reiıi miufirler ıerefine bir 
c:ay ziyafeti verdi. Toplantıda halkavi reiıl 
Galip Yener kıu bir hoı ıeldiniı nutku 
söyledi. Necip Ali Kilçülra heyetler adına 
te$ekkür etti. İki huıuıt tren Dumlupı
nar'• hareket ederek meraıime ittirlk e
denleri ıöttirdii. 

Meraaim, 27 •illyetten selen heyetlerle 
Bilyiik Mlllt Mecliıinl, C. H. Partiıini, hii· 
kümeti ve orduyu •• muhtelif tetekkiilleri 
temsil eden mümeHiller huuruncla uat 
11 de bıılımı,tır. Bu mimealil ve heyet. 
ler lbideye biııer olenk lı:oyınu•lardır. 

Meraaimde bir aalrert bta, Afyon, Kon
,.., İzmir iıclleri ve Ankara, tıtanbul l'fik· 
ıek melı:tep talebelerincl• bir knmı hazır 
bulumnuıtur. 

Saat 11.30 da top atıımdan ıonra ordu, 
C. H. sıartiıi, lıtanbul ve Ankara ,.tlbek 

<Sona J. tlncil Hn•d•J 

Beden • • 
ıçın mükellefiyetinin erbiyesi tatbiki 

Gençlik kulüpleri dün yurdun 
her yerinde.- m~rasimle açıldı 

DDnlrO zafer bayranµ manaıebetlyle :An.bra'd• ol· 
dulu gibi yurdun diler yerlerinde de beden terbiyesi 
kanun• makelleliyetine tlbi gen'1ik kulüp ft grupla
rının açılıı törenleri yapıl11Uf ve tepllitı ikmal edile. 
rek çalııımya barlamzı bulunan birçok gent;lik ku/Qp 
ve grup mensupları, ıeçit resimlerine de lftirü etmif
lerdir. 

l.tanbal'tltı 
lstanbul: 30. a.a. - Bugan meriyete giren beden ter

biyesi makelleliyetl kanunu mucibine. yem ilJtlo «11-
len gen'1ik tepllilllerlnia açıllf tiJren/eri yapılmlflu. 

Villyet• merbut 11 hzada, mllttarları 1JJOO I ı•geıı 

mOkflllellerin ve çok hlabalık halk ldJtleler/nln 1-
nande yapılan bu törenlerden a~a iJf/eden evel icra 
edilmlftlr. 

Beykos'da, Kartal'da ve Silivri"de. sa/et bayramı te
sahDratiy/e yapılan bu açılm~ tiJrenleriııdeıı 10nra, saat 
14 de BakırköyiJnde, ıs de F•tilı, Eımn6nl, Adalar, E
yap, Sarıyer, Beriktar ve OskDdar'da, 11 da da Bey • 
oğlu, Kadıköyünde açılma törenleri yapılmııtır. 

Her kazada e.a mDla/t sahada yapılan bu törealerde 
neli bayrak merulml yapılmq, onda ıonra da kay -
maamlar, bedeli terbiyeıl mlJkelleliyeti iamınumı.a 

1a7eler/ lıdkıııda Btılklar ntmlflerdir. 

Dün 42 alman 

tayyaresi dUşDrUldD lzmir 
Londra, 30 a.a. - Sellhlyettar bir 

kaynaktan ötrenildiline r6re lnıil· 
tere'ye kartı yapılan hllcumlarda ll&t 

ıa. JO a kadar 42 dflpnan ta)')"Ueel 

dilfllrlllmilfttlr. 10 lnclll• ta))ar..S 
ıra,bolma,ıur. Pll~dan 40nll ... 

lll"'"'lr. 

Dün Milli piyangonun 
zafer keşidesi yapıldı 

Macarista 
Romanya'd 

45.000 Km. Murab 

arazi aldı 
Mimr dmefleri Rumen 

hudutl .. nı garanti eller 
Romanya'nm alınan iktisadi 
menfaatleri m•ntakumda ba. 
lundutu Moakon'ya bildirildi 

Viyana, 30 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Bir taraftan mihver deYletleri hlricl79 

nurdan eliler taraftan romeft' ve macu 
barid7e nazırları ır.aunda cereyan et • 
mekte olan miilakerJıer, mila.er devletle.• 
rinin htllı:ml bir lnrari)'le netlcelllmi1 • 
tir. Karar ltusiln 1&at 15 de Blevedere •a
raymın (Altu) aalonunda ittihaz edı~mıt
tir. 

Alllndarlar arasmda iki taraflı bir tn• 
'riJ'8 111reti imklnsı• söriildüktea aor.ra 
macar ve namen hilkilmetlerlnin an11111 1-
seriae hakem müdahale etmiıtir. Hclc&2 
bnn lla«*ristua tabmineD 45 bin kilo • 
.-re ınrabhu uui bnıidan.. '!rtrr Ba 
arui ~ attblal• ıhnaJI T.....U • 

' ~ ,,..,.tld 



Ul.UI 31-1-

Ankara radyosunda Kırıkkale' de Ankaragücü. 

28 ya~ında 
s p o R 

30 Aiastos Zıfer Bayramı münasebetiyle 

Recep Peker dün değerli 
Gen~lerblrllğl takımı 

Blrltkspor' ı Ank•aaOdi - Demlrspor 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün Ankara canh bir ıpor günO y....., 

Ankaralılar Kocaeli 
güreşçilerini yendiler 

2 - 1 mıll8p llugin lllr ._ yı•• bir konuşma yaptı 
AnakraclcU. yalıus tebdmlsln cle

Xınkkalı, 30 (Hususi) - '° alu.. fit, Türkiyemlzin en eski kulllplerin
~~flD emri altında btrleterek ko- t?• safer bayramı mUnaaebttiyle Bir- den biridir. 31 ağustosta 27 inci yılıÜfl!D Ankara radyosunda B. 

Peker 30 ajuatoa mUnaHbe. 
delerll bir konuflM ppmıftır. 

-.-ıun metnini aplıya aynın 

KurtulUI •ntmda oldulU stbl llcıınm- lıkaporlı bir maç yapıaak Usere Genç- nı bitirip 28 inci yılına giren Anka
ma ~ta mUftfta obu1c laba .... lerblrllll futbolcultrlylı AnkarasUctı r.,Uctl 1913 de !atınbul'da .. Turan 
:!..u'::~ı~:"!: • .V-!:.ıı::-1~n:.a:! sUreffl " bobartırl bucUn ıı,so da tanatklru atıctı,, narniyle buı genç 
l'lDda s&'dtllllerlml• katanlı: dabna ~- buraya ıeldllır " latuyonda Bir-- taJebeJer tarafından kurulınuı, 1920 
mil ve ayakta beldt79C»llL llbpor menıvıarı tarafından kartı- de lztaının hemen ktffesinin milli 

ao aauıoe pçmlf n .OmnOt bir batıra landılar 
delil, birlik n fedalclıiık önaülert~ıe dao- A-L İ F brlbl U Udtırtı mücadeleye iıtlrllı:lerl berine "Ana-

İstanbul -Ankara boksörleri" 
arasında müsabakalar yapı ld 

lına )'alıyaa bir bayat " h8790&D menba- .. er a ar mum m 4oltl Turan aanatktran gilcll" adiyle 
ıctır. ı:ter dt1D7a bldtMlerlDlD ~- General Eyup Durukan'la mtldtır al- faallyeıı pçmlftir 1915 de tetklllt Diln 19 Jlayıı atadyomaada ppı- dNat=- H~yai altlll .. =:' ~": J::!' ıi:!e!: bay Ekrem Ak bay .,. kalat.lılr bir da Uı hami olu bir lhtiW Userlne btr lan İstanbul • Ankara talamlan arı- d7'~ J; ClftlWlaa ... .d&. 1111 
Hne ao aauıoe &DUlellne bellı tuanl• vetll .,. aeyirci ktltleal de hasır ol- yıl futi,etinl' tatil eden g(lç (ltze) aındakl boka maçlariyle Ankara • Xo- ıdmlyet d.._ etti ise de, te 
;!._U'ak bu 'Yutf•71 de sWe sWe :vapacao dulu haldı aut 14,30 dan itibaren da .. lmaıltıbarblye spor kulllbu,. 01• caeli güreıçilerinin yaptıkları serbest bobiSr oldulunu kabul etmek 

V•lıtun mUdafaa sorunda kalan ,._ Blrllkapor tarafından buırlanan sen- mfyle ve eski kulilbun bir istihalesi gilreı tnilaabakatarı bet binden futa plea -'uhtetem Gçtlnctı 
ntU blr millet tçlD ı.ıım olmak yoktur. gin ıpor ıuno proıramının tatbllnna olarak tekrar faaliyet sahasına atıl- seyirci tarafından heyecanlar içerisin- Saidi Uç defa nakavuttan dUtU :f,':: ~= ~~_: bqlamldı. Önce Blrllklpor •Anar. mııtır. de takip edildi. ve nc.\{cede Sıidin aerianorinin 
aınc1a ım.urıu olmanın m&sentbıl tetkll • ,UcU ,Uretçllert karplaftılar. Glnt- 1933 de adım •AnJrarcGcll,, ne taıı- Mii.-bakalara mutat meruhiMl!fll don tlia N• aiplcer atacalı 
dem... lerl boka mUaablıblan takip ._ Hır vU eden kutup nıbu •r..a-- futa d-- aonra saat 16.30 da Ankara • t= gayri,....,, o .... rf•e girmeli 

Blslm kurtulUI •ntımıaın dUfQDcel .. ILJ ~--·1 ..a .... _ .a..ı..-..n n - ... - •-...i · a. t! ~ rinde, oatlflMlarıllda, çarpıımalU'lDda " aı __ ,. apna- ua ....--.... cu ıapor- vam eden faaliyeti eaaaaında memle- takımları araaınclaJd boa 19Çmn tıceıa: farlfından 
bQttbı faalt7eUertnde h&Jdm olan bu rub culan pllp ıeldiler. ketimb:e birçok sporcu gençler ye- baıtandı. dlakaU ye edi mittir. 
duınl:=* en belli T• en uıvt lfad811ıd Saat 17 de Blrllkapor .,. Gençler-- tittirmiı, ve muhtelif yıtıırda Anka· TUrkiyede ilk defa yapılan b61p Netice: lıtanbullu bobörler 
-=.stıı 7urttaflarım. blrtifl karııtııtılar. Gençlerblrtlll G•· ramızı ıerefle temsil eden futbol, gü- boka milıabakalarına bugün ıene 19 ralılardan daha teknik, Ankara 
tc. ı:rn ...... ~:;,-.=ı: =- tGn blr oyunla birinci devreyi 1 • O ret. bisiklet. .. ilih ekiplerine kıymet- M~yıa stadyomunda 16.30 da devam aCSrlerl daha ıenç ve daha mu 
ıetblba sat.S 7olUllU eıaıertmlslD ruh- plip vasiyette bltlrdl. İkinci devre- u elemanlar vermiıtlr. edılecektit. Orta bakan! Danyal maçlu'I 
ıan lıh'J~ Onda 1ıll' ...,_ tat 11 _ dı takımlarında defitiktlk yapmadan B Da Bu llitlaôüaları tertip eda 'ft' 'mft)'*halat ~ t1q1 
tuumn Olt8Dde ·,. ... nınts1ıa, baldU'UIUSlll, tabaya çıkan Birtikaporlular, oyunun ti lufilnuatlillSc ..._ r~~ .. &ıillnU mtlnuel ~ bava kul'llOIU Ankara pblll; ela,.._ ~de h1ılıi ...... _. 
bUrt79Umtstn " bUttbı 'Y&rhtımıaın Um- 15 l l ..1-Iı:fk da blkl l 1 l l Ye uıs a111up mensup an va- · · be.ı.. .._ lr t •--:..:a .1ı t .._~ iL...t...- '~ 
Dil olan banatımı• donmue bir tunc par- ne ua uın m yet e 1 a • lerinde bandoları olduğu halde Mat- rıne ıce ' •~re atanbul 91 umıfıa. WI SQUIUal auK11 •J-
cuı halinde yWcaeUyor. su.un TUrktye'ntn dılır. Bunun tesiri ıecikmedl. Birlik· t D mi t Emni t Abid 1 ten gelen ve Ankarada lttlrlk eden Anlııaradan Zeki Çift, Kemal B 
yarı nUtu8\lnu temsil eden yurttatl• ya- sporlular 17 inci dakikada birinci ve {pe, t ; r :pe, . il ~e H lk .e~.' sporculara ve dün atada gelen mulıte- dı. 
~·!.!!!~·~etrdul: ~;-r...~..,.bt~d:1~U:.:a 20 inci dakikada ikinci ıollırlnl at- amil ed •

5
t1 ız enstıt • '

1 
a klevı o- rem Ankaralıların atikı ve yardımlı- B--3J-Llı bolu ---'an 

.... -.... •• . ...., • 1 B ikl ld Bl Ub 1 l n n en amanpazarına ge ece er ve .. .....,._ .,~ ... 
mı•la onlara katıl&lım. tı ar. u ıo en r por u ınn Çoc bu ddffl • taıc•ı.a af rına hoparlorde teıekkilr ederek Gene~ qna ... tıercll 

ao aıutoe safer ~ tur1c mllletlM, oyunları çok dtısetdl. Adeti w alate- lıbidu _. __ •11 CI _,_ ll_! ___ kı AL~..I. er memlekette hava ıençlilf Jetlttlrtıaek n h ,. kll4ktcla ~ 
turk ordU8Ull& kutla oıaun. · mini tatbikı baıtadılar. Oyunun bit- b" eRUlll Lmuvak --ktl •~d B IHlld-?"1 \re bava kuvetlerimizi artırmak için clenı daha ~0' lnıvetll titr eklp!ı 

i .aakika kal G ı blki ır çe ena oyaca ar ır. ura a ıs- :ıı 
L•ADOI , ...... _ISJOllUIHIR 1 .... 1.n~ı m~ ne 15 " 1 enç er - tikltl mar ı aö lenerek zafer lbideei çalışan Hava kurumuna yurttqları· caklf.tlnı, bilb81a bugilnOn en 
runr n;vGI ...... mıyeti tekrar ete aldılar fakat biltiln ael4mlandı~tany 10ara atı A 111ızı bt yası~ dant ftlllit ft ..... tl.,.ıdln artlll6 -cafer 

• gayretltrlnı flimeft ıol atamadılar ft .JI --L 1 k y dnkaraall-d Jııyet rerıçlttı "paraf(lt kulesi •isin ı... ftfa ya-• mlaabüa-
MJD9W seno milli ordun o ••anm B. T. G. D. Futbol ,ed•rH7oaund• ı blS 1 2 1 BI ilki lehi ı owu manasını ge ece ve ora ı a me- •. d" A . r·-ıı;• ı-
•n":.:=.maı.aı.tıu ~·~la~~ 1 - ı .... • L. .. L~ ... bil .. .ar1a..uııı mil• oyun y ece • r por n rısim icra edildikten sonra saat 17,45 ıçı~ ır. tl~rı tecrübe edıniz., cilm aev,erlerln büyük blr merak.,. 

,,_ ............ - - 7UJaU ...- netlcelındL d D ml 1 bi d •1 le leaıyle al>zlerını tamamlamııtır. canla lntiurda buluacluklanm 
tatblll etti: ~ bllra1anal iatae edip .. llPlıama taıfa et• O.C Anbnh ıporcular tertflne • e raopr 1 r oa~u maçı ya- T ili d'1 i d i iri 

... ~ .... nınıdlerl Jl)lUllıala soma mtı 'Ye fatbol fedenı10 ..... , A,._, Bv- ı pılacaktır. Bu maç Demlnoprlı An- am n e ı,en aut ıı e r nı• ı p ederek, yarının milubahl•nmn 
bD7Uk '* parçuım tamamen verilen ıl,afn tolr -imi bir hPa Jıara..ncu aruında son ---· .. Jarda halinde çıkan her iki. taraf boWrlerl den daha çok sevkli ve heyecanlı 

ye lgaldeD kurtarmak için 16 A, İçel, n KaJMri olmak tlzere ~ört P- i inde ıeçtL ... ·-· halk ta f d U kil a1kı•1••1a ... a. 
pldL raba a,alaa • baiie aruında elıminaı - ç yapılan Gçtlncil mUnbaka olacaktır. ra ın. an • re sa- -..nı bviyen Umit ediyaru9. 
.u,~ tıepeı_... ,. ... ıı Ut ı t_.Ulllla -.ı•nP 11 tem- Bilge afteftDll lllrllCfttllll lılalOm oldutu Usıre .. Ankara.nnr memleketimızdı tamamen yeni dl,.. l'!a..- 1tıll:a.lelat1 
~ .. ,.... -----· -"'- __ ._ i 1 l ... d a.. -r- " bltece-"imls bu lllN'!ıfl allkalannı ....x... ~--. " 

M.....aD _.. _ .. -·- ...... alıaJet '8ı.a -uıarm net - psıteı n n -.oy u ... kupa dolayıaly· t . İ d" -r- •".,.. Boka mllaablkalannı mtltealdp F:... = -:: ~ bldncllli!nl. - böl • Aııhr• w .. ı- .,,,,,,,,,,,,,.., lo ,apı~ -· Anlrarqllcll 2 • 1 .... e::ı::.~\eyetl umaml)'Oll lldfor ilkte ıııılııı,a ..... ırac.eu .. 
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-'de • 1'ıs.ll dehM.19 bllse1lıldea Dedrtpot'. stadyumunda yapılacak Bllp ade • .... blrı~ 'n:~ 1 

rrn. maç malı~ - Emin - İatanbut Abdi. Hiç tıreddllt• landı. 
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DumhQuar llAllrlmOlan· :lslıciıehlr Demlnpor ulam111• mllU ki- Tü adım atılma *it --. r. kı'belıde 114;lkiyor. Birlnol devre /irinci ~, • 
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• · 4 oeeçı..tnrUll 14 7 t 7 il 17 • .... ••••ima 7-. ft 70- ıpor ıueteel olan .. Ankarupor,. ~k ta 8:..n Yarı anın 1 • tılafmltı ol4u. Ankaialı Yqar 
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RESMİ TEBLİGLER 1 .......................................... 
lngiltere üzerine 

yapılan taarruzlar 
tıdra, 30 a.a. - Hava nezareti tebliğ 
lr: Dün öğleden sonra büyilk miktar
l111man tayyareleri Kent kontesi 11a
lııe yaklaımıılar lıe de, avcılar1mız 
lldan dağıtılarak tnklp edilmlılerdir. 
ktarda tayyare kara uzerine vannağa 

ffak olmuş ve fakat hiı'cumlarda bu
ınıştır. 

ı mıntıka üzerinde dün, dll5man tay
leşckkullcrı aynca faaliyet göster • 

r. Avcılarımız bunlara hücum ederek 
ış ve denize kadar takip etmiştir. 

~di gelen raporlardan öğrenildiğine 
... dokuz dli5man tayyaresi düııürillmüş-
01ltıların birisi hava müdafaa topları 
>esi de avcılarımız tarafından dütü • 
. ltlir. Uç avcı tayyaremiz avdet et

i~ Uir. 

lrıgilizlerin tayyare zayiatı 
ll.dra, 30 a.a. - Hava nezareti tebliğ 
r: İnglltere'nln cenubunda dUn ak· 
teç vakit avcılarımızdan biri bir dUş
bombardıman tayyareılyle çarpışarak 
Uştür. 

\ltıkU harekAt esnasındaki zayiatımız 
tayyaredlr. Bunların pilotlarından 
&ağ ..,.e salimdir. 

elki ffÜnÜn alman hücumları 
ra, SO a.a. - Anavatan emniyet nc
'n tebliği: dün öğleden sonra, düş

llyyareleri Sorlinguea'e hlicum ctmit
r, Bombalar atılmııı ve ıivillere mit· 

0 ateşi açılmıDtır. Yangınlar çıkmı:t 
iııl- ~ kaç ki$i yaralanmıDtır. 
~ ::nan tayyareleri, ıııbahlcyin cenubu 

:de bir ıehir üzerine de mitralyöz a-
c tçmışlardır. Ne hasar, ne de ölü ve 
ef/1 )'oktur. 
.,cı : &abah erken lnglltere'nln cenubunıı. 

tniktarda bomba atılmılitır. Bir ev 
hasara uğramıo, fakat kimse yaralan· 
Itır. 

' 

'hadiselerden başka, İngiltere iizerine 
Uııdüz bombalar atıldığı bildirilmek-

\111' Al b le' "t manlar oyuna yangın 
1 ~ bombaları atıyorlar 
t ~dra, 30 a.n. - Hava ve ana vatan 

~t nezaretleri bildiriyor: DUn gece 
'an tayyareleri tarafından yapılmış O· 
nıar esnasında ekserisi yangın çıka
llıak Uzere birçok bombalar atılmı§· 
ll'ıall garbldE' bazı evler ve Ucarethıı· 

0i1' tle hMarnt olmu tur. Çıkan yangınlar 
it A atındilrUlmll tllr 

O ,,ınaıı varkidc \ Mlttlands'larda yan
"lancı ve bir mlkdsr da yUksek lnfl· 
i--hlliyetıı bombalar atılmış11a da hasar 
''l!Uııtur. Bombaların ckııerlst tarlalara 

bif :lttUr, Galles eya1etınln cenubunda 
et tltlcr hnsnra ugramıgtır. Blrlmç bom-

1<• ~drıı·nın dıo mahalleleriyle 1dSylerlne 
dı~ ~ııe de hıuıar hıı.tlftlr. Dl!!'er mınta
ı.•f da bombalar atılm11 ve az hBBar 
.LI" "~!ardır. BUtUn bu mıntakalarda in· 

~l\yiat azdır. 

iman resmi tebliği 
lin. 30 ı a. - Alman ordulan ba5ku
lığı tebliği : 

f' •l kuvetlerlmizin faaliyeti dün mü • 
dl tesiflerc inhisar etmilitir. Bu keşif. 
.,r!' 'rnda lnglltcrcnin cenubu ıarkisin
f!. tt&ddit hava muharebeleri olmu~tur. 
öel afuttos gecesi muharebe tayyare 
tici rıııuz Lincoln ve Suffolk kontluk • 
re~ ınuhtelif tayyare meydanlarına, 
ittİ' 'n sanayi mlie11eıelerlnc, We7 -

• Ve Longlcy • South tayyare malzc
<brikalarınıı ve nihayet Dundcc, Leith, 
'ııooı ve Liverpool limanları tesisat
hiicum etmiılerdlr. 
lcljf noktalarda czclimle I.iverpool 
da çıkan büyilk yangmlır bu han 

ttleri muvaffakiyctinln açık bir de· 

lıı limanlanna mayn dökülmesine 
edilmi$tlr. 
tece ingiliz hava kuvctleri de garbi 
a üzerine hücumlar 7apmı111ar ve 

••lı:eri hedeflere bombalar atmıılar • 

ıctt' r havzasında meslr'' mahallelerin or r if noktalarına bombt1lar dUımüo • 
ıti~ lııgınlar silratle sondUrUlmUotilr. Ha 
sıl" tııılyeııizdir. 

I' r havzası Uzerlnde yapılan gece hU
\rı esnasında tayyare dafi bataryala
' llci düşman tayyaresi dUıürmüılcr
'lhıdüz bava muharebesinde ise 19 r;Ô~ 

,rJ 

" 
tayyareıl dUııUrUlmüıtUr. Alman 

trı altı balon imha ctmi~lerdir. 
alman tayyaresi üslerine dönme • 

~:r, 

ıJ6' bir denizaltımız kuvctle himaye 
\bir kafileye mensup ceman 21 bin 

ffi' Ct:ııinde üı; ticaret gemisi batırmıı-

lada Mikabba deniz üssü, hava ku • 
llılz tarafından bombardıman edil -

ta olan düşman avcı tayyareleri 
t ll\'eı tayyarelcrimizlc muharebeye 
~lı: istcmcmi&ler ve harekatımız ö
~ Sekilmlşlcrdlr. Bununla beraber 
~arelerimlz Uç dUşman tayyaresini 
>oı ateşine tutarak hasara uğrat -
~ır. 

~li Afrikada: b:ıva kuvctlerimiz bi
•tdından gelen dalgalar halinde as
tııo ve barakalar1 aynı zamıında 
·•aınatruh gannı &lddetlc bombardı· 

,ti~ ~İllerdir. Kontrollü bir atışla he • ,,f lizerine ylizden fazla bornba atıl • 

n 
.' l\frlkada: İtalyan tayyareleri A
t ~1-Bhııı'dc aynı zamanda Garlssa 
~;ı bulunan kıtaat tahşldatmı ve o
lı:ollarını bombardıman etmiıler -

tayyare meydanı da bombardıman 
't l ~erde duran bir tayyare tahrip o • 

11 ~1 ' diğer ikisi de hasara ufratılmış -
.rıl 

11 
( harekata iştirak eden tayyareleri -

1rd• 18ıtıen iubetlcr vaki olmasına raf-
13•5' tı>si mürcttebatiyle birlikte iislcri-

:ııeı •• 
Jİı> ıı1leroir. 
c~ ta çetelerlmizden biri Buna isti -

• bir bukın yaparak bir inciliı 

IJLUS 

Birer ekalliyet 
anlaşması 

imza olundu 

İngiliz tayyarelerinin 

akınları yüzünden 

Habeşistan 

Dumlupınar~da yatan 
sehillere tazim 
.;, 

Almanlar da macar ve romen 
tebaa.siyle tamamen müsavi 
ha!klara sahip olacaktll'lar. 

• 
tecrıt edilmiş 

• 
vazıyette 

Viyana, 30 a.a. - D.N.B. bildiri-

yor: Ekalliyetler hakkında Almanya Yer yer isyanlar da çıktı 
ile Romanya arasında Viyana'da bu-

gün aktedilen anlal'mada ezcümle de- Londra, 30 a.a. - Roytcr ajansı -
niliyor ki: nın askeri muharrir yazıyor: Çölde 

Romanya hUkiiheti, alman ırkından bulunan Kufra üzerine yapılmıo olan 
Romen hemşerileriyle, Romen ırkın- ingiliz akınları dolayısiyle, italyan -
dan Romen hemşerileri arasında tam ların bu mevki vasıtasiyle ha:beşistan
müsavi hukuk tesis eylemeyi taahhüt da bulunan kıtalarının iage ve nak -
eder. liyatını muntazaman yapmak hakkın-

Romanya hUkUmeti, alman ırkından da mevcut olan emelleri sukutu haya
punun hususiyetlerini muhafaza et- la uğramıştir. Bu suretle habeşiatan 
mesi için Karlsburg mukarreratının her zamankinden fazla tecrit edilmiş 
tazammun ettiği istikamette alman ır- bulunmaktadır. 
ki grupunun vaziyetini takviye etme- İtalyanların hatieşistanda mevcut 
yi taahhüt eder. olan gaz, mühimmat vesair stokları 

Macar • alman anlaşması mahdut bir müddet için kifayet ede-
Viyana, 30 a.a. - D.N.B. bildiriyor: bilecek vaziyettedir. Fakat Somali'de 

Viyanada Almanya ile Macaristan a- ahiren yaptıkları harekat dolayısiyle 
rasında da bir ekalliyetler anlaşması bu stoklar çok azalmış bulunmakta -
aktedilmi§tir. dır. İtalyanların habe§iStandaki vazi-

Bu anlaşmada ezcümle deniliyor ki: yetleri pek şayanı gıbta ol~sa gerek. 
Macar hükümeti alman etnik gru- Zira nakliyat rnilşkilatındnn gayrı da 

punun alman vasıflarını muhafaza et· hilde çıkan ve bastırılması icabeden 
mesi imkanını bila kaydUşart garanti isyanlar çıkmaktadır. İtalyanlann ha
eder. Alman ırki grupunu teşkil eden be§i&tandaki mevcutları bir fırka be
fertlerin bu grupa mensubiyetleri ve- yaz askerle bir kaç yerli alaydan i -
ya nasyonal - sosyalist !ikirlerini ta- baret bulunmaktadır. 
mim dolayısiyle hiç bir suret ve vesi
le ile mutazarrır olmamasına dikkat 
edecektir. 

Alman ırkından olduğunu söyliyen 
ve Macaristan'da bulunan alman 
etnik grupu reisi tarafından alman ır
kından olduğu kabul edilen her fert 
alman etnik grupuna mensup bir fert
tir. 

Tam hukuk müsavatı 
Alman grupu efradı teşkllfit yap-

İngiliz tayyarelerinin 

taarruzları yüzünden 

Berlinde alarm 
ÜÇ saat sürdü 

mak, husuai maksatlarla, meselA genç- Londra, 30 a.a. - Hava nezaretinin is-
lik, spor, sanat faaliyetleri gibi bir- tihbarat ııervlsi bildiriyor: 
likler kurmak hakkına maliktirler. Al Bu hafta ikinci defa olmak üzere inglliııı 

ııı d'ğ M hava kuvetleri evelisi ı(ıin gece Bcrlin U-
man etnik grupu !zııları 1 er acar ıerine akınlar yapmtılar ve itina ile inti-
tabalarının yaptıkları her işi yapa- hap edilen mUtcaddit askeri hedefler ve 
caklar ve onlar gibi her mesleke aynı harp için hayati bir chemiycti olan fabri-

d b'l kl d' katar üzerine yüksek lnfilllklı ve yangın 
ıartlarla intisap e e ı ece er ır. bombaları atmıslardır. 
Almanların ikamet ettikleri mahal- İki fllotllll te1ckkUllerlndcn seçilen tay-

lerdeki resınt daireler ve bu dairele- yareler, Berlin'in merkezinden ancak altı 
kilometrelik bir mesafede bulunan bir he

rin merbut bulunduğu merkez daire- defe sureti mahımııada hUcum etmislerdir. 
l~rlne tenu.,. ....... ı-.... arlundan n .. - !)h .. -t.httik' liantrnlına hücum etmiş olan 
nıurlar tayin edilecektir. bir pilot ııunlnrı nnlatmıştır: 

Hlicumumuzu saatler gece yarısını ça-
Alman Etnik grupu azalarının ço- larken yaptık. 

cuklarının hepsi Macar mektepleri i- Bizden evci bagka biri aynı yere gel -
çin meri olan aynı şeraite tabi almAn miş olacak kl bir hedefin yanmakta oldufu
mekteplerinde okwnak imkanını bul- nu gördük. Yirmi beıı dakikalık mesafeden 
maktadırlar. bunu görmüştUk. Bir bomba salvosu bıra-

Alman etnik grubunun azaları §ah karak yeni dört yangın pkardık. Berlin'in 
üzerinde ceman yarım saat kaldık. Bu es

si ticari münasebetlerinde olduğu ka- nada Berlin'in üzerinde de.ha bir ı;ok bom-
dar umumi toplantılarda da lisanla - bardıman tnyayreleri bulunuyordu. Berlin 
rını ııerbest"e konu1:1abilecek ve yaza- etrafında aynı harckitı icra etmekte olan 

:r :r baııka tayyare grupları bulunuyordu. 
bileceklerdir. Diğer bir pilot eunlan anlatmııtırı 
Gazete, lisan ve kültür sahasında Bagkn tayyareler tarafından Berlin Uze-

l i l rlne on kadar aydınlatıcı fiıck ile on iki 
Yevmi gazete er n ı:necrnua arın kadar bomba atıldığını gördlim. Aynı pilot 

ve alman lisanındaki diğer yazılar Berlin üzerinde elli dakika kadar uçmuıı
macarca lisanındaki neşriyat için mu tur. Her yerden aydınlatıcı fisekler düsil· 

b• ka d yormuş gibi idi. 
teber olmıyan hiç ır Y ışarta ta· Diğer bir tayyarenin mUrettcbatından 
bi tutulmayacaktır. biri ıunları söylemietir: 

Alnıan etnik grupu ahalisinin as- Bir anda takriben bir kilometre tulUnde 
bir mesafe ilzerlnde parlak bir atcıı hattı-

gari üçde birini teşkil ettiği idari ntn husule geldiğini gordlim. 

(B8şı 1. İrıCİ Hylada) 
tahıil ıcnçliii adlarına birer nutuk vcrll
ınlıtlr. Merasimde C. H. partisi ıdma 
Denizli mebusu B. Necip Ali Küçillı:a çok 
alkıelanan ıüzel bir nutuk sö1lemi1tir • 

Necip Ali Kü~üka'nın nutku 
Necip Ali Küçlika'nın her parçası ıli • 

rekll alkıılarla karııılanan ve keılloıı nutku 
ııudur : 

Sayın Arkadaolanm, 
Hemen biltUn vato.nın temsil edildiği bu 

boz vadide büyUk zaferin 18 inci yıldönil • 
münü neıe ve gurur içinde kutlarken aziı 
&chltlerlmlzin mukaddes ruhtan kar$ııında 
en derin saygı ve tMlm ile etllmeyi bir 
vazife bilirim. 
Dumlupınar sadece bir zafer olmak iti -

bariyle emsali tilrk tarihind~ mcbzulcn 
mevcut bulunan harplerden biridir. Fakat 
Dumlupınar yalnız bir zafer değil henliı 

genişlik ve ııümulüniln takdiri için daha u
zun yıllar beklememiz icap eden yeni bir 
devrin ve yeni bir hayat ufkunun açılması 
demektir. Bunun için Dumlupınar yalnız 

milli manada dcfil beynelmilel hacimde 
tarihin kaydettiki en büylik hldiselerdcn 
biridir. Her tUrlU fazilet ve kahramanlık 
menkıbeleriyle dolu olan bu hidise biz • 
!erden sonra gelecek ylizlerce nesil için da
lma imtisale ııayan bir den olarak tar! -
hin en ıercfli köocıinde ebediyetlere ka· 
dar yB§ıyacaktır. 
Arkadaşlarım, 

Hep birlikte 18 yıl evete dönerek o aiin
leri ıilratle bir daha yafıyalrm. En ıcnç 
\'e zinde unsurları Çınakknlede, Arabiıta
rıın ateııin çöllerinde ve Kafkuyanın buz
lu şahikalarında mahvolmu~ olan millet ıon 
hayat ııığiylc dört 711 dayandıktan sonra 
tnağlup olmuştu. Türk vatanı tlirk mille • 
tinin izzeti nefsl)'le ıeref ve haysiyetiyle 
mütenasip olmıyacık bir ıulha icbar edil· 
mek için elinden sllihı alınmıı, bilyUk ha
Yat merkezleri iual edilmlt, ordusu tama• 
mlyle dsiıtılmış ve nihayet bütUn bunların 
üstünde İstanbul boğazının ftisünkAr sı • 
hillcrinde hnncdaniyle geçil'tceği üç, beş 

tünlük sefil bir ömür için vatanın sine· 
tinde yapılmak istenilen bu emsalsiz faci
ayı duygusuz ve gaddar bir padişah. tas
vip etmisti, İşte böyle bir zamanda dil$ • 
man hmiri !Hal ederek adım adım ana -
vatanın i'ine dotru nüfuz etmeye başla -
mıştı. 

Türk kanına hu bir nccabetlc henUz mun
tazam kıtalar teşekkül etmeden evci her 
tUrlü imkıinsızlık karemncla bile düşma -
nın ilcrlcyisl kuvvayi milliye tarafından 

bir mukavemete maruz kalıyordu. 
Aziz arkadaılarım, 

mıntakalarda almanca lisanını resmen 
kullanabilecektir. 

Fertlerde olduiu aibi milletlerin de ken
dilerin• mahsus hassu noktaları Tardır. 
Bütün bir milleti birdenbire feverane ge -
tirmck için bu hassaa noktaya temas edil -
mesi kafidir. O zaman millet yalnız heye
can, yalnız alevden ibaret milhlp bir man
tara tcıkil eder. İııte Akdcnizin kıraliçcsi, 
ıevgili ve gUzel İzmirin iıgali Anadoluda 
o kadar duradur ve o kadar derin bir tesir 
yaptı ki bunun acısı Sivaı ovalarında, Er
zurum yay!EL!arında vclh11ıl bUtlin memle
kette aynı kudretle ve aynı eiddetlı duyul
du. Yaıadıfımız korkunç rünlerin bize ne 
feci akıbetler gctlreceiini milU vicdan 
anlamakta artık tcreddlit etmedi. '.Millet, 
elde mevcut bütün ıartların baitıın başa 
aleyhimize olmasına raimen derhal mu -
ka.vcmet brarını verdi. Bir taraftan düi
mana karııı müscllAh mukavemctlcr baslar
ken diğer taraftan bunu bir •istem İçine 
ıokmak hareketleri de kcndistnl g!Sstermiı -
-ti. Erzurum kongresi ve sonra bUtlin mem
lekete ıamil olarak yaprlan Sivas kongresi 
bu ıuutlu hareketin hakkiyle ille kademesi 

Berlin'in ana caddelerinden bi- oldu. 

Alman etnik grubu iktısaden birl
birine yardım etmek ve kooperatif 
teıkilatlarını inkipf ettirmekte ser
besttir. 

Macarlar, alman etnik grupunun 
temsiline mütemayil tedbirlerden bil
hassa alman soy adlarının macarlaıtı
rılmasından içtinab edeceklerdir, Al
man etnik grubuna mensup fertler a
ileleri tarafından evelce kullanılan 
iıimleri tekrar alabileceklerdir. 

Alman etnik grubu azaları, kUltUr 
sahasında alman vatanı ile serbestçe 
temasta bulunmak hakkına maliktir -
ler. 

Yukarda bildirilen prensiplerin ckG.t 
liyetin maca:: devletine kargı dürüstco 
hareket etmek vazifesini azaltmıyaca
ğı hakkında alman hüküm.etiyle macaı· 
kabinesi arasında itilaf tamdır. 

ilhak edilen arazideki almanlann 
vazi;>-·eti 

Aşadaki hususi anlaşma şimdiye kc.
dar Romanya'ya ait olup Mncaristan'a 
ilhak edilen arazideki alman ekalliye· 
tine mensup fertlere tatbik edilecek • 
tir : 

Bu arazide ycrle§miş olan alman ır. 
kına mensup kımselerin talebi ilzerine 
macar hükümeti bunlara Almanya'ya 
hicret imkanını verecektir. 

Bu haktan istifade etmek istiyen al
man unsurları bu taleplerini işbu an -
laşmanın akdini takip eden iki sene 
zarfında yapabileceklerdir. 

Mevcut husust şartlar dolayısiyle 
iki hlikilmet cenubi Tireıl'daki alman 
ırkına mensup unsurJarın nakillerinde 
hakim olan zihniyetteki bUyUk fikir
lere imtisıil edeceklerdir • 

otobilsilnll tahrip etmiıı ve dilşmana alır 

zayiat verdirmiıtir. Düşman Mogadiıyo'

yu üç defa bombardıman etmi&tir, İki ölil, 
~ yaralı vardır. Haaar azdır. 

rinde teahlıürlü inlilaklı bir bom- Yurttaalarım, 
ba aılalta ıaplı duruyor Milli hissiyatın b!Syle kUkreyip taş~ı 

' anlarda bütün milletin duygularına mmrak 
Nevyork, 30 ı.a, - Ncvyork Journal A· t kil d b .. "k d~hil ı · p k 

mcrlcan'da neşredilen bir Bertin telgrafı- et • en. uyu . • er yet ıır. a at 
na göre, pergcmbe sabahı yapılan hücum- bunu her mıllet yctıotlremez. Bunlar ku -
dan bilhassa mütessir olan Moritzplatz il- maşları kuvetll ve sağlam olan milletlerin 
zerinde Kottbu1Berstrıı11e'de bir noktada içinden doğar. Büyilk adam yeti~tlrmek 
7& patlamamıo veyahut tehirli infillkh bir büyük milletlerin karıdır. İtte ATATÜRK 
bomba asfalta saplanmıı ~u~m.akta~!r• tUrk milletinin zeki Tt dchuını nefsinde 

Gazetenin lllveten blldırdığıne gore, e- . 
~er bu bomba lnfillk ederıe Bcrlln'in ıim- toplanu:ıı hakıkt bir dibi n mtııl kahra -
diye kadar lnkıtıa ufram~ııı olan yeraltı mandı. BUyük Millet Meclisi tarafından 
demiryolları nakliyatını 11cktc1e ukrata - kendiı!ne auml aallhlyet verildiği vakit 
bilecektir. Partlmlt:in Blnlsl n Büyilk Baıkumandaıı 

Bertin halkının mannııiyatı 
Nevyork, 30 a.a. - Royter: "Nev

york Times,, gazetesinin Berlin mu
habiri, İngiliz tayyareleri tarafından 
Berlin üzerine yapılan akının Bertin 
şehrinin hava müdafaa bataryaları ta
rafından mükemmel surette muhafaza 
altına alındığına ve hiç bir düı1man 
taYQaresinin şehrin Uzerinden uçamı
yacağına dair harbin bidayetindenbe
ri Berlin halkında mevcut kanaati 
sarstığını yatmaktadır. 

İngiliz tayyareleri, Berlf n lizerln
de iki muhtelif vesile ile akın etmf ı· 
ler ve her defasında alman mUdafaa 
bataryalarının müdahalesine rağmen 
takriben Uç saat kadar dolaşmışlardır. 

bu millete yaptıiı bir hitabede (DUıı -
manı memleketin harimi ismetinde bota -
cağım) demlotl. Millete ltar5ı yaptrfı bu 
aleni vadinden bir ıene ıonra hakikaten 
dediğini lıte ıimdl üzerinde 71ldönümünli 
kutladığımız ou topraklarda yaptı. Ve 
ondan ıonra milletin ltdkametinl Akdeni
zin mavi ufuklarına dofru verdi. Ordu do
kuz günde Akdenize vnaıl oldu. Şimdi bü
tün memleket aynı hızla Akdenizln yarat
tığı mancvt ilcme varmak vo ona nUfuz 
ederek tamamiyle hazmetmefc &a]ııııyor. 
İstikUil milcadelcsl (bir ısıum ve dirim) 
dlvasıydı. Türk milleti bu davayı kazan • 
mak i'in elinde mevcut bulunan bUtiln 
kaynaklardan istifade etti. Ve nihayet dilt
man ordusuna mukabil bir ordu teakiline 
muvaffak oldu. Elinden bUtlin ıervet men. 
balan ıltmlı ve erı feyizli topraklan dUı -
man çizmeleri altında inlcyon 7orrun Ye 
bitkin bir milletin az zaman zarfında ken, 

Mevludüşerif 
Ankara Barosu azalarından 

müteveffa avukat Arif Hikmet 

Sökmener'in vefatının krkıncı 
gilnUne tesadüf eden bir eylül 
pazar gUnU öğle namazını müte-

""l disini toplıyarak mlicehhu bir ordu ile 
meydana çıkabllmell için ne kadar emek 
ve ne kadar enerji aarfcttifi ve harbin 
ne büyük fcdaklrlıklar ve mahrumiyetler 
mukabilinde kaza.ruldıitnı dUıünilrsek 

buna hayret ve hürmet etmemek kabil de· 
fildir. Zaten işin bllyUklUğU buradadır. Bu
nun için gelecek blitUn tUrk nesillerine 
istiklll ı:nlleadelul nesli, feragat ve kah • 
ramınlıtın bir nilmunesl ve bir tlmıtali o • 

akip Hacıbayram camiinde mev- tarak kalacaktır. BUyllk kumandanlarımı • 
lut okutturulacağından, merhu- zm muharetlc hazırladığı ve ordumuzun 
mu sevenlerin teşrifleri rica o- muva.Hakiyetle tatbik cttifl taarruz kar-
lunur. (3451) ııııında dll:tman kuvctle tahkim ettiği Af-

\, J yon civarındaki tepelerden atıldıktan ıon-_____________ _, n eon bl1711ı v. 1rıııtl muhareb8FI itte ba 

ıaha üstünde veriyor. Ve ıon talih tecrUbo
ıini yapıyordu. 30 ağustoı günü bütün oid
d~tiy)c harp devam ettikten ıonra güncı 
Son Işıklarını &açarak gUnlin omrlinli ikma1 
ederken zafer perisi de ırtrk tllrk ıllihla
rına teveccüh etmiş bulunuyordu. Viyana 
önlerindenberi izzeti nefsi her gUn bir vesi 
le ile kırılan ve her gUn hayatına yeni bir 
fecaat destanı IUlve edilen mazlum tfirk 
milletinin menhus talihi de gUn takvimi için 
de tarihin karanlık aayfalanna g8mUldil. 
31 Atuıtos giinU gilneı hür ve bahtiyar ııe
refli Türkiyenin üstüne doğdu. 

Arkadqlar; 
Her şey burada kazanıldı. Şere(, hayşi

yet ve namusu milli burada ikmal olundu. 
İzmir ve hatta İstanbul burııda fethedildi. 
Eğer bu :zafer olmuaydı Türkiye orta A
nadolunun bir bucağında mail ve siyasi 
hüriyete malik olmayan lrilçük ve ııcrcfıiz 
bir dev~t olacaktı. Milletimiz taçlıların 
efsanevi idaresi altında geri ve iptidai hü
viyeti içinde herkesin her gUn lstlhıasnıa 
hedef olan yaylalı ve yarım medent bir 
miUet muamelesi gerecekti, Memlekette 
tek bir fabrika bacası tütmeyecek ve ikti
saden tam esir bir halde bulunacaktık. 

lçt!mat hayatımız kadınsız daima yarım 

medeni vasfını muhafaza edecekti. Milletin 
e!>ascn dinamik olan ruhuna yeni bir hare
ket hamlesi vermek kabil olamıyacaktı. 

Ey tUrk gençliği: 
Burada kazandısımı:ı: zafer olmasaydı 

ıiz bCSyle yetişmeyecek buıünkü hayat te
lakkisine ve ııimdiki mantık ılstemlne ma
lik olamıyacaktınız. Siz bambaıka ve fakat 
tabiatı eşyayı zayıf göıle gören n.aciz in· 
ıanlar olacaktınız. İı;te türk cllmhuri7etl
nln yaptığı inkıllpların anasını ve ffllUU 

bu Başkumandanlık zaferi te1kll eder. 'Bu
nun içindir ki 30 Ağustos zafer.i tarlblmiı
de mevcut binlerce zaferin hiç blri1le kı7lı 
kabul etmeyecek kadar muazzamdır. Alp. 
arslanın McHizkirt Fatihin htanbul zafer
leri türk milletinin içtimai bUnyeslnde de
\'irler yaratmış hadiseler ise de Dumlupma
nn mahiyeti bun.dan daha çolc ıenlıtir. Çün 
kü Dumlu~nar yalnız bir devir deilıtinno
di. Dünya tntihine de yeni bir fikir ve ye
ni bir akide ve yeni bir ruh ıetlrdJ. 
Bu ruhun lılerlnl bilhana earkta kendile • 
rini müdafaa eden milletlerde bulabiliri:ıı. 

Bu söz benim değil, türk inkılabiyle cid
di ~ •.ette alakadar olan ba&ka memleketler 
ıniıtefekkirlcrinln sözüdür. 

Arkadaşlarım; 

Muharebe milletler l~ln hakikaten elim 
bir şeydir. !1 Aiustoı ıUnU benim de gör
düğüm düşmanın sefil ve periııan vaziyeti 
karsrsmda bir insan olmak •ıfatlyle mUte
esslr olmamak mUmkUn detllse de bUyUk 
htdlsdertn ttflest MyJe bllyt!lr muharebe
lerden dofmustur. İnsan oğlunun yttıl bir 
hayata ve yeni bir zihniyete intibak etmesi 
için muhakkak bir parça kan dökUlmeal 
lazımdır. Bizim kazandığımrı bu "'%af~rhı 
c!iinyaya actirdiği hakikat her millıtiA 
hüriyet ve varlığına hürmet etmek pren • 
ıipldir. Evclcc hcnUz mUşkül ıibi du • 
ran bu hakikat, işte bu topraklarda 
akan kan.la mUsbet ve katt bir tekil 
almıetır. BUtlin memleket ıençliğl ertık 

rlya.zl bir hakikat olarak bilmelidir ki bin 
bir hatırı ile baflı olduiumuı Ye U&tünde 
hUrlyetle teneffüı ettiğimiz bu topraklar
da mfüıtakil •e serbest 71ıa1abilmtlı: için 
lcebmda ölüm fedakirlığı yapmak gerek .. 
tir. 

Ölmesini bllmiyen milletler için yer y{f
dnde bayat yoktur. Hürlyct ve iıtiklll ıi
bi hayatın en leızetll ve en aılz mefhum
ları için bir hayat seve ıııevo feda edile -
bilir. 

Arkadaşlar, 

Bu &iinlerde dünyanın geçirdifi en had 
buhran karıımnda ihtimal ki ıene yurdun 
umumi menfaatleri bizden ıene böy-
lo bir fcdakirhk isteyebilir. Tiirk 
milleti böyle bir dakikada ken-
dlılne dU!ien vazifesinin ne ol -
dutunu bilmektedir. Bizim ilk vazifemiz 
bu zaferin o zamanki garp cepheli kuman
danı olan Büyük Milli Şefimizin etrafında 
yalnız bir ses tek bir nefea halinde blrleı
melrtlr. Milli Şefimiz Atatürk ordularının 
muharebeyi yapan cephe kumandanı sıfa
tlyle· nasıl çalışmıı ve bizi naaıl ıellmet 
ıahlllne ıötürmllı ite ılmdl d• daha renlı 
,apta ve aynı neticeye laal cdeceilnden 
daha tabii ve daha mlisbct bir ıey tauv
vur edilemez. Dünyadaki hadiıııcler hangi 
ıurette cereyan ederıe etsin istikbale kar
şı emniyetimiz tam ve inanımız bütündür. 
ÇünkU biltlln tarihi, hürlyet •• lltiklil mU· 
cadelcsindcn ibaret olıın milletimiz kmdi 
varlığını kurmak ve kurtarmak için ıonu
na ka.dar döfü5meye ahtetmiıtir. Şimdi en 
derin tazim ve hUrmet hl•leriyle manevi 
huzurlarında bulunduğumuz ıchltlcrimize 
karşı bütün ı:neınleketln hi11i1atına terci.i· 
man olarak ıoyleycbilirim ki, ey aziz te -
bitler ılzlcr rahat ve müsterih uyuyunuz. 
Uirunda hayatınızı feda ettlllnla bu rtı • 
zel vatan, yann icap ederse gene aynı sa • 
mlmlyet ve aynı kudret ve a)'n.I kahra • 
manlıklı buıUnUn çocuklan tarafından mü
dafaa edilecektir. 

Arlradaılarım, 

Bucilnüıı hakikatindan dofan kaideye 
riayetle her milletin hür ve milıtakll elarak 
bu dilnyanın nimetlerinden istifade etme
leri mlimkün olduğuna kanllı Hiç bir mil
letin hayatı ve toprağı Uıtlinde gözijmUı 
yoktur. Sulhperveriz. Ve daima da böyle 
kalmak isteriz. Memleketimizin mukad • 
deratrnı idare eden Pa.rtlmlıin bUyllk ıef • 
lerinln kanaatı bu merkezdedir. Fakat ıe
rcf ve hayıılyctlmlze hayat ve istiklllimi
ze zerre kadar dokunacak bir htdiseyc 15-

li tabammüllimUı yoktur. Biz düımanm 
en modem silihlarına karıı döfüıerek dldl 
ııerek çarpı5arak nasıl bu :ııaferi yaratmı1-
1ak timdi de aynı iman kuvetiyle ve BU • 
yllk Şefimizin bayre,Jı altmdı yeni safer
i• 7ar&tm1J'l bazını. Yeni Tiirkl7aıba b-
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Maarif 
Ve • 

lzm "r'de 
İzmir, 80 (Telefonla) - Ayv nlıl{ ta bu

lunan Maliye Vekilimizin bugwı.~rde İz· 
mir'e gelerek fullM ziyaret edeceği haber 
alınmıvtır. Şehrimize gelml§ olan Maarif 
Vekili bugUn 30 8''U&tos merasiminde ha
zır bulunduktan sonra vllAyet, Parti ve 
kuma.ndanlıt"l ziyaret etmiş, öğleyin bele· 
diye tarafından şerefine verilen zlynfette 
bulunmuştur. Sonra ııehrl ve fuarı gezen 
vekil, muhteUf pavyonlarda tetkikler yap. 
mııtır. Maarif Vekili yarın Kız.ılçullu köy 
enstıtUsUnU gezecektir. Vekil, beyanatın· 
da. Kastamonu, İnebolu ve Çankın'd3 tet
kikler yaptığını, scıyUyerek demiştir ki: 
"- Gittiğim her yerde yurttqları sfı.kin 

ve emin bir hava içinde g!SrdUrn. Bizi İz· 
mJr'e getiren tren ve lstuyonlar, yurdumu
zun bu güzel parçasına giden kalabalık 
bir halk kUUesl ne dolu idi. Fuar çok gU· 
zel ve mUkemmel bir eserdir. BugUnU, 80 
atust08U, lsUkl!l llUcadeleıılnln parola.ıı 
olmuıı tzmlr'de kutlamak. bUtUn bu söyle· 
d!ğlm h1Elerl bende bahtiyarlık haline ge
tirdi Hele geçit resminde teçhizatı mU
kem~el, bakııları ve yUrU~lert, ''bu 
topraklar her zaman benimdir!,, diyen 1'lr 
mAnayı söyllyen subay ve ııskerlerimlztn 
bütUn yUreklere ne bUyllk bir itimat ve 
emniyet telkin ettıttnl görme~k kabU 
midir?,, 

VekU İzmlr'ln kendisi için her türkten 
fazla bir kıymet taşıdı#ını, meslek hayatı
na ve slyul hayata tzmir'de atıldığını 
söylemi§ ve yeni kurulan köy enstitüleri• 
Din teşrinlevel sonunda alo.cağı 3000 tale
be ne, önümüzdeki ders yılına 6000 köylU 
çocugun.dan mürekkep bir kadro1U buluna
cağını, bu mUesseselerde çocukların pratik 
yetiştirileceğini ıınlatmıe ve ~an &öy • 
lemlıtır: "Bu mUcsııeseler bir an kovanı 
halinde, tam bir aile görtınU,lyle bir insan 
tabrlka.ıııdır. Böyle yetişen alacllklan 
vazifeyi kUçUk talebeleriyle kıyaa edll
mlyecek bir hUsnU niyetle onun bu köylU 
çocuklarının yarın yetlııtıreceğl nes111er1 
tahııyyUl etmek çok güç bir oey deflldir,. 

Hava 
boğuşma lan 
devam ediyor • 

(Başı l inal •aylada) ~. 

Bazı meçhuller içindeyiz. Alman- 1U 
ya,nın hakiki takati ne olduf1an• " 
bilmiyoruz; Churchil'in de İfaret et· 
tiği üzere, yanı baımda dilnyanm 
en büyiik haYa kuvetle.rindea birine 
aahip olan $oyyet Ruıya dururken 
bu takatin aonuna kadar kullanılr
kullanılntıyacağmdan habetda11 
ğiliz. Hava hücumlarının ala r. 
ingiliz tayyare imalltrna ne 
sekte verdiği, Amerika'nın ya\ 
ne olduğu, uzak seferleri baf&I\ 
lecek pilot kayıpl•nıım ki.fi d6'yl• 
cede kartılanıp kartılanmadığmı a 
buradan tahmin edemeyi•. lngllt• 
re'nin makıadı, kıtı atlatmak, Al- ·, 
manya'nm hedefi kııtan evel netice 
elde etmektirı bildiğimi:ır ıasfec• 
bu! Bütün müddet kehanetleri bota 
çıkıyor. Uç rUnün üstünden bir haf· 
ta, haftanın ü•tünden ay geçiyor 

Fakat mevıim &aruretleri tL -
ccbrediyor ki öntimiiıdeki eylül a
:rı içinde kati bir ıey olmalıdır. E
ier bu kati ıey, ingilia adalan Ü.
tünde değilse, hiç olmazsa lnght .. 
re'yi Akdenia'den çekilmeie mec
bur edecek Afrika taarruzlan tek
linde baılamalıdır. Kıt lngiltere içia 
Yar hızı ile bir hazrrlanma devri o
lacaktır. lngilialer bu mukaYemet 
sonbaharının milli tarihleri •e İm· 
paratorluk mukadderatı için ne ka· 
dar hayati ehemiyetl oldufunu tak
dir etmekte H ona göre enerjileri
nin ıon haddini, ınkleri Ye itimat
ları kırılmaksızın, kullanmaktadır· 
lar. 

Harbin yıldönümÜne birkaç gün 
var. Senenin bilançosu malumdur. 
Almanya kıtaya hakim olmuı, ken
dine rakip hiç bir kara kuveti bırak
mamııtır. Fakat ıulh ve kati netice 
İngiliz adalannda oturuyor. Onu 
naaıl yakalamalı? Alman askeri de
hlaı naııyonal - aoıyalizmin iradeai 
ile birleff'' .ı, bu aualin fili ceYabmı 
arıyor. !939 .. 1940 harbinin en he
yecanlı haftalarında bulunuyonız. 

Falih Rrlkı ATAYı 

Slovakya' dı yahudiler 
yalnız ilk lıhsll yapacak 
Presburg, 30 a.a. - D.N.B. Slo -

vakya hilkilmeti, yahudilerln yalnız 
tık mekteplere devam edebilecekleri
ne mUtedair bir kanun hazırlamıştır. 
Badema orta vo yüksek mekteplerin 
kapıları bunlara k~patılmıt olacaktır. 
Maarif nezareti huıuıt ilk mektepler 
tesiı ederek yahudiler için ayrı ıı • 
nıflar yapacak ve yahudilere aryeıı 
talebeler ayrılmıı bulunacaklardır • 

rucusu Atatllrk'le muharebelerde fant ha • 
yatlarını kaybeden a:ııiz ıehitlerimizln ha
tıralarnu bir de.ha yid ve tebcil ederken, 
kumandanı bulundutu garp cephesi ordu • 
la.mıa yiikaek dirayet ve faaliyetiyle bir 
hayat ve hamle kudreti vererek harbin ka
zanılmasına imil olan büyük kumandan 
Milli Şefimiz İnönU ile tekmil istiklil 
muharebeal bhramanlarına tazimlerimi 
sunarak ı6zlıriıne nihayet veriyorum . ., 

Necip Ali Kiiçiilıa'ıuıı nutku uzun alkt~ 
1&rk k~ıluunııtlf. 



-:t- ULUS 

İzmir Fuarında 

Dün Milli piyangonun 
zafer· keşidesi yapıldı 

298.454 numaralı bilet 60.000 lira kazandı 
Milli piyango idaresinin 30 ağustos 

zafer bayramı için tert ip ettiği !ev· 
kala.de çekiliş dün İzmir enternasyo • 
naJ fuarında yapılmıştır. 

Çekilişte Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, İzmir valisi Fuat Tuksal, müs· 

~tahkem mevki kumandanı General 
Mehmet Berköz, İzmir belediye reisi 
Doktor Behçet Uz, İzmir Parti baş· 
kanı Galip Bahtiyar, mebuslar ve kırk 
beş bine varan kalabalık bir halk küt 
lesi bulunmuş, çekilişe saat 18,30 da 
istiklal marşi ile başlanmış ve keşi· 
de safahatı Sait Çelebi tarafından 
izah edilmiştir. 

r~ İkramiye kazanan numaraların lis· 
tesi aşağıdadır: 

sun, İstanbul, Bergama, Pınarba~ı. İz· 
mit, Sivrihisar'da; ?000 lira kazanan 
biletler İsta•ıbul, Zile, Buru, Edime. 
Ordu, Artvin, Denizli, Kayseri, Kon· 
ya, İzmir, Akşehir, Eskişehir, Sam • 
sun, Antalya, Lapseki, Sinop, İsken -
derun, Kütahya, Ada·ıa, Zara ve Balı· 
kesir'de satılmıştır. 

İstanbul' da Türk 
Hava Kurumuna 
yapılan teberruler 

Ankara, 80 a.L - İltanbul'da Tl.lrk 
Hava Kurumuna teberrüde bulunanlar lla-

60.000 Lira 298454 numaraya tesı : 
Lira 

çıkmıştır. 

20.000 lira 172517 numaraya 
10.000 .. 62562 .. 
5.000 " 

61970 .. 
5.000 .. 202981 .. 
2.000 ,, ?280 .. 
2.000 .. 90263 .. 
2.000 ,, 93432 .. 
2.000 .. 140490 .. 
2.000 .. 189691 ,. 
2.000 

" 
195144 .. 

2.000 ,. 196903 .. 
2.000 .. 262363 .. .. 
2.000 262614 ,, .. 

Steaua Romana etrkeU 
Şel DirkeU 
SUha Fazlı 
Kt\tıtçılık, matbaacılık Dl.rkett 
bak Nlyego 
Çituri biraderler 
Yakub Sereştayn 
Süleyman Sabiler 
Agopyan 
Esgas Hason 
İlyazar ve Rahlmof 
Hikmet Yener 
V abram Kar'a«ÖZ)"&D 
Yakup GUler 
Bobor Maden 
TalAt biraderler 
HulQııl Gökmenıt, Cahlt Gflrkıuı 
Robert Bahar 
Salamon Eskinazt 2.000 .. 280989 ,. çıkmıştı:-

1000 Lira ikramiye kaz.anan 
• Elyazar Fuzoğlu 

Naftall Aıtarn.1 

1.000 
1.000 

500 
400 
400 
350 
200 
200 
400 
850 
300 
lM 
105 
100 
100 
100 
160 
lM 
147 
100 
100 

..:ır 

l 

numaralar 

25111 98910 197656 
56733 107747 209085 
59747 110951 219731 
62178 129621 229798 
63886 132495 243764 
70890 137690 256739 
87940 150194 290144 
91658 165199 291018 

.. lı.·~ 
,.A - 95398 175641 296702 -• l = A&.~83 196129 299698 

• y -
:/ "": ~ç rakkamı (8"' 5) ile nihayet bu_ 

:i'§}'. '.: kSYbilct (100) lira, 
... ı:rı :>um· ( ',ıci rakkamı (08) ile nihayet bu

ve ı tlOO bilet (10) lira, 
n ,n bir raıtkamı (S) ile nihayet bu· 

ı 30.000 bilet (3) hra, 
- Son bir rakkamı (9) ile nihayet bu 
lan 30.000 bilet (2) ıfra alacaklardır. 

ikramiye kazanan biletler 
nerelerde satıldı ? 

Bu piyangoda 60.CIOO liralık büyUk 
ikramiyeyi kazanan 298454 numaralı 
biletin bir parçası İstanbul'da bir par 
çası Trabzon'da satılmıştır. 

Yüzük ve para teberriileri 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Hava 

kurumuna nişan ve nikah yüzükleri 
teberru edilmektedir. Birçok tüccar 
ve esnaf da bugünkü aatııJarının ha· 
sıHitını hava kurumuna te~rru etti

ler. 

Yeniıehir Bira Parkında 
dün ak1amki eğlenti 

Dün Yeniechir Pira Parkında Türk Ha
va Kurumu Ankara Merkezi mcnfaatma 
bir gardenparti tertip cdilmi,tir. Muhtelif 
numaralarla ve eglcncelerle daha cazip bir 
hale gelmi$ olan bu eğlenti, ııamimi ve n&
ııcll bir hava içinde ıece ıeç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

14,30 - 18,30 - ve 21 de 

BÜYÜK AŞK 
16,45 de 

İngiltere'de kalan 
Fransızlar 

Londra, 30 a .a. - Lef ajansı bildiriyor: 
Timeı gazetesi, elyevm lngiltere'de bulu· 
nan fransız askerleri hakkında yazdıiı btr 
makalede, İngiliz topraklarında kalmaiı 
karar vermiıı ole.n askerler hakkında hülcij.. 
metin serian bir ıtatü vücuda aetirmesinl 
talep etmektedir. 

Bu ıaıete, Fransa'da a!lelerlrü bırakmıı 
olan b ir çok fransızlamı avdet etmek &r• 
ıulannı çolı: tabi[ bulmaktadır. Bunlara 
dönmek için kolayhkılar yapılacaktır. 

Times :yazıuna ıöylı dıvam etmekt .. 
dlr: 

Bunların hepsi, tngiltere'ye ıelmekte o
lan !iti vapurla dönmiyecek veya dönmek 
iıtemiyeceklerdir. Diğer taraftan büyük ma 
IOller olduğu gibi lngiltere'de kalmait ttt· 
cıh edenler de vardır. Fakat bunların çoğu 
tereddüt içinde bulunmaktadır. Euı iti
bariyle İngiliz tibiiyet ine geçebilecekle
rini bilmektedirler. Fakat, general de Ga
tılle ile B. Cörçil arasında prensip itiba
riyle husule gelmiı olan itiHi.fın tafsiUtım 
öğrenmek arzu ediyorlar. 

lıtanbul C. H. P. ocak kongreleri 
içtimaa başlıyorlar 

İstanbul, SO (Telefonla) - Parti 
ocak kongreleri pazar günü toplantı· 
Iarına ba11Iıyacaklardır. 

İstanbul' da dün üç kaçakçı 
yakalandı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Aziz a· 
dında bir kaçakçı Sili'nide, Osman ve 
Recep adında iki kaçakçı da İıtan
bul'da yakalandı. Üstlerinde birer 
miktar eroin bulundu. 

ANKARA BELEDiYESi 

Tuğla ve kiremit alınacak 
An.Ur• Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 

50.000 adet tuila ile :Z.000 adet yerli alaf. 
ranp lrir.aıtt 011 bet rtııı müddetle açıık 
tblltmoyı konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli &50 liradır. 
J - Teminat 03 lira 7S k1ıruıtur. 
4 - Şıırtnamesinl g6rmel:: iıtiyenleriıı 

her ıtln cncUmen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 9. 940 sah gilnü saat 10,30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. 

(4840) 1'4849 

Kazma. kürek ve Mıir malzeme 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 11 kalemde kazma, kürek ve sair mal
zeme on bee (i.ln müddetle açık ekslltme
>'• lronulmuıtur, 

2 - Mnhammen bedeli 70I lira 10 ku· 
ruştur, 

3 - Teminat S3 lira U kurustur . 
4 - Şartnıuncsinl ıBrmek istiyenlerin 

her &iin encümen kalemine ve iııteklilerin 

de 10. 9. 940 sah günU saat 10,30 da bele· 
diye encUmcnine müracaatları. 

(484-3) 148~ 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan muhtelif ebatta 24 adet iç ve 24 adet 
dı~ otomobil listiği ile 3 adet iç ve 3 adet 
dıt motosiklet lastiği on beı; gün müddetle 
açık ekııiltmcye konulmu$tUr. 

2 - Muhammen bedeli 4-168 liradır. 
3 - Teminat 312 lira 63 kuruttur. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnlerin 

her giln cnciimen kalemine ve iıtcklilcrin 
de 10. 9. 1>40 ııalı gilnil ııaat 10,30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. 

(4844) 14853 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 4e nııılacalmdaıı 11rtna.meılnl ıt>rmelı: is- ' konulm~tur. 
tiyenlerln her ıUn encilmen kalemine ve iıı· 2 - 12370 on iki bin Uç ytız yetınıı lira 

.. 80 kuruş keglt bedelli bu ltln lhaleııi ıo. 9. 
teklilerfn de ihale ırunll olan 10. 9. 940 sa- 940 sıılı unu saat 15 doı vlltn•et makamında . k g • 
b ıUnti saat ona kadar uıulen teklif me • t oplanacak dalmt encUmen tarafından yapı· 
tuplarını belediye encümenine vermeleri. lacaktır. 

(4-845) 14854 3 - :Muvakkat teminat 927 dok\!% yU& 
yirmi yedi lira 77 kuruatur. 

Muhtelif al&t ve edevat 
alınacak 

Anl:.ııra Bt!ltldiytslndıa: 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o
lan muhtelif de.mir lraYllak teli flı allt n 
edrvat on b .. ı6n müddetle aı;ık ebiltme. 
~· konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 2078 lira !O ku-
fUltur. 

S - Teminat 155 lira 88 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenlerin 

her gtin encfuııen kalemine ve iıtelıclileri.Jı 

de 10. 9. 940 sah gUnü &aat 10,30 da bele
diye encüıneııine müracaatlarL 

(4846) 

Muhtelif hırdavat satm alınacak 
Anlt.ara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
M kalem hırdavata ait malzeme on bif 
gUn ml!ddeUe açık ekslltmeğe konulmue. 
tur. 

2 - Muhammen bedell 1156 liradır. 
3 - Teminat 86,70 liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek l&ti

yenlcrln her gün encümen kalemine ve ta
teklllerin de ıs. 9. 940 cuma günü ııaa.t 
10,80 da beldiye encümenine mUracaatıan. 

('880) 14965 

Elbiselik kuma§ alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Belediye müstahdemini için yaptın· 
lacak olan elbise ve kasketlerlnde kulla· 
nılacak altı cins ve renkte 4303 metre 65 
santim kumllf on be§ gün müddetle ve ka
palı zarf usullyle ekslltmeğe konulmuııtur. 

2 - Muhammen bedell 16815 lira 98 ku· 
ruotur. 

3 - Teminat 1261 lira 20 kuruııtur . 
" - İhalesi ıo. 9. 940 aalı günU ııaat 11 

de yapılacatından şartname•lni ve kum&f 
numunelerini görmek istıyenlerln her giln 
encilmen kalemine ve isteklllerln de ihale 
gllnü olan 10.9.940 salı günU aaat ona ka • 
dar usulen tekil! mektuplarını belediye en-
cümenine vermeleri. (4909) 1496& 

Motör yağı almacak 
Anlara Belediytsindın: 

ı - Belediye ihtiyacı lçln alınacak olan 
12048,5 kilo kııılık motör yağı on beıı gUn 
müddetle ve kapalı zart usullyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell 5'21 Ura 82,5 ku· 
nıı;ıtur. 

8 - Teminat 406 lira 64 kuruştur. 
4 - İhalesi ıs. 9. 940 cuma gUnü aaat 

11 de yapılacağından şartnamesini görmek 
lııtiycnlerin her gün encUmen kalemine ve 
isteklilerin de ihale gllnU olan 13. 9. 940 
cuma günU saat ona kadar 11eıılen teklif 
mektuplarını belediye encUmenlne verme· 
lerl. ( 4948) 14969 

Postal alınacak 

Anl:ıra Belediyesindtn: 
1 - Beldlye mUstahdemtnl için raptın· 

lacak 612 çi!t postal on b~ gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Muhammen bedell 4:'i'J!> llradır. 
3 - Teminat 344 lire. 25 kuruştur. 
.t - ;...,... .. uırcıılnl ,.; ı: .. ~u· h !nU;yol\lerin 

h er gün encümen kalemine ve lııteklllerln 
de ıs. 9. 940 cuma günU t:o.at ıo.zo dıı be. 
ledlye encUmenlne mUracaatlnn. (6090) 

lfiOR~ 

Asfalt tretuvar yaptınlacak 
.Ankaro1 Belediyesinden : 
1 - Kurumlar ıokıığında b!iyük erlctm 

harbiye önüne kadar olan asfalt tretuvar 
i~i pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15019 lira 20 ku· 
ruştur. 

3 - Teminat 2252 lira 8S kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istlyenlerin 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 6/ 9/940 cuma günü saat 10.30 da bele· 
diye encümenine mfiracae.tları. 

(5171) 15162 

4 - İsteklllerin ihale gUnüııdeıı en aa 
sekiz gün evel vllO.yete müracaatla ehliyet 
vesikası almaları mecburidir. 

t5 - Talipler bu ige alt şart.name ve •a1· 
reyi her gün vllAyet dalml encümen kal• 
mlnde nafıa rnUdUrlUğUnde göreb11lrler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
S. UncU maddelerinde yazılı vesikalariyle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarını 32 
inci madde veçhlle ihale &aatlnden bir saat., 
evellne kadar vilAyet dalmt encilmenl re
isliğine vermeleri. Postada vukubulacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(5ı57) 15132 

Beyoğlu vakıflar müdürlüğü 
ilanları 

Satılık otel 
Muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

Satıh ölçüsü 
metre murabbaı 

32625 00 2447 00 212,50 
l - Beyotlunda Asmıı.lımescit mahalle· 

sinin ıstıkUll caddesinde eski Venedlk ye· 
nl Yenlçerlağa.aı sokağında eski 2-'1 yeni 
2·4-6-8-lO·ı2-ve 324 numaralı altında dört 
dUkklnı bulunan Britanya otell 23. 8. 940 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
kapalı zart u.sullyle mUzayedeye konulmuıı· 
tur. 

2 - Bina köşe başında olup beı katlıdır. 
Beden duvatları kArgir dahlıt aksamı ah· 
ıaptır. Zemin katta dört dilkkluıı antre ve 
mutfak ve oda ve helQ.sı mevcut olup altı 
bodnımdur. Aema kat iki odadır. Asma bl· 
:ıinci kat iki salon oda blr helAdır. İkinci 
ve üçUncü katlar dokuz oda bir helD.dır. 
DördUncü kat iki oda ve çama.şırlıktır. E· 
lektrlk ve Tcrkos tesisatı mevcuttur. 

S - İhalesi 12. 9. 940 perııembe gUnU sa
at 16 da Beyoğlu vakıflar rnüdUrlUğü ih&· 
le komisyonunda yapılacaktır . 

4 - İsteklilerin muhammen kıymeti Uze· 
rlnden % 7.5 teminat akçelerin! veya ban
ka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tari
fatı dairesinde bazırlıyacakları teklif 
mektuplariyle birlikte thale saatinden bir 
saat eveline kadar UçüncU maddede yazılı 
komisyona vermeleri 111.zımdır. Posta ile 
gönderilecek mektuplann nlhsyet üçtlncü 
maddede yazılı saate kadar gelmif olmaa 
ve dıı sarfının mUhUr mumu nı l.ytoe ka.
patılması llzımdır. Po.ııtada olacak P
cikme kabul edllmu. 

6 - Bina her zaman ~rülecefl glbl da.o 
ha ziyade tafsllAt ve malQmat almak iııtl· 
yenlerin de Beyoğlu vakıflar müdi.\rlllgU 
vakıf akar ve mahlQ.ller kalemine mUraca· 
atları. (5034) 14974 

Yol inşa ettirilecek 
lzmir Turistik Yollarz Mwtaka Müdür. 

Iütıi.nden : 
A - 25/ 8/940 tarihinden itibaren 15 gün 

müddetle pazarlıia konulan it: Mukavele
ıi feshedilen İzmir turiıtilı: yolları in~aa
tından geri kalan Boıtanlı - Alsancalı: yo
lunun Alaybey • Parahköprii aragında 4+ 
18()-11 +282,61 kilometreye kadar olan ıcr 
ıenln ikmali ln11a11 koşif b&dell ı (4%287) 
lira (88) kuruetur. 

B - Keı;lf evrakını görmek iıtiyenler 
Turistik yollar mıntıı.ka mudürlüiüne mü· 
racaat edebilirler. 

C - Pazarlık l 2/eylül/ 940 perıembe 
günü saat 11 de vi!iyet daimi encümenin· 
de yapılacaktır. 

D :Mu,011ı.ı.11t t•m"•"t mll<ı11rı {-'HJ./ 
lira (59) kuruştur. 

E - lııteklilcr paıu:rhk tarihinden en az 
8 gün eve! müdürlüie mfiracaatla bu işi 
yapabileceğine dair ehliyet vcsikaııı alma· 
ia mecburdurlar. (3496/ 5176 15163 

Yol inşa ettirilecek 
lr.mir Turistik. Yolları l't!ıntaka Müdiir

Jütünden : 

A - 26/ 81940 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle p:ızarlıia konulan iş: Mukavcle
ıi feshedilen İzmir turııtik yolları inşaa· 
tından geri kalan Bostanlı • Alaancak YO· 
Junun O + 228- 4+ 180 kilometresine kadar 
olan eosenin ikmali ineası, keııif bedeli: 
(18007) lira (47) kuruştur, 

B - Keşif evrakını görmek iıtiyenler 
Turistik yollar mıntaka müdürlüiüne mü
racaat edebilirler. 

( RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo DlfUzyon Postalan) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 

(Dalga UzunluğU) 
ıMS m. 182 Kca./120 Kw. 
Sl.7 m. 9'65 Kes./ 20 Kw. T. >-
19.7' m. ı519~ Kes./ ~ Kw. T. >-

CU.MAR'l'ESI: 31.8.1940 
7,)0 Prorram, ve memlelı:et aaat 
7.35 Mıizik: hafif müzik proeramı 
8.00 Ajanıı haberleri. 
8 10 Ev kadını - :yemek liıted. 
8:20/ 8.30 M ıi:ı:ik: pliklarla hafif 

programının devamı. 
13.30 Pro~am ve memleket saat 
13.35 Müzik: muhtelif ıarkılar (.P1J· 
13.50 Ajanı haberleri. 
14.05 Mıizik: pliklarla muhtelif 

programının devamı. 
14.20 Müzik: uvertürler ve bando 

lan (Pi.). 
15.00/15.30 Miızik: cazband (Pl.). 
18.00 Program ve memleket as.at 
18.0S Müzik: prkılı tangolar (PlJ• 
18.30 Müzik: Çigan havalan (Pl.). ( 
18.40 Müzik: radyo caz orkestrası 

him Özıilr idaresinde). 
111.15 Mıizik, 

A:-
1 - Sultaniyegah Pt1revi. 
2 - Dede • ıultaniyecih 
(Canü dilimiz). 
3 - Yesari Aıım - ıultaniyegiiı 
kı: (Biz Heybelide her ıec~~ 
4 - Dede • ıultani1ecih yiir
mai: (Sade:yledi canli dilimi). 
5 - SultaniyePJı au Kmaisl· 
B:-
1 - Rakım - hllzzam 11rlı:ı: 
muı gece her. yer). _.,_

1 
2 - ••.• • hüzzam ııarkı: (vur 
canımı ıuzan ediyor). 
3 - Sel. Pınar • hüzzam 11.rlcı: 
J.arca bana yiri • füııunUr ol.JO 
din). 

19.45 Memleket saat ayan, •• a.fd' 
beri eri. 

20.00 Mıizik: faaıl hey6tl. 
20.30 Konuema (günün mecelelıri). 
20.50 Müzik. 

.A:-
• 1 - Karcıiar tarla: (Aıla P 

edemem). 
:Z - Karcıpr tilrldlı (Bala 
ay çJJcu). 
3 - S. Kaynak - muhaner 
(Gece gündüı uyku airmcz ıöı 
4 - Muha17er türkü: (Hatice)· 
B:-
1 - Osman Nihat. kürdili H . 
(kaç yıl yüregim &ızladı). 
2 - Artaki Can - kurdili H. Jıı.d 
(Yetmez mi tükenmez mi). ~ 
3 - Karcı&:ar türkü: (Pınarııı 'il 
ııında), t. 

11.15 Müzik: Beethoven • mehtap 
(Opus 27, No, 2). 

21.30 Konuıma (Radyo gazetesi). 
21.45 Müzik: radyo ıalon orkestra"' 

l - Föderi: Viyana prlası. , 
2 - N oack: Romantik uvertUt• 
3 - Azzoni: nbah serenadı. 
4 - Paul Lincke: Fanfan (efl 
me:ızo). 
5 - Pau1 Llncke: aık hülyalar·,, 
6 - Künneke: Mavi elbiseli " 
ıeriler operetinden mar$. Art' 
final. 
7 - Kalman: Cambazhane pr 
operetinden potpuri . 
8 - Künnekc: melankolik val,. 

?? "tll f\.f .. ml.-'lra• . .... , "'P•••, • ja.no h• 
ri : ziraat, uham - tahvil5t, ıı 
yo • nukut boranı (fiyat). 

22.50 Müzik: radyo salon orkcıtrast1 
&'ramının devamı. Yanhz u%Wl " 
postasiylc. 

22.50 Konuıma (ecnebi dillerde • 
kısa dalga postasiyle) . 

23.10 Müzik: danı müziği (Pi.) . 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve ka 

••• 
t R A N 

Tahran Radyosu 

Tahran radyosunun haberleri r.aat 11 

dan 14 t kadar, kıııa dalia 19 m. 87 
uzunluğu üzerinden, ı 7.18 den 20.15 
80 m. 99 dalga uzunluğu UzerindeJI 
20.30 dan 23.SO a kadar 48 m. 1• 
uzunluğu üzerinden ne:redllmektedit· 

20.000 lira kazanan 172517 numaralt 
biletin bir parçası İstanbul'da bir par
çası Fethiye'de satılmıştır. 

10.000 lira kazanan tam bilet Ank:ı
ra'da: 5000 lira kazanan biletin bir paı
Çi!Sı İstanbul'da diğer bir parçası da 
Tarsus'ta aatılmı§tır. 

Asi ganeralin son emri 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o

lan 390 metr e fren bnlatnsı on be' gün 
müddetle ve kap:ılı zarf usuliyle eksiltme· • 

ViLAYETLER 

Şosa inşaatı rni..ınakasası 
Erzurum Valiliğinden: 

C - Pazarlık 12/ eyllil/ 940 per~embe 
ıünü saat 11 de viliyet daimt encümenin
de yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı (1350) 
lira (56) kuruştur, 

Çanlırı HaUevi R.eislitinden : 
Açık bulunan ÇMkırı halkevi baııd0 

Bu çekilişte 2000 iira kazanan bilet. 
ler Kastamonu, Ankara, Bafra, Sam • 

Gece saat 21 de 
Büyük Aşk ve MIKl 

Kayin validesinin elini öptU. Göstercliği teveccilh ·:t: 

iltifata teşekkür etti. 
XVIII 

Merdivenden inerken Vilmoş, annesini ~ethetti 
- Gördiln mü, annem ne mükemmel bir kadındır 1 

Dünyada onun bir eşi daha bulunmaz. Hele kendisini 
biraz yakından tanısan, o zaman kıymetini anlarsın 

Zavallı, bizim için ne büyük fedakarlıklara katlandı. 
Hem rok saf ve temiz kalplidir. Çocuğu niçin istedi , ~ ' 
biliyor musun ? Onunla babamı yumuşatacak. Ne gil· 

ye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 6270 liradır. 
3 - Teminat 470 lira 25 kuru~tur. 

4 - İhalesi 10. 9. 940 salı ıünü sııat 11 

1 - Hpr11B1111 So.rıkaını!J yolunun muhte· 
lif kllometreleı·i ıırasında 4780 metrelik şo
aıı inşıuıtı lmpalı zart usullyle eksiltmeye 

E - İstekliler paazrlık tarihinden en az 
8 gün evci müdürliığe müracaatla bu İ$i 
yapabileceğıne dair ehliyet vesikası alma
ga mecburdurlar. (3497/ 5177) 15164 

caz ıefliğine 70 lira ücretle bir öğr(. 
alınacaktır. Taliplerin 10 eylül 940 tıf ı• 
kadar ıartlarımı:zı öğıenmek üzere 
adrealeriylı müracaatları ilin olunur. 

yı seyahatine çıkamadıkları için mi müteessirdi? 
ğer, böyle bir ar.cusu var idiyae, bunu açık söylemc
lıydi... Annesinden ıeyahat parasını da koparabilir
di ... Ama, kucaklarında çocukla balayı seyahatine na
sıl çıkabilirlerdi? .. Kainat onlarla alay ederdi. 

- Neye kızdın, söylesene? 
- Sonra söylerim. 
- Hayır, §İmdi aöyliyeceksin 1 Söylemezsen ava-

zım çıktığı kadar bağıracağım 1 
Gizella güldü. Gözlerini sildi: 

sel bir buluş, değil mi ? Artık Maria'dan da kurtula
caksın .•. 

Ycuan: Mihaly FOLDl Türkçeye çevıren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -90-
- Sen, adam akıJlı çocuksun ... Yaptığın kaba m\t" 

ameleye çok canım ııkıldı. 

.. 

- Ne münasebet ? 
Bu bahis, aralarında bir münakaşa mevzuu oldu. Gi· 

~lla, şunu iddia ediyordu : Eğer Vilmoş, yaşamalan· 
nı temin için babasının yardımından istifadeye katkı • 
tırsa, kendisinin de Maria'nın verecegi paraları kabul 
etmesi icap ederdi. 

Vilmiş, karısının fikirlerini hayretle karşıladı: 

- Maria'nın yardımına muhtaç olduğumuz için 
daima sinirlenen ve onun ahlaksızlığından bahseden 
sen değil mi idin? 

- Bugün de aynı kanaatteyim. Fakat, mecbur o
lunca ne yapacağız? 

- Bundan sonra ona muhtaç olmıyacağu:. 
- Pek garip fikirlerin var Vilmoş. Henilz, yaşa. 

mamıza kafi gelebilecek kadar para kazanıyor mu· 
yuz? 

- Niçin kendini de işin içine katıyorsun? Annem, 
bundan böyle senin çalışmanın doğru olamıyacağını 
ıöylemedi mi? 

- Pek alfi, kendimizi onlara mı besletelim? Ben, 
bunu muvafık görmüyorum. 

- Onlar, benim yabancım değiJdirler. Bize bak· 
mak vazifeleridir. 

- Hayır ViJmoş, evlenen bir erkeğe anası, babası 
hiç bir suretle bakmak mecburiyetinde olamaz. Dün
yada bundan daha saçma bir iddia işitilmemiştir. 

- Asıl, saçma konupn sensin! 

Gizclla, münakaşanın ciddi bir safhaya doğru git· 
tiğini görünce, lifi değiştirdi: 

- Biraz acele edelim, Çocuk her halde çok acık
mı§tır. 

- O halde bir arabaya binelim. 
- Arabaya mı? Böyle §eylere sarf edecek paramız 

var mı? 
- Benim var. 
- Senin var mı? 
Durdu. Gözlerini açarak Vilmoş'un yüzilne baktı. 
- Hemen öfkelenme canım. A~zımdan kaçıverdi. 

Aramızda ayrı gayrı olmıyacağını ben de biliyorum. 
Neyimiz varsa, hepsi mUşterektir. Çocuğun karnı •· 
cıkmıştır, diye ıokaklarda kotacak değili• ya? Hiç 
olmazııa, tramvaya binelim. 

- Ne lilzumu var? Üç adımlık yer için neden bey
hude para earfedelim? 

- Ben, kopmam doğrusu 1 
Sokak ortasında durdular. İkisinin de keyfleri 

kaçmıştı. Biribirlerini öfkeyle süzmeğe başladılar. 

Boğazları kurumuştu. Bir türlü söylemek istediklerini 
söylemiyorlardı. Bu sırada bir tramvay geldi. Vilmoş. 
gayri ihtiyarı fırladı. Tramvaya atladı. Gizella, neye 
uğradığını §aşırdı. Kocasını takip etti. İçeri girdiği 
zaman Vilmoı, oturmuştu bile. Sessizce • yanına ilişti. 

Vilmoı, elin! cebine soktu. Bozuk para çıkardı . 

. Ka::ıısmda duran biletçiye emir verdi: 
- K:es iki bileti 

Gizella, nemli gl'.zletle kocasının harekatını takip 
ediyordu. Biletçiye: "Bu efendi yanılıyor, kendisine 
yalnız bir bilet kesiniz. Ben paramı ayrıca vereceğim 
dememek için kendini güç zaptetti." ViJmoş'un, ta· 
kındığı tavra, bu şekilde mukabele etmek lazımdı. 

Fakat, bu güzel gün zaten berbat olmuştu. Büsbütün 
tadını kaçırmakta mana yoktu. Madam Loşonsi, oğ
lunun henüz çocuk olduğunu, onu idare etmek icap 
ettiğini söylememiş miydi? •.• Vilmoş, hakikaten ço
cuktu ... Elbette zamanla o da aklını başına toplıya· 
caktı l Fakat, bu vnziyct karşısında işini bırakması 

doğru olur muydu Bu çocuğa hayatını, istikbalini 
nasıl emniyet edebilirdi? 

Vi1m0f, aanki hiç bir §ey olmamış gibi eğilip yiizü-
ne baktı. Munis bir ıcale sordu: 

- Bir ıeye mi canın sıkıldı, Gizella? 
- Hayır. 

- O halde, neden suratını asıyorsun? 
- Oğlum, biraz yavaş konuş! 
Oğlum! .. Bu da ne demek? ... Bu kadın, onun ana· 

sı mıydı? Ne hakla böyle hitap ediyordu? .. Nikah ola 
Jı henilz bir gün bile olmamıştı. Daha şimdiden ta· 
hakküme mi kalkmak istiyordu? .. Aklı başında olan 
hr adnm, onun bugün saadetinden uçması icap ettiği 
ni tasdik ederdi... Aylardanberi karma karışık bit 
halde bulunan vaziyetlerini, bugün esaslı bir tekilde 
yoluna koymuşlardı .. Habuki; Gizela, sevineceği yer
de, nankör kediler ~ibi mırıldanıyordu ... Yokla, Mı.. 

- Ne zaman kabalık ettim? 
- Görüyor musun, yaptığın hareketin iarkınd• 

bile değilsin. Tramvaya ~inerken ... Yardım edip, ev~ 
Hl beni bindireceğin yerde, kendin atladın . Benı s«>' 

kak ortasında bıraktın. 
Vilmoş, Gizella'nın elini yakaladı. Eldiven.n. sı· 

yırdı. Hararetle öpmeğe başladı. Etrafında bulunan· 
lar, onun bu haline gülüyorlardı. Gizella da kah .. 
sını zaptedemedi. Yerinden fırladı. Vatmanın bıJ•M 
du~u ön sahanlığa çıktı. Zaten ilk istasyonda ın 
lerdi. 

Vilmoş, peşinden koştu: 

- Affedersin Gizella, diye bağırdı. Tamaın~ll 
haklısın. Fakat, senin böyle şeylere ehemiyet ver!ce
ğini hiç ummazdım. Neden mi? ÇiinkU; sen daima er
kekle kadının müsavi olduğunu iddia ederdin .. dani. 
nered ekaldı bu nazariyeler 1 Senin böyle basit eti
ketlere bu derece kıymet verdiğini görünce, kendiıtıi 
altmış yaşında bir kadınla konuşuyor sanıyorum {\la· 
mafih, madam ki böyle istiyorsun, badema bu gibl 
ormalitelere elimden geldiği kadar dikkat edece .. 
im. Artık, gönlün oldu değil mi? Barıştık mı? 

- Barıştık. 

Tramvaydan indiJer. Vilmoş, karısının koluna g!Jıo 
d i. Biraz evelki öfkelerini çoktan unutmuşlardı. 

Madam Burinka, onları sitemlerle karşıladı. Bit 
ıolukta, çocuiun ağlıya ağlıya mosmor kesildiğini, ar 

(So• Yari 
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·.1 DUMLUPINAR YOLUNDA 

fyon vatan kurtuluşunun 
sembolü olmuştur 

Şehrin her tarafında zafer 

günlerinden bir hatıra yaşıyor 
. E Hususi surette Dumlupınar nwr2- 'de bir hasır koltuk tibtilnae Akderuz·i 
tııini takibe ~ıden muharrirbniz ya. seyrederken görüyoruz. 
Yor : Üçüncü resim: kurtulan Afyon'a E
/\fyon; 29 - Hadiseler kendi hakiki bedi Şef'in yaptığı ilk ziyaretlerden 
takları iç~nde daha manalı oluyor - birini gösteriyor. 
r. Su, kayn1ğ:nda daha berrak görü· Afyon'un arkasında, hiçbir sanatka
Uyor. Ölümün soğuk ürpertisini, bi:: rın dikemiyeceği, hi~bır heyecanın y~-
1\aze arkasından giderken veya l-:ab- ratamıyacağı bir eser vardır ki bu teh
tanı dolaşırken çok da'lıa derin his. re heybetli bir fon teşkil ediyor. 

diyoruz. S"iadet, onu doğuran hadi- Yalçın kaya . . . Üzr.rinde elektrikle 
den uzakh~tıkça ham bir hQ!luk olu- yazılmıt bir tek keliıTe okunuyor ... 
r. Zaman ve mekan ıuurumuza mad- Ama, çok uzaklardan da okunabiliyor: 
ltrin kahbiyle çizı;iyor. - Kurtuluş 1 
~u yüzden olacak, SO Ağustos zafer Afyon vatan kurtuluşunun bir sem· 
Yramındaki merasimde bulunmak il. bolü olmuştur. 
tc Dumlupınar'a geiirken ve buraya Bu tek kelime heışeyl ifade etmi -
laştıkça o zaferi daha yakından yor mu ? 

yoruz. Daha büyük görüyor, ya - Kemal Zek1 GENÇOSMAN 
tıı daha tatlı buluyor, hatırasiyle da 

çok övünüyoruz. Çünkü o günlari 
iyi tanımak için. o günlerin hika 

ltrini söz ve yazı olarak değil, top 
i halinde dinliyen bu dağlarda do

lazımJır. 
30 Ağustos zaferi, bir zafer silsile 
in en yüksek noktasıdır. Fakat o 
ar haşmetli ve azametli bir zirvc

r ki, millt mücadelemizin zaferine 
nız başına sembol olabilmiştir. Ba,. 

dana" netlcei katiye •. yi bağı,. 
İ'ln gün bugündür. Bahıtsızlıkları • 
ıın sona erdiği gün, yasımızın din
li ve kuvetimizin denendiği gün bıı

dür. Dört gün silren büyük taar -
un gayesi bugün tahakkuk etmiş 
· Düşman bugün artık bu topraklar
tutunamı yacağını kati olarak anla· 
. ı. kaçmağ:ı. ilaşlamı§ttr. Bugün bile 
1 haftadan evel gidilemiyen bir ye. 

Akdeniz uhillerlnc, tam dokm: 
l'lde vanlmı§tır. 
'l'rcnde konu§tuğ:Jm bir binbaıı di
tdu ki : 
' Askerlerim yetııemlyordu, bir 

nı hayvana bindinneğe mecbur 
llın. Ötekiler yaya kO§uyor, biziır.

lcr atla arkalarından gliç takip ede
'torlardı. 

3o Ağustos zaferini veren bil}rilk ha
ttlere Afyon'dan başlanmıştır. On 

gün arka arkaya devam eder 
tıırtuluş,, ıarın başında da Afyon'un 
!'tutuşu gelir. Onun için bu zaferin 
!dönümü şenliklerimize de Afyon -
başlamak Jazımgt-Hyordu. Bu, Af

il için büyüle bir bıı.htıyarlık olmuş-

l\yın 26 sındanberi baştan başa do
n ıehir, bu ıenliklerin sebeuini 

t derinden kavramıştır. Çoluk, ÇO· 

t, kadın erkek bugün neşeli birer ev 
İbi halindeler. Zaten o günlerin fa. 

~!arını görmiyenler ve kurtuluşu,, 
tcanını tatınıyanlar nihayet çocu~ 
ta olanlarıdır. 
~isafir edildiğimız otelin sahibi o 
!eri görenlerden . 
'Nasıl mlatayın. ~yım, diyor, bl_ 

askerin buraya geldiği günü nasıl 
tife sığdırayım. Bu, dile kaleme ge-
!ty değildi ki • . Halk atların &· 

!arının dibine yatıyordu. Yollara 
İliyordu. Daha doğrusu ne yapaca
.ı bilemiyordu. Ü!,r gün üç gece ev
lttıize giremedik. o.dunun ardın~~ 
lerce koşanımız oldu. ( Bana bı .. 
rı yol gösterdi ) Şu yol boyunca 
lerıe ıerbet, limonata ezdiydik. 
trlerimizin hararetini geçırsin di
... Ama, onlard<.ki ateş bizim üç 
~ nıaşrah3 ıoğukluğumuzla sönecek 
değilmi' ki ... 

'Bizim ateşimizi r.öndürse söndür
deniz söndürür, dediler, vardılar 
tniz'e lı:oıtular. Paşamız da öyl.! 
iı onlara ..• 

~fyon, zafer hatıralarını taptaze ve 
1~a sıcak gönlünde sımsıcak besli -

1 
'lef alı bir tehir . . Şehrin en gü. 

l'crine yapılan, çok güzel, canlı ve 
tli olan abidedGn dah; evet anll\

klarım var : 
~creyc gittiysem, zafer günlerin
' birer hatıra ile kar§ılaştım. Halk-
1\in dıvarıııda bir yazı. Soruyorum 
'O gün sfiylenmi~tir, diyorlar. 
~trberin düı<kinında ıki üç reıim 
lı, aoruyomm : 
~ O günt,.rde alınmıştır, cevabını 
1l'orlar. 
~dırn attığınız yerde, sizi o günlerin 
1~1\lu hatır.ılarını okuyan birer ıahi.t 
~ılıyor. 

Cpsi : 
~ O giinlerden •. 
it yerde. sıı aya konmuş ıu Uç r~ 
. llt' güzel bır tarih ders ' veriyor · 
11\cisi cephede köhne bir Benz cıtn 
bilinin gölgesindr diz çC\kmUş. gıı
~ k1ğıtlar!nın üst\indc yemek yiven 
~mandan, iki doı:.t, iki Şef . . A
"lt w lnonil . . . Mücadele yılla 

l\ alınmı~ bir fot:l"graf. 
inci resimde baıkumandanı, İanlr 

Çad ve Kamerun'dan sonra 

Fransız Kongosu 
da hür Fransa'ya 

iltihak etti 
Londra, 30 a.a. - General de Gaulle, 

Kamerun'dan ba~ka, fransız Kongosunun 
da hür Fransa kuvetlerine iltihak ettiğini 
dün akşam bildirmiştır. 

Genedal de Gaulle demiştir ki: 
Fransız hattı üstUva Afrikası hükümet 

merkezi olan Brazzaville'de, halk tarafın-
dan alkışlanan ve askeri kıtalar tarafından 
itaat edilen mümessilim, mülki ve askeri 
iktidarı eline almıştır • 

İstihbarat nezareti, frnnsız Hindlçlnlsl 
sabık umumi valisi general Catroux'nun 
general de Gaulle iltihak ettiğini haber 
vermektedir. 

Hattı üstii()a Alrikcuının 
yeni valiıi 

Londra 30 a.L - General de Gaulle, 
general Larminat'yı, bütün fransı:ı: hattı 
üstUva Afrikuı arazisi valiliğine ve aske
ri kumandanlığına tayfn etmiııtir. 

T chad eyaletinin kararı orta 
§arkta derin bir tesir yaptı 

Kahire, 30 a.a. - Tchad eyaletinin bll· 
yiik Britanya'nın yanında harbe devam e
deceğine mütedair kararı, orta ııarkta de
rin bir tesir yapmıştır. Bu cesurane kara
rın sair fran11z müstemlekelerine de sira
yet edebileceği tahmin edilmektedir. 

Halihazırda Süveyt kanalında antren· 
manlarmı yapmakta olan franıı:ı: kıtaatı li· 
zerinde de bu karar derin bir tesir uyan
dırmrııtır. MezkClr kıtaat orta ıarkta bulu· 
nan hür Fran&a kıtalarının nüveıini teıkil 
etmektedir. 

Vichy hükümeti, ıömürgelercleki 
valileri değlıtiriyor 

Vichy 30 aa.. - Havas: Milstemleke 
nazırı B. Lemery'nin teklifi üzerine ma
reşal Petain, müstemleke valiliklerinde 
bazı becayişler ve azilleri ihtiva eden ka
rarnameler imza etmiııtir. 

Kamerun'da valii umumt B. Brunot va
zif esinden affedilerek yerine evelco taylıı 
edilmiıı olan B . .Aunet gönderilecektir. 

Yeni Kaledonya'da vili Pelicier azledi -
lerek yerine muvakkaten Pasifik cnıbu bat 
kumandanı kaymakam Denlı tayin edil -
miııtir, 
Hattı Ustllva Afrlkasrnda B. Lebon bu 

müstemleke ve Tchad eyaleti valiliklerin· 
den azledilmiııtir. 

Hindi çini valiliğine ~velce. veklleten ta
yin edilmiş bulunan vıs lmıra.l Decoux, 
Hindiçini birliği umumt valiliğine tayin 
edilmiştir, 

Birkaç defa bafmıı bir İngiliz 
tayyare gemisinde dört gün 
Cibelüttarık, 30 a.a. - Reuter ajanımın 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Alman ve İtalyanların bir kaç defa batır

mıı olduklarını ilan ettikleri bir tayyare 
ıemisinde, Akdenlz'de dört glin geçirdim. 

İngiliz bahriyesinin düşman hakkında e
dindiği kanan ti ıu vaka izah edebilir: 

Tam bir saat ıilren bir gece talimi ya
pıldı. Hedefler Knlyum fişeklerinden teı
kil edilmiı, harp ıemilerinin projektörleri 
denizi iki mil mesafeye kadar aydınlatı -
yordu. Parlak hedeflerin etrafına mermiler 
düşerken tayyareler havada cirit oynuyor
lardı. Düşman propagandasına inanılacak 
olursa Akdeniz'e hikim bulunan İtalyan 
hava kuvetleri iıe, hayat eseri bile göster-
memişlerdir. 

Muhabir, 1.500 metreden uçarak İtalyan 
denizaltılarını aramak için çıkan bir tay
yareye binmesine müsaade edildiğini, fa
kat hiç J>ir denizaltısına tesadüf edileme
diğini ilave etmiştir. 

Cenubi Afrika zafere 

kadar harbe devam 
edecek 

Kıp, 30 a.a. - Cenubi Afrika parlamen· 
tosunda harp hakkında cereyan eden mü
zakereler esnasında başvekil B. Smuts. ce
nubr Afrika'nın tutmuı olduğu yoldan ay
rılmıyacağını tekrar beyan etmiştir. İtalya 
hakkında başvekil ıu sözleri söylemİ$tir: 

İtalya, cenubi Afrika için bir tehdit ve 
bir tehlike olmuştur. Kenya ve diğer inıl
liz müstemlekeleri cenubi Afrika'nm hu
dutlarını teekil etmektedirler. Cenubi Af
rika bu hudutları müdafaa etmek niyetin· 
dedir. Cenubi Afrika sa.fere kadar harbe 
clmm edecektir. 

Gecit resmi intibaları 
~ 1 

\ 

En genç subay \' ecihi Akın 
nutuk aöylüyor 

Geçit resminde Türk Hava 
Kurumu ta.vyareleri 

.. 

\ 

Kahraman süvari/erimiz lpodromda yaprlan geçil resminde 

Bir top araban arkasından geçit reımi 

.--,~ 
, • 1' • 
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.. 

C. H. P. Vilayet idare 'H~yeti rt 
mına Na§it l.ilag nutuk söylii)-

'°" 

Dünkü geçit re•mincle hava clali topları geçerken 

Geçit resminde kahraman süvariler . GeciC.-esmind e_bindirilmis .. kıtal• 
~·~·~---

G• re9111İnde tanar• dinleme ci/aal411 
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Za e a ramını heyecanla kutl:'1dık 1 ngiliz ,hava filolan 

Alman tayyare 
Mihverin hakem karariyle 

• 
acarıstan 

(Başı ı. ıncı sayfada) 
tine bu bUytik zaferi kazıındıruığı gUndUr. 
SO ağustos kahraman tUrk mllletlnln bU • 
U.n dünyaya ölmez varlığını tanıttığı 
gUndUr. 30 ağustos tUrkUn ıanlı tarihinde 
eeretll bir zııfer sayfası daha açtığı gün • 
dıır. Ne mutlu o günün bUyUklOğUnU ltnlp
lerlnde yeş:ıtan bugünkü bizlere ... 

Büyük zaferin bUyUk ya.ratıctsı lllmedl. 
O, TUrklye'nln kalbi olan Ankara'da., tUrk 
milletinin temiz kalbinde yaşıyor ve ebe
di olarak yaşıyacaktır. 

Aziz vııtandqlarım, 
Türk mllleti hUr doğdu. İetlkl!\l ve hU· 

rlyet tUrkün öz cvltıdıdır. Onü tUrkUn e
linden almak lstlyenler her zaman bu kah· 
rrunan milletin ezici pençesi altında lnle
miıler ve ezllmlolerdlr. TUrkUn asırlara 
aığmıyan temiz bir mazisi, eerefll bir ta· 
rthi vardır. Bu mazinin her glinU bu tarı· 
h{n her sayfll.81 lstlkUıl ve hUrlyet savaş· 
lariyle doludur. Bunu benim kadar sizler 

•i'e blllyonıunuz, çocuklarınız da. Dünün 
bekçileri olan babalarımız ve ağabeyleri
miz bu kutsi vatanı temiz kanlarını döke· 
rek kurtardılar. Bugünün bekçileri olan 
bizler de canımızı siper ederek vatanımızı 
müdafaaya ve bunun için savaşmağa bu· 
gün olduğU kadar yarın da hazınz. Ona. 
göz dikenler olursa tUrk evlıı.dım bir vü -
cut halinde karoısında dimdik bulacaktır. 
Bu vatan bize türkün babssının, AtatUrk'
Un armağanıdır. Ata'mız §imdi bu oerefll 
Ulkeyi o yere Uıyık olan lstlklıı.t arkadaşı, 
aavq kardcol değerli önderimiz Milli ,Şe -
f,mlz İnönU'ye emanet buyurdular. Milli 
~eflmlzin gösterdikleri yol çelik lradele
rind~ ve yanılmaz d~Uncelerlnden doğan 
kıymeUl kararlarının çtzdlğt yoldur. Bu 
karar bizim kararımızdır. Onun gösterdiği 
ve göııtereceğt yola seve seve, koııa koııo. 
hep beraber bir hamlede varırız. 

Muhterem büyüklerim, değerll arkadao
lanm, 

Ebedi eetlmlztn açtığı yolda btze rehber· 
.c yapan kıymetll ve Mllll F;,letlmiz İsmet 

'n6nU'nün sarsılmaz dlrektltleri ve değerli 
lareşallmtz Fevzi Çakmak'ın emri komu
ılan altında bugün glbl yarın da. yann 

r;lbl tA ebede kadar da dtı.tma sadakat ve 
azimle çalıştığımızı ve çalı;:ıacağımızı yük
eek h~unınuz.da ltUharla bir kere daha 
tekrar ederim. Türk ordusu her zaman zn. 
fere koııaıı ve zafere ulaşan bir ordudur. 
Zaterlerimlz çok olsun, .zafer baynunınız 
'UUU olsun. 

Naıit Uluğ'ıın nutka 
- Bundan eonra O. H. P. Ankara VllAyet 
ıdare Heyeti namına B. Nqlt Ulu.!!' aık eık 
Alkıılanan eu nutku söyledi: 
Sayın \•atandaglarım, 
Bu yıl zafer bayramını, yeryUzUnde ku· 

rulu nlzamlan kökOnden tahribe u~an 
b r harbin, bir yqını doldurduğU bugün, 
sınırlarımızın ötesinde kruı ve ate:J fıokı • 

t rırken, ayak altında çiğnenen ;milyonlarca 
J ınsan:ıı iniltileri be;:ıe.rln teneffüs etliği 

avayı doldururken, karada. d~~de ve 
.ıı;avada ellmiz tettkte ldrıı.k ediyoruz. 
l Eğer tUrk vatanı, bu felo.ket silindirinin 

cına )'UV&rlnnmadı Jse, bunu türk mille
nin 30 aJtı,ıstos ruhiyle ceııaret ve yiğitli· 
ne borçlu olduğumuzu unutmıynlım. Bu-

> ~ bu milletin yaratıp yqattı~ birliğe, 
. .l nüdc- ve ecanUse borçluyuz. Bunu, bu 
.ı1 ~ nm evlO.Uarının, bin bir tecrübe içinde ·· = mlı vtlce kumanda heyetinin emrinde 

• • y •= 'tında, büyük müdafaa kadrosunun 
d" "": - ılqmnsına borçluyuz. 

~J! 'ffi e, ": ka~ l3UyUk Mlllet Meclisinin çizdiği 

ı < r!R ,.Ll· ::~~~ff E::t~~ 
D llreslnln özU olan BUyük Mlllet Mec

l her znman lsabeUl olan karar ve 
c-Uflerlne borçluyuz. Ve bUtün bu tı-

• ıerln Uzerindc, garp cephesinin muznf
lr kumandanı, cümhurlyet ve lnkılA.p 
• vleUnln yapıcı ve yaratıcı reisi Milli 
öef İnönü'nUn nıı.zım dehasına borçluyıız. 

AtatUrk'ün ve onun ldeal arkad!l§larının 
yadlgA.n olan bu hllr vatan, işte bunun 
ıçtn, bugünün oarUan, çok çeUn ıartıarı 
içinde de emniyettedir, mesuttur; rahmeUl 
b91kumandanın, Ebedi Şefin aziz hatırası
nı 30h.ğustosta tahakkuk <ıttlrdlğl bUyUk 

O\ lnln on scklzincl yıldönUmUnde saygı 
ça&nalım. 
Aziz vntandıışlanm, 
'ü bUyillı: ıutanın ortasında, blrlblrln· 

den ayn iki tı.lemln birlC3Utl noktada. a
eırıarca tOrlO ihtıraalara hede! ve sahne 
olan blr toprak pa.rç!IBl Uzerinde, hUr ve 
müstakil Türkiye, tllrk realltesl; bu mn
ıeuıı eıstz kahramanlık vo fcdatılk mUca
delesinln neUcesl olarak doğdu. Bu neti· 
ceyi ebedlyete kadar devam ettirmenin 
tek ıartı, aynı mücadeleyi, aynı ciddiyet 
ve teragaUe yaşatmaku. Biz 18 yıldanber1 
bu muazzam mllcadeleye ara vermcltslzln 
devam ediyoruz.. 

Dumlupınarda sUngümUzUn ucuna tak· 
tığımız zaferi, ml11etımlze refah, saadet 
ve ıflk getiren kollar halinde, rııyln, sn· 
panla, demirle, betonla, baca ve kitapla 
bu toprağın üzerine yaydık ve diktik. U· 
zak ve yakın konu komoumuza kendi ha· 
l'At ve istikballeri için emniyet ve cesaret 
verdik; hak ve hürlyeUerlneısaygı göster· 
dık. İçinde yıışadıg-tmız devre ııeref veren 
mllll kurtuluıı lnkıltı.plan, flklr o\arak hep 
bUılm zaferimiz.den örnek aldı. Bugiln de, 
etrafımız barut vo kan kokarken, leo.p il • 
derae, milletçe en güç imtihanları ve en 
çetin tecrUbclerl geçlrmeğc hazır bulunu
yoruz. 

Vatandqlarun. 
Biz yurdumuzu. lstlklllllmlt.1, btzlm için 

mllU olan her ııeylmizl müdafaa vazifesiy
le karoılQltıgımız zaman. nefsimizde, en 
kalabalık, en gtlçlU görünen milletlerden 
daha üstün btr kuvst duyarız; tarlh bu 
hakikatin 1Jahldldlr, eğer Ml ve istikbal de 
bunu bir kere denemek istiyorsa er mey • 
dam buradadır. 

Saldıranın kalabalık ve demir ve çelik· 
le çok mücehhez olması, blzlm defi kuvc
timlz:e ancak 'Can ko.tıır, knn katar; tılml· 
zl daha sert, hareketıerimlzl daha kahir 
tutmamıza sebep olur. Ne kadar kalabalık 
oh.ırsa olsun, dünyada hiç bir toplJJluk yok· 
tur ki, Qn sekiz mllyonlult büyük bir hürl· 
yet lnkıltıbının ateıılnde tavlannııo bir çelik 
kütlesinin yiğitçe vuruşlarına dayanabil· 
sin ve dağılmasın... Şimdiden söyllyellm 
kl bize saldıranlar olursa, onlara karoı 
mUdafaalanmız ve darbelerimiz çok kah· 
hnr olacaktır. 

Tekrar edelim, ee dost herkes bunu btl
sln ki, çarpıeacak olıın türk evllthın, hiç 
bir ıarta, ölçüye, heBaba ve mukayeseye 
sıgmıyncnk olan büyUk kahrrunanlıklo.rty
le, cihana örnek verecekler ve dehşet sata
caklardır. 
Vatand:ıolarım, biz fertçe, milletçe ve 

devletçe, btzl bekllyen vazife ve mesullye
tin atırlığını dalma. bUdlk, bugün de blll· 
yoruz; vatan mUdafııruıı için hem mo.nen ve 
hem de maddeten mUcelıhez bulunuyoruz. 
Stıft.hlarımız, vasıta ve tcçhlr.atımız, tUrk 
talihinin ebedi muhafızlığını yapacak öl· 
c;üdedlr. Milletçe do canlarımızla beraber 
daha her ne ltı.zımsa vermek, durmadan, 
dinlenmeden hazırlanmak azim ve kara
nndayııı:. 

Blz ıulhu ve harbi, hakiki Kuvayi Mil· 
llyecı ruhu ile, şu anda mt\ncvl huzurların
da saygı ile saf bağlndıgımız lstlkltıl ıe
hltlerlnln anlayış ve lnanıılyle sever ve 
isteriz; onlar milli mUcadelcye ''ya hUrl • 
yet, ya ö!Um .. parolo.alyle. b~ladılar. Biz de 
aynı sözün izindeyiz, Savsa bizim için 
..,ukaddestlr, gelir, çatarsıı. zatertiı bizim 

sllMılarımıza teslim olacağına lnanmıa in
sanlarız. 

Bu bayram gününde yüreklerimiz, 
ıevkle, cesaretle, imanla doludur; bu duy
gUlar, bize isUkll'ıl ıehltlerlnln en bUyük 
mlraBlnrıdır, ruhları atı.d olsun: 

30 ağustos bayramı, babaları Dumlupı
narda can verirken henüz annelerinin ku· 
caklarında birer yavru olan ıtenç harblye
lller, genç ve yiğit erler, ey yüce komu
tanlar, kahraman subaylar, ı;enc nesll, al· 
ze ve bUtUn mıııet kutlu olsun!. 

Mümtaz Faik Fcnik'in nutku 
Bundan sonra Türk Hava Kurumu namı

na Bay MUmtaz Faik Fenik alkışlarla kar
eılanan 5u nutkunu söylemiııtir : 

Arkadaılar, 

Bugün zaferin 18 inci yıldönilmünü ut
luyoruz:. Ebedi Başkumandan, ve Dibi 
ATATÜRK'ün huzurunda tiz.imle eğilelim. 
BugünU, O'na medyunuz:. BugünU O'nun 
şehit ve gazi arkadaşlarına medyunuz:. 
Dumlupın:ı.r'da yatnn mukaddes şehidin hll· 
tırasını minnetle anarken •e daima da an
mak i!;ln, harbin ve sulhun kahramanı, Mil· 
11 Şef İNÖNÜ'ye tlizim ve bağlılığımızı, 
buradan bir defa daha teyit edelim. 30 A
ğustosu size anlatacak değilim. 30 Ağusto
ıu ben Dumlupınarda yatan şehidin huzu. 
runda, şimdi Ankara toprağında yatan bü
yUk şehit arkadaşından, ATATÜRK'ten 
dinledim. Hnngi ıöz, onun kadar, o hatıra 
kadar beliğ olur do. ben bunu anlatmıya 

cüret ederim. 
30 Ağustosu nnlnmak için ıessiz bir ifa

de kl'ifidir. Etrnfınız:ıı bakmak kiridir. 30 
Ağustos, dalma daha ileri, dalma daha re • 
fahh, hilr ve mUstakil Türklyenin beşiği • 
dir: Bu Tilrkiye, Çalköyünden Dumlupı • 
nara kadar uzanan ovada dofdu. Muazzam 
türk devleti, orada gözünü hayata açtı. Q. 

rııda yatan şehit, kemiğinin her parçuiyle 
vatanın hudutlarını çizdi." Hudut taşları • 
mn:, o şehidin kemikleridir. Ve onun için 
yerinden oynamaz, ve oynatılamaz:. 

30 Ağustoı, ıade Tilrkiyenln değil, me
deniyetin zaferidir. Gördüğünüz fabrika. • 
tar, onundur. Demlryollar onundur. Çalış
kan, vazifesine sadık, yaptığını bilerek ya
pan, Mili! Şefin ctrifmda tek bir vücut 
halinde birleıen türk milleti, 30 A~uatos 
sayesinde bugün dünyada aı esaslı bir mu
vazene unsuru olmuştur. 

18 sene evclkl, harap, viran, Türklyenin 
yerinde ııimdl büyük bir medeniyet &bide
si yükseliyor. Bu !bidenin her zerre • 
sinde, türk kanının, türk alın terinin, türk 
emeğinin bir parçası va~dır. Yani türk va
tanında türk vardır. Ve bu vatın bizim 8z 
malımızdır ve biz bu vatanın öz mahyrz 
arkadaşlar. 

Biz:, bundan sonra bu vatana bir parça 
ilave etmek için feth yapmayacağız. Biz 
medeniyeti fethettik. Gözümüz toprakta 
değil, ondan çok daha ilerdedir. Biz, topra
ğın altını, toprağın ilstilnü, bacalan, ilmi, 
hür düşünüp, hür yaşamasını, insanca ya • 
şnmayı, fethettik. Dumhıpınıırdakl &Lfer, 
bugünkü bu medeni zaferlerimizin ilk adı
mıdır. O zamandanberl, buıüne kadar ıeçen 
18 ıene içine, muazzam ve muhteıem bir 
tarih sığdırdık; eğer günUn birinde ılze 
dünyada en ıeri ıey nedir diye aorarlaraa, 
tereddüt etmeden cevap veriniz: : 

"Türk İnkılftbı 1., 
Bu inkılip dev adımlariyle ilerliyor. Her 

ı;Un, sulh içinde idealimizi daha faı:la ta
hakkuk ettirmeye uiraıııyoruz:. Durmadan 
ilerliyoruz:. Buglin, b!itlln dlinyanın bUyUlı: 
bir ıefalet içinde inlediği bir zamanda 
Türkiye yapıcı, dürilıt siyasetine devam e
diyor. A vrupada yıkılan, medeniyet, bu • 
giln tek bir Türkiye !le iftihar edebilir. 
Ve yıkılanlar, 30 Ağuıtoı ve Türkiyeyi ör
nek ahrlaraa ancak o zaman ka'ılı:mablllr -
ler ... 

Evet bugün sulh içindeyiz, ve sulhun bü· 
tün nimetlerinden istifade ediyoruz. Fakat 
biz sulha emniyetimiz ve fıtikldl!mlz daro
cesinde bağlıyız. Biz:lm emniyetimize te • 
cavüz edecek gafiller çıkarsa, o zaman biz 
de bütün kuvetimizle sulha taarruz etmek
ten bir an çekinmeyiz:. Çünkü, ıulhtan da
ha mukaddes olan emniyetimiz: ve istikla
limiz, hüriyetimiz vardır. Ve o uman 
koca tarihi a!;nr, yırtılmak lıtenen 30 A· 
ğustos aayfasını bir defa dııha yazarız:. 

Onu yatacak kuvettcn bir pıır!;a simdi 
6nünüzden !;elik bir kale halinde geçecek 
ve ıemadtı U!;ııcaktır. Onu icap etlerH bir 
daha yazacak olan kuvet, tUrk orduıudur. 
Türk havacılıiıdır. Yani blitün tUrk mil • 
letldlr. ÇUnkU biltün türk milleti ukcrdlr. 

Sulhte de harpte de vazifemiz:! blllyo -
ruz:. Ve bUyUk Baıbuğumuz, İnönli'nUn et
ıafında, ıulhte "<le haz.ırol vu.lyetlndeyb. 
Harpte de hazırol vaziyetindeyiz ı. .. Onun 
kumandıısındayız:. 

Korgeneral l/üsnü Kılkıı'ın 
nutku 

Bay Milmtaz: Faik Fenlk'in nutkunu Ha
va Müdafaa Genel Komutanı Korıeneral 

HUsnU Kılkııı'ın ıık ırk kesilen ıu söylevi 
takip etti : 
Arkadaılar; 

Hepinizin z:afer bayramınız kutlu olsun. 
Bugün kutladığımıı zafer bayramı 18 

yıl önce kazanılnnı olan bir zalerlmlzln 
yıldönümüdiır. 

Türk tarihi zllferlerle doludur. Fakat 
bazı zaferler vardır ki onlar diğerlerinden 
daha yüksek de~erdedirler. 

Milletin korkunç vaziyetlerden veya 
bilylik feUiketlerden kurtulmasına sebep o
lan zaferler kutlu sayılirlar. 

hte on seklz yıl öne• Dumlupınarda ka
zanılan bliylik zaferimiz bu kutlu zaferler
dcndir. 

Nasıl ki bundan Sfil) yıl önce Malazgirt 
meydan muharebesi kazıı.nılmca Anadolu 
yollan ve Marmara ile Akdeniz: boylan 
tilrkler için açılmıııtı; 11)2.2 yılında 30 aiuı
toıta Dumlupınarda kazanılan Baıkuman • 
danlık meydan muharebesiyle de türk yur
du büyük bir felfiketten kurtulmuı ve ordu
larımız Akdenizin güzel kıyılarına tekrar 
kavuımuılardır. Bu değerli raferlm!I ttırk 
ordusunun, tUrk ılingüsünün üstün gelme
siyle elde edilmi§tir. 

Bu deicrll nferlmiı tilrk ordusunu ida-

re edenlerin yüksek dehalarlyle bilgili dll
rcnleriyle, kuvetll iradeleriyle elde odil -
mittir. 

O gtlniln Baıkumandam Kemal Atatt!rlc 
bugün araınırdan &J'Mlmış bulumıyona da 
O'nun hltıra11 blltUn tilrk kalplerinde 7&
eamaktadır. 

O gliniln cephe Komutanı İımet tn6nll 
buıün milletin baıında ,,. ordumuzun Bat
komutanlığında parlamaktadır. 

O günUn Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak bugUn ordumuzun BUy{ik Marep.lı 
olarıılı: gene bııımızın üstilndedir. 

Buglin elinde ıllth tutan türk askerleri 
o gUnUn kahraman aubaylan :riiit erleri 
veya bunların yiğit kırdeılerl n oğullan

dır. 
Arkadaşlar; 

Savaı meydanlarında ıehlt düımllı olan 
arkadaılarımızı' da buıUn anmak bir borç
tur. TUrklUiün yqaması için muharebe 
meydanlarmda canlarmı vermlı olan ko
mutan, ıubay ve erlerimizin ruhlarını pd 
ederek anmak için hepinizi bir dakika se
llim vaziyetinde saygıya d&.vet ediyorum. 

Şanlı türk ordusu; 
Unutma ki ıen ı;afer kaz:anacaiına ıU • 

venen bir milletin ordususun. Bu giiven se
ninle beraber yapr. 

Bu ıUvenin yaıadıkça zaferler her vakit 
kollarını sana açar. Zaferlerin çok olsun; 
her zaman Ustiln yaıa ... 
Coşkunca alkı§lanan bu nutukları mütea

kip gcçitreıımlnc baılanıldı. Baıta Harp 
Okulu talebelerimiz oldutu halde trlhiln
lerin önünden geçen piyade, topçu, ıUvıııl, 
motörlü ve zehirli gaz gruplarının birer 
ıeyyar çelik kale gibi geçlelerl trlbilnleri 
dolduran halkın dakikalarca ,süren al -
kışlariyle ve heyecanlı tezahilrlerlyle kar
şılandı. 

Bu esnada Türk Hava Kurumunun çelik 
kanadları da durmadın Ankara ufukların -
da cevelan ediyordu. -Merasimde Ankarada bulunan komutan, 
üst subaylarla Baıvckllet müıteprı Bay 
Vehbi Demirel, vll! ve belediye reiıl Bay 
Tandoğan, mebuslar ve Hava Kurumu i · 
de.re heyeti relı ve lzl.lan, bir çok zevat, 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun • 
mu5tur. 

İstanbul' da 
yapılan tören 

İstanbul, 30 a.a. - Kurtuluı mUcadele
slni neticelendiren 80 ağustos harbinin 18 
inci yıldönUmU, bugü.n büyük bir zafer 
bayramı halinde ve çok parlak ıekilde 
kutlandı. 

SMt 9 da, merasimin baolamıı.ınndan 
bir saat evel, Takstm'de Abideyi çerçeveli· 
yen asker kıtalarının gerisinde on binlerce 
insan toplanmıııtı. 

lstanbul komutanı tUmgencral İshak 
Avni, zafer bayramı münasebetiyle yapı
lan tebrlktı.tı, saat 9 dan 1Ubaren ordu na
mına kumanda.n.lıkta kabule başlamııtı. 
Tebrlke gelenler arasında vali, mebuıılar, 
parti başkanı. ııehlr mecliııl erkbu ve muh· 
telif te;ıekkUlierln mUmeesllleri bulunu
yordu. TebrikAt 9,80 a kadar devam etti. 
Ve 0,50 de vali Dr. LUtfl Kırdar ile komu
tan, tUmgcneral İshak Avni reta.Jcn.Uerin • 
de Parti bqkanı oldutu haldı lblde mey • 
danına hareket etUler. 

Mahıeri andıran bir kalabalıll 
Bu ııralarda 6.bide meydanındaki kala.

bnlık mahııert bir manzara peyda etmlotı. 
?rleydıına bakan «a.z:lnoların ve apartıman· 
ların pencerelerinden ın.1ıuılar ıarkıyor ve 
meydanda sıkııan kalabalık, mera.simin 
bo.olama saati yaklll§tıkça heyecanla kay
nftŞıyordu. Nihayet bir boru ıeai merui
mln ba4ıladıtını bildirdi vı biraz evelkl he· 
yecan bir anda dlndl. 

Vail ve komutan asker! kıtaları teftl,e 
ba.ıılamııılardı. Kıtaların önünden geçerken 
komutan: 

- Merhaba asker, diyor ve: 
- Sağol, cevabını alıyordu. 
Tek bir ıeae, gene tek bir aes halinde 

verilen bu cevap, halkın on aekiz aene e
velkl zafer günUnlin heyecanlyle kamçıla.
nan ruhunda o.kstaadalar ha.aıl ederek do
lo.oıyordu. 

Tettıı bittikten sonra vali ve komutan 
lblde.nln önllne geldiler. Burada bir kUrııU 
hazırlanmııtı. Evel6. kıdem.tiz bir aubay, 
topçu te~menJ Salt Oemlral, kürtıüye çık· 
tı. Evcil komutanını, aonra dört tarafını 
saran sllMı arkadaılarım aeltmıadı ve 
ıonra tunç bir gölüsten çıkan tam erkek 
sesiyle dedi kl: 

Sait Demirdaf:'ın nutku 
··- Sayın vatandqlarım, 

Bugün cihan tarihinin sayfaların.da 
misli görUlmemiı ıanlı bir zaferin )'lldönU· 
mUdUr. Bu mutlu &'lln hepinize kuUu ol· 
ıun. 

Bugün tUrk mllleUnln hayat &1.lnU. bu
gün, kahraman tUrk orduaunun imtlh&n 
gUnü idi. Yıllardır lsUskal içinde yaıamıı, 
yıllardır hUrlyet peıtnde koamut ıanlı bir 
milletin, vurulmak istenilen esaret slnclr· 
lerinl kopanp fırlattığı ve lsUklllll muha.
taza için aon aözUnü a6yledlğt bir sün· 
dUr ... 

Genç subay, cır meydanlarında at oynat
mıo cetıerlnl yMettıkten ııonra dedi ki: 

"Bundan 20 küsur yıl önce tUrk Jstik
lAllne zencir vurmak lstemıııcırdl. Yurdun 
semıı.sını siyah bulutlar örtmUotU. İıte 
böyle acı bir günde Sa.maun ufuklarından 
kara bulutları yırtarıı.k doğan gUncı, tUr • 
kün kahramanlık duylf\llarını yeniden ıah· 
!andırdı. BUtUn mlllet, bu rtıneıı kollarım 
açtı. O'nu bağrına bastı . ., 

Salt Demirdat. mücadelenin sathalarım 
yaşattıktan sonra devam etti: 

26 Ağustoı ıabahı ••• 
''26 ağustos sabahı bftilıyan tUrk eav

leU, büyük zaferi müjdeliyordu. O a11n 
güneı, tUrk lıtlkballnln mUjdeelıl olmuı • 
tu. 26 ağllstoau SO agustosa ballıyan mü
cadele günlerinde tUrk orduau 6nUne du
rulmaz aeııer gibi akıyor, llvlar gibi ya
kıyordu. Milli Şef İnönU'nün emrinde, yü~ 
ce baobu#U bUyük Ata'smdan aldıfl aon e
mirle yüzünü Akdenlze çevlrmlı durmadan 
kOIUYOrdu ... 

Genç subay, latıklAl harbinin büyük ö!U
lerlnl yAdettıkten sonra sözlerini ıöyle bl· 
tirdi: 

"- TUrk anneleri, 
Gurur dU)'UllUZ, SO aıuatoı, otullarım

zın eseridir. 80 atustoa onlann olacaktır. 
Ordu, 
Sana zaferlerine bakarak çok isimler 

verdiler. Çcllk ordu, kahraman ordu, dedi
ler. Fakat n btl7Uk ft rertnd• adı, ... 

asil mtlletln verdi: 
TUrk ordusu.- Varol-.. 
Kıdemsiz subay, ılddeUl alkıtlarla teoyi 

edilerek '.kürsüden indi ve gene coıkun al
kıılar arasında, komutan tUmgeneral İs
hak Avnl kUrsüye ~idi. 

General lılıak Aımi'nin nutku 
Halk, tılmdl de komutanı dinliyordu. 

TUmgencral, içinde yaoadığı istlklO.l mü
cndeleslntn ruhunu taşıyan bir vakarla, ı;a
man zaman alkıelıı.rla kesilen bir nutuk 
Irat etU. 

Komutan, "sayın yurtln§lnnna. aziz ııl
lt\h nrkada;ılarına,. hitap ederek, SO ağus
toa 022 de kazanılım büyük zaferin yıldö
nümUnü kutlamak için toplanıldığını söy
ledi ve bu eıslz zaterln azametini kavnya
btlmek için lstlkltl.I mlleadolesine takaddüm 
eden devrelerin tarihini anlattı. 

Tümgeneral bhnk Avni, büyük harbin 
son devirlerini ve lmkt\nsız:lık içinde bB§lı· 
yan kurtuluı mücadelesini anlattıktan 
sonra büyük zaferin nasıl elde edildiğini 
izah etti ve dedi ki: 

"- Bu zafer, btlyük türk sevk ve idare
sinin ve harp tıı.rlhlnln en güzel bir ı!Lhese
rldtr. 

lıtiklalin temeli olan zaler •• 

Ro anya'dan 
45.000 Km. Murabbaı 

aldı • araz 
(Başı 1. inci sayfada) 

vanya mıntnkası ve Klauselum - Cluj • 
Szekle komitalıklan dahildir. 

Bu hakem kararını mUteakip bir taraf-

f abrikalanna 

hücum elliler 
tamamefl 

tahrip edildi 
iki fabrika 

xakılıp 
tan mihver devletleri hariciye nazırlan, • 

Londra, 30 a.a. - Hava nezaretı dicer taraftan da Romanya hYiciye nazın 
arasında noktalar teati edilmiştir. istihbarat servisinin bildirdiğine 

Bu vesaikle Almanya ve İtalya romen re, Dessau'daki bilyük Yunkcre fa 
topraklarınm tamamlığını ve tecavliz:dcn rikalarınırl bir saat devam eden 
m9Suniyetlni garanti etmekte, Bükreı hil- bardımanı esnasında, onbeş tond 
kümeti de bu garantiyi kabul eylemekte- fazla yüksek infilaklı bomba ile Y 
dlr. gın bombaları atılmıştır. Bir çok Y 

Bu suretle romen • macar hududu da gınlar ve infilaklar müşahade edi 
katt olarak teıbit edilmili bulunmaktadır. tir. Tahmin edildiğine göre bu fab 

Romanya alman iktisadi menfa~ ka büyilk zayiata duçar· olmuştur. F 
Bu za!er, turk istikllH ve cUmhurlyetl- rikaların yakınında bulunan bir ta1 

nln temelidir. atlcr mıntakasrndp. b d 
Bu zafer, dört yıl bUyük harpte muhte - Bükreş, 30 a.a. - Gayri resmt, fakat yare meydanına, bir bom ar unaıı , 

lif cephelerde kahramanca d8vUşerek yor- itlm~da şayan bir menbadan bildirildiği.ne mu; iki salvoluk tam bir isabet JtaY 
gun d~tükten ve silahları elinden alındık- göre Moskovadaki alman ve ltalyan ıefir- dctmi§tir, Fabrikaların şarki niftM 
tan ve memleketin hemen yarısı lr;ıgal e
dildikten sonra. tsUklAI ve hUrlyetlnl kur- !eri, Romanyanın aovyet değil, alman lk • !erinde bulunan büyük binalarda 
tarmak için, tekrar lktncl bir dört yıl sava- tisadi menfaatleri mm takasında bulundu • gınlar çıkmıştır. Merkez kısmı bitı 
ııan büyük ve kahraman bir milletin zaten- ğunn dair sovyet hükilmetine kati bir nota larında da tam isabetler olmuş ve tf 
dlr. tevdi edeceklerdir. • k Bu suretle bu zafer, sıtlar şiddetli infilaklarla hır ço } 

en mUıkUI ıartıar altında ve en büyük Hakem kararının metnı' gınlar kaydetmişlerdir. Diğer bir .~ 
mahrumiyetler içerisinde az bir fasıla ne b bil"' 
8 yıl dövUşecok kadar kahramanlık, ftaap Viyano., 30 n.a. D.N.B, bildiriyor: Resmi sıt ta, zikredilenlerden aşka 

1
, 

ve tahammül kudret! gösteren büyUk türk tebliCc nazaran halrnm kıı.rarının metni ! grupları ve merkezde de bir bin~ıı 
milleti ve onun özU olan tUrk ordusu lçlıı, ııu1dur. R • •ı 

1 
t 'd üzerine bombalar isabet ettiğinı fi 

dUn olduğ'U kadar bugiln de, yarın da - onııınya yı ~ ııcar s an ıı.n ayıran _,ıf 
tllrk vatanının bllttln!Uğü ve ttlrk mllletl- hudut hattının 1-<ıtl §1,;klı bağlı hartada çl- yeni yangınlar çıktığını beyan etw 
nln !stlkltlll ve r.ıeretlnl korumak uC"runda zile ne trkalıul ede erktir. Bir rumcn ve tir. 
her tUrlü fedakA.rlıklara ko.tıanmak, en mııcar koııı.syonu hudut hattının tc!errlia- ı Ak nlara ic:tirllk etmiş olan ıii' 
büyük zorlukları yenmek için eonsuz ve tını mahallln4c tesblt edecektlr. ı :r • J 
.!!arsılınaz bir azim ve iman mcnbaı, bir 2 - Mnrarlstan'a tcrkedllccek arazi 15 pilot'da yangınların son derece bi.ı) 
kuvet ve kudret kaynağı olarak kalacak - glln zarfında nımen kıtaatı tarafından bir şiddetle devam etmekte oldu'\! 
tır... ı tahliye edilerek muntazam surette teslim d . d b 1 .. k"l r~ B ak t.. • edllecektır. Tahliyenin ve lıgalln muhtelif ve av etın e un arı yuz ı omet 

ayr orenı safahatı derhal bır rumen • macar komls- yakın bir mesafeden görebildı ; 
Komutan. Atatürk'U hürmetle andıktan yonu tarafından tesblt edilecektir. :Macar ·· ı · t' 

sonra tıözlerlnl eöyle bitirdi: · ve rumen hlıkUmetlcrl tahliye ve iu;alin soy em~ş ır. .. 
"- Bugün burada halkın güler yüzleri, tam bir intizam içinde cereyan etmesine Fabrıkaların motor imaline 

co:ıkun tez.ııhUrlerl, ordunun çelik safları dikkat cd c klcrdir. 

1 

sus olan kısmını da boml.ıa. uı.::ı .. l ~ 
arasında bU:rük zafer bayramının 18 inci 3 - Homa.nya tnratından terkedllecek · 1 ·ı 1 1 t · 
yıld6nUmUnll teslt ediyoruz. arıız!de yeri ~mla bUt.un rumcn tebaaları mış o an pı ot şun arı an a,m.ş ır. 

TUrk milletinin aaaletlnl ve tUrk ordu- macıır ttıbllydtnc gireceklerdir. Altı aylık "- Bu fabrikaların bir muddet 
sunun kahramanlığını en güzel temsil e- bir müddet zarfınd.ı bunlar rumen tabllye- ni Yunkers tayyarelerı irr.al etMıf' 
den bu büyük bayramı yaratanlara sonsuz tini tercih etmcğe mez:un olacaklardır. Bu - . . . • 
ıUkranlar ve saygılar... ho.kkı istinıal edenler bu mllddete nrıve e- cegınden cmınım. Hatta fabrıkalar ~ ?.f 

Komutan kllrsUden indikten ıonra bay- dilecek bir sene zarfında macar arazisini yeti umumiyetleriyle yanıyor gı ~tı; 
rak töreni yapıldı. Bando lstıklıı.ı maroını terked<.-celtlerdlr ve Romanya taratındıuı görünmekte idi 'lııı!lı.;1 çalarken, tı.bldcnln önündeki direğe de kabul edileceklerdir. .Menkul kıymetleri • • .,, • !İ lO 
bayrak çekildi. müşkUUı.tsız beraberlerinde götürebilecek- T ahrıp edılen tayyare labrıka t.~kteb 

G 
"t • lerdlr. l\lallarını ve mUlklerlnl hareketleri- Londra, 30 a.a. - Evening :Nt ~atın 

e~ı reımı ne kadar ıs:ı.tabllecekler ve satıı hasıııı.tını . . h 1 k • 1 . h rrV 11 
beraberlerinde götUrebıteceklerdlr. Şayet gazetesının avacı ı ış erı mu 3 ~ 

Sıra geçit resmine gelmiııtı. Hazırlanan 
tribünde vali, iki tarııfında komutan ve 
ParU b114kanı olduı}u halde en önde bulu
nuyor, arkMında mebuslar, parti erkanı, 
bllyUk rütbeli subaylar, fiChlr meclisi tı.za
lan ve diğer davetliler g6ze çarpıyordu. 

Geçit resmi, ılmdlye kadar oehrimlzde 
yapılanların en muhteoemlerlnden biri ol
du. EvelA. piyadeler, hafif ve ağır maklnell 
tUfeklerlyle beraber geçtiler. Onları taki
ben de yedeksubay okulu ve Mkert tıbbi -
ye talebeleri geçti. Bu sırada avcı ve bom
bardıman tayyarelcrlnden mürekkep filo -
lar ~çit ıahıuıının üzerinde uçuyorlardı. 

Askeri liseler, muhabere, sUvarl ve top
çu kıtaıarı sıra.siyle vo alkıvıar arasında 
l'eçtller. Bunları takip eden b1ndlrllmlıı 
kıtalar, tayyare dAfl bataryalan bllhass:ı 
nt1zarı dikkati çeken bir intizam ve mü
kemmeliyet gösterdiler. 

En sonra da jandarma ve polis kıtııla
M, itfaiye ve mektepliler geçtl ve sant 
12,lti te tısrene aon verildi. 

Bütün yurt, büyük bayramı 
heyecanle kutladı 

Her taraftan aldığımız telgraflar bü
yük zaferin 18 inci yıldönUmUnün yurdun 
her tarafında en içten tezahüratla kuUan
dıtını bildirmektedir. 

eehtrlerden en kUçUk k6ylere kadar her 
yerde bu münaaebetle yapılan toplantılarda 
aöz alan genç subaylar, kumıındanlar, dl· 
ter hatipler yqanılan büyük günün türk 
mlllctlnln hayatındaki büyük önemini en 
canlı ifadelerle tebarüz ettlrmlıılcr vo bizi 
bu zafere ul~Uran büyük ve hUr Tllrklyc
yi yaratan Atatürk'e ve onun bao yardım
cısı Milli ec! İnönil'ye kruııı bütlin mlllct
c;o duyulan &Onsuz minnet ve oükran duy
gUlanna tercüman olmuolardır. 

Bu e11nad& zafer yolunda 6len ıchtuerln 
ve Ebedi Şefin hatıraları birer hürmet 
vakfesi Uı lt.ılllmıı ve türk mlllctlnln Milli 
eet lamet İnılnU'nUn etrafındaki sarsılmaz 
birliği bir defa daha teyit edllmlatlr.(a.a.) 

Mısır'a ita/yan 
taarruzu 

gecikecek mi ? 
Londra'daki askeri 

mahfillerin kanaati 
Londra. 30 a.a. - Londra'nın askeri 

mahafilinde, İtalyanların Mısır'a kar
gı yapacakları taarruzun, ingiliz or
dusunun izaç harcktlcri ve donanma
nın yapmıı olduğu tahribat dolayısiy
le, tehir edilmiı olduğu tahmin edil
mektedir. Mamafih böyle bir taarruz 
dalma beklenebilecek bir hlidisedir. 
Bir mUddettcnberl İtalyanlar Bardia 
civarında kıtaat tahgidatı yapmakta 
ve bir aydır llerlemiye hazır bulunur 
gibi görünmektedirler. Libyadaki İ
talyan kuvctlerinin takviyeleri hak
kında Londra'da malQmat mevcut de
lildir. Bu kıtaatın miktarı, motörizc 
1n11mlar da dahil olmak Uzere harbin 
bidayetinde takriben lkt yUz elll bin 
klJlye varmakta ldl. 

İtalyanların timdi Kenya'ya karşı 
Somalide kullandıkları kıtaat ve tank
ları kullanmaları muhtemel göriln
mektedir. Fakat bu hareketin icrası 

.ıamana mütevakkıf bulunmaktadır. 
Sudan hududunda ılmdlye kadar dev
riye hareketlerinden başka bir ıey 
lcaydedtlmemlfttr. 

bu mUddet zıırfmda mülklerini satmazlarsa İngiliz tayyarelerinin Almanya U l.:" ııı 
macnr hükUmeti bunlan tatmin edecektir. rindeki akınları hakkında şunları ,-' ~etıe 

numen tAbllyrtlnl tercih edenlerin na- j'l'1 l'o 
killerine müteallik meseleler Macaristan maktadır: '1~. Ar. 
tnrafından gcnıtı ve uysal btr tarzda hal· "Bu kere tekrar hilcumlara ma· "'~b n 
ledllecektlr. kalmış olan tayyare fabrikaları ~ııO ~"ki 

4 - Mncar ırkından rumen tAbltyeUnde S 
bulunup 1010 da terkedllen topraklara !ardır: İ ~ O 
yerleomlş buluno.nlar altı ay zarfındn ma- Dessau ve Bernburg'da Yun\> "· 
car tAbilyetlne gireceklerdir: UçUncll tık- f b 'k d f A boılrf ı.. cı~c 
rndn yazılı prensipler bu hakkı istimal e. a rı ası, W enzel or ve ugs ~ ""'llıı 
deceklcr tçin de muteber olacaktır. da Messerschmidt fabrikası ve 13 'tııu 

11 
5 - Macı:.r hUkUmetl, macar teb:ıalariy- men'de Fockwulf fabrikası. l\•d 

le, bu karar dolayıslyle macar tAbllyetlne . ' l 
girecekler arasında hiç bir fark gözctml- Uzun süren altı gece alnnı VJıf '- &atr 
yecektlr. f b 'k bo b" k b ~ d'fl bt k 
Diğer taraftan Romanyadcı Romıın:ra mar a rı asını ş ır a uga tıf' 

topraklannda kalan mo.car ırkından rumen dUrmüştür. On akın Fockwulf fa, ~ \'c 
tebaaları iı;ln resmen aynı tanhhütto bu· kasının imhasını tamamlamıştır. Ş~ 
lunur. d' k .. l b"l' k' B .,,ı p 

G - TAbllyet değiştirmeden doğacak ne- ı artı soy ene ı ır ı remen ~· ~ 
tıcelere aft teferrüat macar ve rumen hU- rindeki akınlar, Almanyanın en f' ~ · 
kUmctıerı arruıında doğrudan doğnıya yn- zicle planlarından birini altüst eti#_ ~ ~e 
pılacak görüşmelerle halledilecektir. • • . do/ bin 

7 - Bu hakem ltarnrının tııtblkı esna- tır. Folkwulf fabrıkalar, bizım Pİ S4o 
ıında doğabilecek mllııküller ve tereddüt- ricanes ve Spitfires avcılarıJll1 \ ?d 
ıer hakkında rumen ve macnr hUkümeUerl muadili olacak ve saatta 650 kfloıl'I "-tıı . 
doğrudan doğruya ıwlneacaklardır. . t \ a 

f;,layet bu hususta bir anlaomıyıı. vanın- re yapabılecek avcı tayyarelerinltı I .,·ı tc 
mazsa lhtlltlf' alman ve ıtalyan hükUmct - maline henüz başlamış bulunuyorl.11 °"lıtıd 
lorlnfn kararına. bırakılacak ve bu devlet- d G k d k'k k' '" 
ler meseleyi kati olarak haUed<.-ceklerdJr. ı. eçen yaz pe a 1 ma ıne, ~ 

• ve cdevatiyle tesis edilmekte otd11 

Y enı macar - rom en hudutlan larını gördUğUm Focwulf fabrika1~ ~. 
nasıl olacak ? şimdi ankaz halindedir. Bunlarıtı 1 '4~'P5s Viyana, SO a.a. - D.N.B. bildiriyor: bi ha • ıe* ı.~ 

Saltı.hlyettar bir kaynaktan ihtirazı kayıt- ne lıg olan miltahassıı aıne ~ tır. 
la öğrenildiğine g!Sro bugUnkU haltem kn- art.ık başka yerde i§ aramak mecbıl • ~ed 
rariyle katı auretto tcsbtt edilen macar - yetinde kalacaktır." ,;~ııfle 
l'\llnen hududu hemen hemen ııu olacaktır: 'i 

Bugünkü mncar - rumcn hududunda · lto 
Nagysznlonta • Salontıı'nın cenubu garbi· Saç 
sinden bll§lıyarak oımnll oarkı istlkameu- B 

1
• r I n g 

1
•

11
• z den 

1
• za I tı 

ne uzano.cak hudut hattı artık :Macru1stn-
na geçecelt olan Grosvnrdclnin cenubu -,_ 
earklsinln tahminen 10 kilometre yalu- • • d h b " 
nından gcçccclt ve derhal Gressvardcln- gemlSln 'en a er yOI\ 
Klauscnburg demtryolunun cenubundan ge
çecek onrkn doğru Neumdrtk'un ıtlmo.11 
garblıılnde tahminen 30 kilometre mesafe
de bulunan bir noktaya gidecektir. 

Bundan sonra cenubu earklye dönerek 
Schnctburg • Krouştadt demlryolunu Ro
manya'ya bırakmakta vo Romanya' da· ka -
lan Kronstndl'ın tııhmtnen 22 kilometre 
lfmall şarklalne uza.malttadır. 

Yeni hudut cenuba doğru bir daire çiz· 
mektc, sonra Karpatınrın eteklerine kada.r 
oark istikametine çıkmaktadır. Bundan son 
ra şimale doğru geçen umumi harpten e
vclki macnr - rumen hududuna gl tmekte 
vo orada yeni rumen - sovyetıcr hududu l· 
le blrlc§mClttedlr. 

Protokol imzalandı 
Viyana, 80 a.a. - D.N.B. bıtdlrlyor: 

Alınnnya, İtalya, Homanya ve :Macar mU
mcssllleri arasındaki görll§melere nlhııyet 
vcrmtık U.zcro dört devlet mümessllleri ta
rafından protokol imza cdllmlotlr. 

Bu protokolda nı.m<'n ve macar harici
ye nazırlan Viyana haltem karannı tebel
!Ut ettiklerini sarahaten mUoahede etmek
te mUteakiben hUkümetıeri namına gene 
ımrahaten hakem kar~nı kabul et.ttklerl
nl teyit ve bllfiltaydllşart tatbik etrneğt ta
ahhüt etmrktedlrler. 

111111111111 

Rumen - Sovyef hududunda 
~ıkan hadiseler yüzünden 

Sovyetlerbirliği 
Romanya'yı 
protesto etti 

Moskova, 30 n.a. -Tasa ajansı bildiri· 
yor: Ho.rtclye müste§an Dckanozot, 19 ... 
ğuatoata Gatenco•ya "Rumen lalalarının 
Rumen • Sovyet hududundaki tahrik edld 
hareltetlerlnl., ıırotesto edea bU 11oa '""1 

Londra, 30 a.a. - 17 ağustosta si~ 
amiralJıksa bildirilmiş olan Orpbe 
denizaltı gemisine mensup olup Jc• 
yıp olarak kaydedildikleri cihetle (. 
müş oldukları tahmin edilen be§ 5 
bayla elli tayfanın isimleri, amirı11 

dairesince ilan edilmiştir. 

etmiştir. .A 
Notada, rumcn kıtıılanmn aovyet 1ıef. 

dunda mUkerreren yaptıklo.rı ve so 'I 
muhafızlannın bazı ahvalde mukabele 
mek zaruretinde kaldıkları end:ıhtl 
tecviz edllrmiycccıtl blldlrilmtvtı. 

Dekıınozot, dün rumcn ordusuna 
sup müfrezelerin sovyet hududunda 
den ha.emılnc hareketlerde bulunmel 
ve rumen askeri tayyarelerinin hududO / 
cavüz etmelerini protesto eden yeni bit 
ta tevdi etmtotır. 

Notada §Unlar llA.ve edilmektedir: J 
"Bu M.dlsclcre kurban gidenler oıd l7e 

takdirde mesele vahim bir oekll ale.bflll ı 
Nptada bu hareketlerin muhtemel _!ı, ~ <• 

celerlnden Romanya hUkUmetl tamaı•~ r:ıtt 
meS\11 tutulmaktadır. .J ~ 

Oafenco ilk sovyet notaeına RoJ'll~ ı, · 
hükUmetl tarafından verilen cevabı ~-- l 0

11 
etmiştir. Cevapta sovyctlerin !ddl~ ~ .... 
reddedilmekte ve Romanya hllkumet 1\ 
hllkUmeUnln iki memleket nra.sındaJd ?._ l.ı. Ut 
komşuluk münasebetlerini ihlıU ede ' {" 
mahiyette bir harekette bulunmamais1JJ 

1
lt 

çln hudut muhafızlarına talimat veril ı 
bildirilmektedir. ~ k. 

Gafenco, sovyet hududundan rıı f •Ytu 
muhafızlan üzerine ateı edildiği ve ~· ~· 11-! 
yet tayyarelerin.ID hududu geçtll;'inl tı .... 
deylemektedlr. ~ ıltJ 

Dekanozot tarafından yapılan ıost'~ ~etı 
kontrol edileceğini beyan ve bugtın so~ <~ 
hUkUmctl tarafından tevdi edilen prot 'f :ı 1 
notasına sUraUe memnuniyetini muelP // 
cevap verilmesi lAzım geldiğini te)'1t~ 
mııttr. CUnkU 26 ağtıstos tarihli rıı 1' 
notasına rll#mcn rumen kıtnlan 111111~ 
kadar hudutta tecavüz.o devam elı'J\t 
d&IW. 



I MODAF AA YEKAl.ETI GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

u hutabakıcı bemıireler 
okuluna ait bazı izahat ve 

aka~ ve kabul prtlan 
- Hasta b&Jncı hemıtre yetlıtirmek 

Aııkanıda lııl. ll. Vek&letl taratın -
ordu Juııtta bakıaa h91r11lreler okul1ına 

tene de ~8 talebe alınacaktır. 
- 3433 alQ'llı kanun mucibince bu o • 

dan melUD olacaJdar, memur olup te · 
dt7e -1acaklardır. 
- Mezun olanlar altı senellll mecbıırt 
etlertlll ordu hastanelerinde yapa,.llk· 

• ondan •onra arzu ederlerse memtekct-
bQtua sıhl tqekkWler kendilerine a -

olacaktır. 
- Tah.111 mUddetl Uç sene olup, bu 
et tçlııde okurlara ayda bet Ura harç

Terllecek ve iqe ve Ubasları tamamen 
alt olacaktır. 

- Okuldan mezun olanlar, barem ka
s&'e 20 Ura asil maqtan baflanıak 

maq alacaklar ve bu mlkdar gttUk· 
&e&ktır. Bu zaman dahi iqe, stY· 

Rakı titeıi kuası yaptınlacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamtt vtt nümunttSi mucibiace 
15 CI. 1i1.,er için (1500) 25 Cl. için (ZOOO) 
50 Cl. ıçin (1000) Vtt 10() Cl. için (500) il 
ceman (5000) adttt ralcı şişttsi J:asası 1:a-
11alı zari usu/iyle dsiltmtty• lronmuıtur. 

2 - Mubammea. bttdttli 10500 lira mu
va.Hat tttminau 787,5 liradır. 

3 - Eksiltmtt 11. 9. 94() çarşamba .ana 
sut 15 t• lstanbulda Kabatast• lttvuım 
vtt mübayaat şubesinddi •lım lomis70-
nunda yapılacalctır. 

4 - Sartnamtt levazım şubttSindttn ve 
Ankara, lzmir başmüdUrlülclttrindttn 11ua
sı:ı alınabilttceği gibi nümuntt dtt mulür 
şubttdtt görUlttbilir. 

5 - Münakasay• ıir«eller miiJJihlü 
tdlil mttlctuplamu bnunl vesaik1e % 7 .S 
güvttnmtt parası makbuz veya bank• ttt
minat mttlctuplarım ihtiva ttd~ek kapalı 
:ıarllarım ttlcsiltmtt gilnü ihale saatindttn 
bir saat nttline lcadar mttzktlr lomis7on 
b•ıhnlılına malcbuz mukabilindtt vttrmele 
ri li:ıımdır. (7625/4986) 15029 

Ye barındırma orduya alt olacaktır. ---------·---~--
Okul 16 e11w 19.0 da tecır1aata t>aı- MALiYE VEKALETi 

. 
..:. TUrldye CUmhurtyeU tebauıDdaa 

ve tUrk ırkından bulunmak. 
- llbaU ıwlDde olmak n duruma il• 

e \'Utfe ırermete moatt bultmmak 
u herhangi bir baatane heyeU raporu 

ettirmek ve evraka b~lamak 
) 

) Yap GD altından qatı n J1rml 1ld • 
7Ukarı olmamak. 
- Kendlııt. ana ve baban iffet ehlln
olmak. <Bu vaziyet polisçe tevıılk et-

erek evraka tıatlaDaCaktır.) 
- Ea u orta okul taballilll bltlrmll 

veya bu derecede tahsil gördUğtınU 
etmek. (Tasdlknııme auretleri mu

olarak eklenecektir.) 
- Evll veya nııanh bulunmamak ClD

evlenlp bo§ananlarla kocası ölmUı o
kabul edilir). (Buna alt medeni ha

'bodlrtr mO.blt evrak keu. eklenecelı· 
) 

- Sıhl ııebepler dışında okulu kend!U· 
terk•ttlA'f, yahut evlenmek sureti)'• 

'teya diğer tnzıbaU ııebeplerle okuldan 
ldıfı yahut altı ıenellk mecburi hlz· 

yapmldıtı veya tamunlarnadıtı 
t eıhl •bepler dışında okuldaD oıka • 

takdirde tahakkuk ettirilecek mek· 
hlUratıanm tamamen NtyeceA'fne Ye 
tldltl Yeııtkalarm tamamen dotru ol • 

a dair noterden tudlkll ve kefilli 
ta.hhUtname verme'lr. 
- Bu evrek 18.hlplerl okul& lmtllıaD

oJarak kabul edilecektir. 
- Altıncı maddecleld nraJa tamamlı· 
ar bUDlan ADkaradakller lııl. ll. VekA.
llhat lflerl dairesine, diter vtlAyet 

.--."-.'•ldler ft1111klerble. kuadakller 
amlara takdim edecekler ve bu yol 

)(.. lııl. V. 11hat lıterl dairesine yolla· 
. KUracaatlann 10 eylW 1940 ta ıonu 

olaealctır. 
- 'l'allplertn kabul edildikleri ve 
be hareket etmeleri aym makamlar 
dan kendtlei1ne blldlrttecelrttr. 

- Kabul edilecekleriJı okuluıı bulun-
4DJcaraya kadar ve lllht muayene ne
hutaııkları tebeyyt1rı edenler mem

ertne gidip ~imek lçlıı ııarfedecek· 
)'ol _,..... andllerlne alt olacak n 
:ar. V. 91llat lfl•rl daire.. relallll l ne 

nzacaktan dilekçede bunu tasrih 
erdir. (4213) 1'271 

Solisyon Dijitalin alınacak 
•• V11Hhti S•tın Alıu l!o. ı 

ılınin• tahmin edilen fiyatı 110 
olaa aooo ılı• soliı70D dijitalin 7 

l40 camarte.ı sünll saat 10 da Ankı.-
11. il. V. aatm alma Ko. da pazarlık 
tın almacafmdan fıteklllerln 495 11· 
kati temlııatlarlyle birlikte puarlık 
~ eaatmda maktr Xo. da bulunma· 

(47 .. ) 14771 

Portatif semle alınacak 
•· V eUletl Sdnl Alm• Ko. : 

ne tahmin edilen fiyatı beı Ura O• 

~ tane maden! portatif fıkemle g 1!1· 
puartesl s\lnll aaat 10 da Ankara-

11. M. V. atın alma Ko. da -puarlrkla 
llmacaimdua l•tlkllledn 750 liralık 

'-lnatlari:rle birlikte pazarlık slln ve 
mezldlr Ko. da bulmunalan. 

(4717) 14/llt 

Kiriko aatm almaeak 
• V""'1etl ••tıa alma ICO: 
hı. tahmiıı edileıı fiyatı: 1250 lira 

S ..Set klrilm paaarbkla •tın alma· 
r. Paıarblı: S/9/940 salı ~I uat 
tdlr. Kati teminatı: 197.5 lıra olup 

Te prtıwneai komisyonda göriililr. 
lerin mua11eıı vakitte M. M. V. SL 

1 da ı.Jwmelm. (5070) llOU 
mamül portatif masa 

almecak 
•it. VeWetl Satrn Alm• IComiqo • 

I 
e tahmla edilen fiyatı 18,5 orı ıe

Çuk lira olan 250 adet nçt~n JI!&: 
hrtatif ma•ya 27-8-1940 sünü talıbı 

teklif edilen ıarttu kabul edil
en evelc• yapılan prtnaınHI veç-

eytill/940 pazartesi sllnll nat 11 de 
M. 11. V. aatm alma KO. da P• 

ibate edllec:ethıden iıteklileria 
hk kati teminatlan ile birlikte pa-

ltln Te ... tıoda mezkllr Ko.da bu -
n. 5152 15141 

elhlteai aabn alınacak 
._ V.ul.cl Bn• S•uıı Al111• 1'0-
1JUadan: 
210 takım Uç boy Uaerlıı4eıı UÇUf el
IWdllr,la aatın alıMN!ktır. lıılu

bedell (2f.500) lira Ol11p kaU te• 
Dltlldan (3676) liradır. Pazarlıtı 

puartul stbıtl saat 10,30 da ba
alma komlayollUDda yapılacaktır. 

.,.. fenni pıtıuune bel' san ötlechn 
kOID.lqODda görUleblllr. iııteklllertn san •• aaatte katı teminat ve 
btJplerboı. luıımlqcmda bulunma.
•> 1'HT 
tif anten direli abnac:Jc 

•• VMJl.U Ba.a Satı• AJm• Ko-
ııundaa: 
Bava btrltklert için beheri 12 metre 

ft blrfblrtm SeQIU,UO takım 
anten dlrell tertibatı J'tl)ltml .. 

• NUmunelint ~rmek ve tcap eden 
almak O.... il. lııl. V. ban mu. 

mUnııcaat edllmuL ('9A) 
ıun 

htelif malzeme alınacak 
Jr. Vdıtetl B•va S•tın Alma ICo.: 

' 111 kalem muhtelif clna malaeme pa 
l&bD alınaeaktu'. Takdir edllen 
4A Ura 81 kurut olup ilk teminat 
ae Uradıl'. Puarlıtı a. ı. 940 ..ıı 
ıo da Ban atın almak~ 

• Jıla18em• baft mıntaıra 
" u.te Ut m.eüOr hml8)'0llda 

Müaabak~ ile daktilo alınacak 
Maliye VeHletinden : 
V ektlet merku dairelerinde mllnhal 

daktlloluklara alınacakların intihabı için 
10/91940 salı ıünii bir musabaka imtihanı 
açılacaktır. 
Müıabakaya kabul olunabilmek için me

murin lra1M1nunun 5. inci maddeaindeki ıe· 
raiti haiz olmak kafidir. 

Tevdii icap eden vesikalar: 
l - Fotoııraflı nüfus tezkeresi veya 

taaillkll ıuretL 
2 - Memurin kanununun 5. inci madde

sinde yazılı olduğu veçhıle mahkumiyeti 
olmadığına dair mütemekkin olduğu ma -
bal cünıhuriyet muddeiumwniliğindeıı a • 
luımıı vesika. 

3 - Aynı mahal idari makamlarmdan 
alınmrı hüsnühal kafıdı. 

4 - Mevcut olduau takdirde tahıfl de
recesini ıösterlr veıika. 

5 - .Aıkerliiini yapmıı oldqunu veya 
halen hükmü meri miiecceliyetini cöa&e -
rlr vesika. · 

a - 4.5xa ebadında iki adet fototraf. 
Taliplerin bu vesikaları ııilıayet 9/ 9/940 

pazartesi cünll çalıpna saati sonuna kadar 
vekllet müracaat klemine vererek birer 
kart almaları llsımdır. Ve1ika1Arını muay. 
:ren vakte kadar tamamen venniyenlerin 
kayıtları yapılmu ve miisabalı.aya kabul 
edilmesi er. 15167 

ASKEIU FABRiKALAR 

450 Ton kükiirt alınacak 
Asbrl F•brilcal•r Umum Müdürltllii 

iti •rllt• S.tıa Alma IC.oıniqonrıad•n : 
Tahmin edilen bedeli (117 .000) lira olan 

450 ton kükürt A•kerl fabrikalar umum 
müdürliiiil ıııerke.s aatın alma komisyo • 
nunca D-D-1940 puarte1I atinil saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(5) lira (85) lruruı mukabilinde komiı • 
yondaıı verilir. Taliplerin IGuvakkat temi
nat olan (7100) lirayı havi teklif mek • 
tuplarrnı mezınlr cünde nat 14 de kadar 
komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 Ye 3 maddelerin
deki veaaikle lı::omiıyoncn olmadıklarına 
ve ba lıle allkadar tüccardan olduklvma 
dair ticaret oda11 •Mikaalyle me~Jnlr cUn 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(4a84) 141127 

53 Ton }>etrol alınacak 
Aderl Fallrikal•r Umum lliJdiirliilfJ 

llttrku S•tın Alma Komisyonundan: 
Tahmfıı edilen bedell (118'56) lira (10) 

kuruı olan h3 ton petrol ukerl fabrikalar 
umum mUcJ.UrlUtü merkeıı •atın alına ko -
misyonunr.a 12. 9. 19.0 pertembe gilnU aa
at 16 da kapalı nrtla lhale edilecektir. 
Şartname parasız olarak koml.ııyondan Ye
rilir. Tallpfel'lll muvaklcat teminat oları 
(8811} lir• (21) kurufu bavl teklft mek
tuplarıuı mezkill' günde ııaat 15 e kadar 
~omtayona nrmeltrl ve keadllerlııbı de 
:UllO numaralı kanunun 2 ve a. maddele
rirıdekı Teaalkle komiıyoncu olmadıkları
na n bu lıle al&k..s.r ttlccardan oldukları
na daır ticaret oduı veeikuiyl• meüiU' 
a1lıı ve ıaatte komiayona mtıracatıan. 

(6022) 1'871 

2 Ton 0,25 • 0.30 mm. kalınlığm 
da teneke levha almacak 
Ad~rl Fabrikalar Umum Müdürlüll ••.ta Snı• Alma Koaılqoaımdu: 
'l'ahnıln edilen bedell (1000> Ura olan 

.YUkanda )'Ullı 2 ton teneke levha ulrert 
fabrUWar umum mUdtlrltıttl merkez atın 
alrna komlayonunca ıı. 9. HO Q8l'IUDba 
gtlrıtı saat H te açık eksiltme ne fhale • -
dlleoelctiJ'. eartum• paruıs olarak ko
miayorıdan verilir. Tallpleria muvakkat te
minat olan (T5) 111'& ve H90 numaralı a. 
n.wıuıı 2 ve 8. m•.ddelerlndeki veaaikle ko
mtayoncu olma4Jtrlaruıa ve bu tııe allka
dar tUocardaa olduldanıta dair ticaret o • 
duı velikaslyle mezkill' gün ve aatte ko-
misyona mllr&caaUan. (&020) 1""9 

75 Ton kileci kili alınacak 
Askeri F•brihl.r Vmıım •ldürlllla 

•ttd:e• S•tıa Alma 1Comi•yoaııada11: 
Tahmin edilen bedell c 7600) Ura olan T5 

ton lWect kili .Ukerl Fabrllcalar Umum mü 
dUrllllU merkez .. tın alma komiııyommca 
ıt. t. MO l*'tembe sQnG aat 16 te bpılı 
ııartta thale edilecektir. Şartname p&r8'1z 
olarak koıhisyondan verilir. Tallplertn mu· 
vakkat teminat olan ('562) lira (llO) kurutu 
havi teklif mektuplarım mezkill' günde aa
at 14 de kadar lıonıtsyoııa vermeleri Ye 
kendilerinin de 2'90 numaralı lwnmuıı 1 ve 
8. maddelerindeki Veııalkle komlııyoncu ol
madıklarına ve bu itle alAkadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odaaı Teııt1tul)'le 
mezkQr sün ve saatte komiayon.a mUraca-
atlan. ( 6131) 18118 

OKULLAR 

F otoırafçı aranıyor 
Bup 0.t. K. lılındaa.: 
Harp okulu matbaan için 100 : 125 lira 

OOretll tir fototntça alınacaktır. tııtekli-
1• lmtlban edlleceldlr. Her sün okul mat
baa Md. müracaat edllmeaL ( 4990) 1'992 

Talebe kabul tartJan 
llqbellad• D•ııi• Bup Olulıı "" Llım 

3
ılıadaa: 

)'11 cım. llleal btrlncl llJUfa 
.lateklt olanlann mUaabaka ınnay. 

lanM 15 qlW 940 Ptl'lembt sUDll •bab 
uat 19 da baflaaacalrtıt. 

2 - Smavlar feıı ~ "tlDk ldmya., 
matematik Te tUrktedeD ~. 

1 - l!lma.a streca okurllftD köprtldeıı 
labah HA& 7.16 te banket eda ftpm'la 
7Ullumda _... lldlnkkepU kalem Ye 
teNba malzemem oldulu laa1de olm1a pı. 
........ .... ,,,, ........ -- mtlracaat 

-~~- .... 90lal'bm7M8lı ..... 

ULUS 

SIHATVE lÇ'a 
flMAIM. V. 

Kalorifer tadilli 
~ yaptınlacak 

-·1- 1 1&tm alınacak 400·~-
·•t•• Alm• IComlqo ..... 1 

Saıı ton yulaf, aba •hneoeJmr. 
1 ,palı nrt uaull71• elralltmell IMllJ-
2 9. 9. HO tartblnde yapıl&elldlr. 

Sıbat Ye lçtim•I Mua 
dut ve Sahiller Sıbıt U 
dttn: 

Ofl6 da) AtıDalm& komlqomand&. 
nan V dildi Ha- (P Muvakkat tem1Dat 1126 llndD'. 
'mum MUdilrlQIQa. - ŞartnamMt Sülotlu ll&bıl alma ko-

onunda her slbı sörWebtllr. Umum mUdllrltlk kaloı 
7'Pılacak kann yeri tac 
meye konulmuıtur. Ketlf 
radır. İhale 7 eylül 1940 
saat 10,30 da Ankara'da ı 
satın alma komisyonunda yı 
vaklı:at teminat (165) liradır 

- tıteklllel'lll 2'90 IQ11- lra ......... ~ 
rf1.~:r taııtrahnd~ı nlikalan il• koml9yommıusa mQr .. 
ı .. tı ." kebiltı.atıan. ('881) 14889 

bedeli (2200) • Un -•~---L 
cumarteal ~ auna~ 
ımum mUd\i Eslcişttbir As. Sa. Al. ICo. daaı 
lp:lacakb 300 ton un paarlıkla aatın alıaacaktlr. 

Keıif ve ıartnameıln.f & 
!erin ayniyat muhasibi me11.. 
caatlan. (4935) 

Ankara Lv. Amirlifi .;a. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLAR! 

Sığır eti alınacak 
lspırt• Tüm. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Denizlideki kıtaatın ihtiyacı olan 

110,000 kilo sığır eti kapalı aarf uaullyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi İsp~rta tnm aatm alma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara Lv. l· 
mirlikleri ııatın alma komlsyonlarındadır. 
tateklller ıartnameyl ko.mlsyonlarda oku
yabilirler. 

a - bbu 110,000 kilo 111tır etinlD mu -
hammen tutarı 19800 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yilzde " mlkdar 
fazluı da dahil oldup hald• tık teminatı 
1485 liradır. 

6 - .Eksiltme 18. 9. 9.0 tarihine tesadut 
eden çarıamba gllnU saat 15 te Ispartada 
tUm aatıD alma komlıyonunda yapılacak
tır. 

5 - İstekliler 18. 9. 9.0 gilnQ ııaat 14 e 
kadar teklif mektuplannı Isparta tUın sa
tın atma komisyonu başkanlığına verecek 
ve yahut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tUm daire saa
tiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkUınlerlne 
ve bllhaaaa 82 ıncf maddeılne uygun olmı
yan mektupların 111h1pleri ekatıtmeye ııu-
r!k ettlrllmiyecektlr. (4684) 14676 

Kuru ot abnacak 
lspart• Tam. Sa. Al. ICo. dan: 

1 - Denizlideki kıtaatın ihtiyacı otan 
372,000 kilo kuru ot kapalı sarf uauliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnuneli Isparta tllm atın alma 
komisyonunda ve tatanbul, .Ankara Lv. A
mirlikleri eatm alma komf•yonlanndadır. 
İstekliler ıartnameyl komiayoDda oku)'&· 
bilirler • 

a - lfbu 872,000 kflo kıını otwı muııam 
men tutarı 18600 liradır. 

' - Şartnameılndeki yüzde 20 mlkdar 
fazlası da dahil olduğU halde ilk temlnat 
1893 liradır. 

6 - Ek.llltme 19. 9. 9•0 tarUı1ne tua4Ut 
eden pertembe .unu saat 10 te Içwta 
tUm aatın alma komisyonunda yapılacü
tır. 

6 - f ııteklller 19. 940 pereıembe gtlnb 
saat H e kadar tekltf mektuplarım !apar
ta tUın Atın alma komlııyonu bafkaıılıtı
ııa vercek ve yahut ırendereceklerdir. Bu 
saatten IODl'a verilen ve yahut sönderilen 
mektuplar aluımıyacaktır • 

T - 2'90 alQ'llı kanunun hWdlmlerbıa ve 
bllh..a 82 bıc1 maddeatıuı unun olmıyaa 
mektupların 18.hlplerl eksiltmeye lttlrAk 
etUrUmlyeceklerdtr. (4688) 14680 

Yulaf alınacak 
Iı11ırta Tim. Sa. Al. ICo. dan: 

1 - Denizlideki kıtaalıD lhtlyacı olan 
üç ytıa bin kilo yulafı kapalı sarf U8111111• 
ekailtmeye Jronuımuıtur. 

2 - eartaamul Isparta tUm l&tua alma 
komisyonunda ve İstanbul, .Aııkara Lv. 1-
mlrllklerl satın alma koml117onlanııdadır. 
btekUler prtııame)'i komtayonda oku)'a • 
btllrler. 

8 - İfbu S00,000 kilo )'ulatın nıubam· 
men tutan 16,000 liradır. 

' - eaıtnameatndekt 11lsde J1rml 'bel 
mlkdar fazlam da dahli oldutu halde ilk 
temtııatı 1232 Ura 38 kuruttur. 

6 - Datltme 19. t. HO tarihine tua.dUf 
eden Perfemlıe stbıO aaat 16 da Isparta 
tüm aatııa alma komiayonunda yapılacak· 
tır. -..n 

• - htelclll• ıt .•. 940 peqembe ·
aat 15 • kadar teklif mektuplarım Iııpal"
ta tllm aatıa alma komıııyonu 'bellWllıtı· 
na nnoek veya ~D4erecekleırdir. Bu _. 
atten aoma verilen veya sönderllen mek· 
tuplar alımnıya.caktır. Saat ayan tOm da
ire •aattyle yapılacaktır. 

T - 3'90 l&)'ı1ı kanwıUD hWdlmlerlne 
ve bllbaua 82. maddeılne U)'IUD olnuyan 
mektuplann •ahlplert ekatltmeye iftlJ'Ak 
ettlrllmiyecektlr. (4119) 14'81 

Un alm2'cak 
Siirt. Tim Sa. .ı.11. ICo. du l 
1 - liirtteki birliklerin ihti79cı lçia 

500,IOO kilo ıuı kapa.la ellalttmqe ıtonul
mattıır. 

2 - !tbu 500,000 kilo mnm mulıamm• 
bedeli 7J,OOO liradır. 

S - tllr teminatı 5000 Ura4ır. 
4 - Ekailtmesi 4. 9. 940 çaqamlta 

sünii saat 10 da tilJD aatm alına komi.,. 
aunda 7&Prlacalcttt. 

5 - 8artnamnl her ciln iı aaatlerinb 
komiı~da &15rilleblllr. 

S - btekUlerta banka teminat mektll
ba vqa nane makbulariyle birlikte t• 
lif mektuplarım bir aaat evel vermek e
sere komlı1on111nusa milracaatlan illia 
olunv. ( 47IO) 147111 

Arpa alınacak 
~cllıw ICor. S& Al. l!o. cf.aa. : 
300 toa arpa kapalı zarfla aatm alına • 

taktır. !halesi O. o. 040 pazarteai dal 
taat ıı de Ediraede eski miltliriyet dai ... 
ıinde atıla alma komiı1onunda yapıla • 
caktır. Tahmin edila tutarı (18,000) lira 
Te teminatı (1350) liradır. Evaaf ve prt
'amesl her cUn komisyonda eörüleblllr. 
I1t*1llerln t&atl pçt11 dnd• Dlale aea
tinden en ıeç bir nat evel teklif melı:: • 
tuplanm komiıyona vermlı olmalan. 

(47SS) 14711 .. 

Yulaf almacak 
Sa. Al. Ko. lfaa: 

Pazarlığı 2 eylUI 940 puart-1 a1bdl HA& 
H,30 da Eııkltehlr nuntaka aatıA alma ko
misyonunda yapılacaktır. lartmune ft n
safı komisyonda görUleblllr. 

Tahmin bedeli 37590 liradır. Kati tiinl
natı '5638 lira 50 kuruttuı'. htüıtl.rla 
mezkill' gUıı ve saatte teminat makbuzla
riyle komlııyonda hazır bulunmaları. 

(5112) 1~ 

Şiıe matra a-lmacak 
lstanbul Lttvutm Am/rlili S•tıtJ. Alma 

Komisyonundan : 
300,000 adet ılıe matra alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 4/9/940 çarıamba rünil 
saat 15 de Tophanede lıtanbul Lv. &mirliği 
Sa. Al. komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 105,000 lira ilk teminatı 6500 
liradır. Nümuneal ve ıartnameal komisyon
da cörülür. İsteklilerin kanuni veaikala -
riyle beraber belli saatte komiıyona celme
leri. (5102) 15107 

Buğday satın alınacak 

Afyon As. S.tıl Alm• Ko. Rs. dn : 
ı - 600 ton buğday pazarlıkla satm a

lınacaktır. 3. eylül. 940 sün üsaat 15 de i
hale edilecektir. · 

2 - 600 ton bufdaym muhammen bedeli 
40200 lira ve ilk teminatı 3015 liradır. 

3 - Şerait her cün komlıyeada aörll• 
bilir. lıteklilerin pazarlık siinil ınu~• 
saatte Afyonda kor aatm alma komla • 
yonuna müracutlan. (5162) 151H 

Odun satın alınacak 

Diy•rbaltır A•. S•. AL Ko.dan : 
1 - 1.800.000 kilo odun Aı. aatın alma 

komisyonunda 16/9/940 pazartesi ıünii sa
at 11 de lrapalı aarfla üalltmf!1• konul • 
muıtur. 

2 - lluhamma bedeli 23.400 lira olup 
teminatı 1755 liradır. 

1 - 8artnamni lıer ıh hmllJ'ODda ıö
rllür. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarım ni • 
bayet bir saat eveline kadar komis7ona 
teslim etmeleri. (5164) 15158 

Saman alınacak 

lst•nbul K. Sa. Al. Ko.dan : 
26/8/1140 siinll pasarbjı yapılan 56Z ton 

umana talip çıkmadıiından yenidm pazar
lrlı 419/940 siinll aaat 11 de 7'Pılacaktır. 
Muhammen bedeli 22480 liradır. İsteklile
rin belll da ft .. tte 7bde oa bet liad 
teminattan ile birlikte 'Fındıklıda komu
tanlık satm alma komiıyonuıı& •elmelerL 

(5165) 15159 

Muhtelif mwadı plaiye alınacak 
Çudbl11 A•. S•. Al. ICo.du : 

S/9/940 •b stlntl IO ton IDnmn merel
mek 100 ton kuru fasulye, IO ton nolnat, 
30 ton sade yatı puarlıkla aatm almacak
tır. Taliplerin Çanakkale AL la. Al. ko • 
mtıyoDODa mllracaatlan. (5166) 15160 

Portatif ka,,,. ve küçük baka 
yaptmlacak 

1.taabul JC. Sa. Al. ICo.du : 
M. M. veklletl namına uplr Te ~eliil 

ciheti ukeriJece verilmek ıuretiyle 20.000 

portatif lruma ile 10.000 kflçlllı:: balta yap. 
tmlacaktrr. Puarblt 519/940 stintl ıaat 11 
4ecllr. lluhaanama bedeli 52500 liradır. 
$artnametl bel siln lromlıyoncla ıöriilebi
llr. Balta ve kasmalar a~ a~ taliplere 
de verilebilir. İltelrlilerhı belli ciln ve sa
atte Jbd• Oll bet teaılnatlarlyle birlikte 
Fındıklıda lromutaıılık atın alma komi• • 
1oaua selmelerL (5167) 15181 

Ç;ft atlı araba kopma el .. cak 

lutlr LV. Amlrllll Sm. Al- Ko.4u: 

1 - Satın ah•cıô 500 eclet çift atb ı.
raba koıumuna verilen fiyat pahalı cörül· 
düğünden pazarlık 2/e)'llll/940 puarteal 
sünU aaat ıs de lzmirdt kıılada lıımlr Lv. 
lmirlltl utın alma komlıyonunda 7'Pıla· 
caktır. 
ı - Tümfa edilen tutan U500 liradır. 
1 - Teminatı muvalrlrate ~ıı 1411 

Uradsr. 
4 - .. rtnam ... iter ... kcml.,onda 

ıörltlebillr. 
5 - İ•teklller ticaret odaamda kayrth 

otduklanna dair 't'ftllı:a IÖltermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Pazarhia fıtlrlk edecekler hDmd 
Yeailralan Ye teminatı muvakkatelerlyle 
birlikte ihale ıaatmdan evel komiıyona 
mtlracaatlan. (5111) 15165 

Arpa u.tm almecalı 

Erzurum Aı. Sa. Al. l!o. R.. tin : 
1 - 500 toa pyallr arpa aatıa alınacak

tır. Baman bepalnin bird• veya lrilı;iik lril
çilk partiler ı.Unde vereceklere de ihale 
edilebilir. 

2 - Top!• t11tan 30.000 Ura ft ilk t .. 
minatı da 2250 liradır. 

S - lhaleai 2/eyllll/940 pasartesl dnll 
uat 14 de Brnırum A.. aatm alma ko • 
miıyomında yapdaealrtır. Arpum evsaf ve 
tartları .. lmıil sarnisonlarda m-.cuttıır, 
Ve tamamen aynıdır. 

4 - hteklllerln tayla olanan cin .... sa
atte ntm ,alma Jıomi17onanda bulmımata. 
rı. (5117) 15166 

ENSTl10LER 

1 - 14. 1. 040 tarlbiadt 1ıapah arfla Ylbel Zlıaı •nt1tld R.ıtlrllllta • 
ihale edilecek US ton Jalaf Ulnr mefıula- lttıı ı 
tur. A - Xurmnumu kaloriferleri için Sti-

l - U5 ton 7111af meYn&ttu komfs- j '-ktaa almaa IOO toll lrılhnllrtla lltalJ'OD
jQncfa mevcut Prtnarnaiae ,ere kapalı dua ftıondaa • .,. kemir depoaanclaa 
larna aatm ıhvcaktır. enatltllde ıötterilen 7ere tapnmak bere 

S - llnhı._en Meleli Si.US Ura m-. aaJdl iti açık eblltm97e lıomılıımttv. 
nkb.t teminatı 4021,11 liradır. B - 9-t-lMO cflaln• mltacllf puarteal 

4 - 5. qlll 940 perıembe dal IUt 111 'riinfl ... , 11 ele relderllk bluuada mfi • 
da ihale edilecektir. t"ekldl koml1190 tarafmdaıa ihalesi ,. • 

5 - Taliplerin Mrflanu llaaleden 111r pdaeaktır • 
1aat 9"llat bclu ltomlırona YerDaeletL c - Pall balıat almak Ye lll'taa••ml 

t - Talip olaalar ....._ ..,.e üti Cö ... ek iıte1enlerta tlll&ltl claln alftr • 
•aiblan lluDl1 1"11 11a.,.e. ..arıeeetlen. 

-T-

Sabun ve sadeyağı ahnacak 
~ı,,,. .K4' S•. Al. JCo. Rs. da : 
Ataltda clDI ve miktarlan yanb sabun ve sadeyalt bpab sarfla aatıo alınacaitl 

tır. llial•I ilki müıilrlyet dalr•in4e satııa alına komll70IMlftda 7&11dacaktır. B-.. 
eaf ft wartnameleri her ciln komi•yonda ıörfllebillr. !tteldileria tözü ıeçen aaat
Jerden • ıec bir ıaat evel teklif mektup lannı komll70D& vermeleri lhımdır. 

CIMlerl 'htan Teminatı Mllrtan ibate ciln uat. 
laba 1a40 lira 1sea 48000 1. t. 040 C11J11a 11 de 
ladeyalt l4000 lira 4050 43200 6. t. 1140 cuma 17 dı 

(477219) 14715 

Un satın alınacak 
ldü/7• AıJ:.erl S•tnı Alm• Komi17oaıı RttisliliMl•11 : 
Atatıda clu ve mlktarlarl:rle muhammen bedel 'ft temlıaatı 7'Zılı bir kalem •• 

ftt mevnatlyle birlikte puarlrkla satın alınacaktır. 
ltteklllerin yiyecek maddesinin blaıında yanlı puarbk llnlerinde kamınl v...., 

llr ft temiDatlarlyle lıliblyede As. aatın alına kcmiıyonuna mllracutlan. (5064) 
Clnal Kilo Muhammen Be. Muvakkat Te. Pazarlık GW 

Lira Kr. Lira Kr. 
Un 210000 27JOO 00 3047 00 

. İyi buğday • 
cıns ah nacak satın 

Nild~ A•brl S•tın Alme 1Com/s7on llMslilinden : 
Aıaiıda cinı ve miktarı ve malwamen bedeli teminatı ihale cUn ve aaatl 'n' 

bir kalem me'Yat pazarlıkla satın almacaktır. lıtekliler prtnamesinl komlll'Onclr 
rebilirler. Taliplerin teminatlan ile beraber komisyona ihale sününde miiracut 

tbaln 
Cinsi 
bi cinı butday 
mevzuatlyle 

Kiloıu 

1000000 

(5101) 

M. Be. İlk. Te. GUnl 
70000 1250 a B:rlW 

Arpa. satın alınacak 
Nilde Askeri Satın Almı Komisyonundan : 

Puarbkla ıatın alanacak 600.000 kilo mevzuatiyle l»eraber arpanın a .. iı 
11raıında yazılı mılbammen bedel llk teminat ve ibate slinünde taliplerin lllllBi:ıim 
ları. 

lntldiler prtnlmeyi lromlayonda ,erebilirler. (5111) 

Cinsi Kllod M. Bedall tık TemiMtı 
Arpa eooGOO 30.000 TL 2250 
mevzuatiy1e 

Arsa satllacak 
Valııllar Umum JliidlJrllliadea: 

Jl11hemmea 
Kıymeti 

Lira 
2952.00 

llaübl ....... 
Mevkii Cinıi Mikten Ada Parsel 
Cebeci Ana 984 M2. 1821 3Z/80 

Pafta 
179 

Lira 
221.41 

Yukarıda evsafı yuılı birbirine muttasıl iki par~da 244 metreai ıtıyulu 
740 metreıl mUatakil olup ceman 984 metro murabbaı vakıf ananuı 
ti peıifı para ile açık artırmaya konulmuıtur. İhale 11. 9. HO caı"amnbl 
aaat on beıt• Vakıflar umma mUdilrllllil muamellt mtıdilrli11Und• 
tır. 

Almak w l&bf pnw ıarmek iatlyenlerin adı ı•sen mlldUrlill• 
ları ilin olunur. (4971) 1 

Muhtelif fabrika alatı satılac 
Ankara Delterdarlılındaıı : 

Lira K. Adet Cinai 
40 00 4 

Fi 
10 00 

1 00 
0050 
• 00 

Btıytk an elell lçlain dolap 
11 00 11 Tahta kaplık 
1 00 2 

40 00 5 
Sırpba , 
Yatar muu (bua1r1ın n 

t lerl berinde) 
00 50 Yıkama dolabı 
1 50 Çırpırtma kolu 

00 20 
ı so 

00 25 

1 
ı 

00 Yıkama kaplıktan '(mtktan ...,,.n-

eo oo 
5 00 
2 00 

go 00 

ayyen) h~na toptu 
Tos elell eooo 

s 00 
2 00 

Çırpınma 1adılı U. benblc 

12 00 
4 00 

Tq kaldırma liua 
Saç IU borueu 
Meblep elell 
Elek dftliai 

4 00 
8 00 
s 00 
6 00 

20 00 
4 00 
2 00 
4 00 
8 00 
l 50 
e oo 

Elıli un tıbrmuı (çıplak). 
Torptn 

s 00 5 00 
1 50 

Tq kanalı (-s) 
Tq (~1mtalr) . 
Tq (kira) 
Un elef{ dolabı 1 50 

60 00 Çini pankoau çini topu ~ 

150 00 • çini büyük ditllıi çini ıilin 
4 Çisgili pankon 1 flslfll 

gili yem 
S 00 1 5 Yıkama ıobuı ft clltllll 

25 00 ı 25 Tın yol 
4 00 1 4 Taıın diıllıl muu üzerinde 
ı 00 ı ı Yıkama muam alt kıamı 

529 75 57 YekGıa 

Yukarıda cinı ve miktularlyle kı1meti mub11nmenelerl yuılı f 
alit ve edevatı 23. 8. 940 tarihinden itibaren 20 ıUn müddetle mllza 
ye çıkarılmıftır. Taltp olanlann 11. l. t40 ~ ,Unü 1aat 15 de T 
defterdarlıfında mUtotekkil aatıı komiıyonuna milracaatlan lbwınl dlif 
olunur. (5183) 15149 

Alakadarlara 
Alihre tlflltft'flarlıfmdaı 

1 - Miltekaidfni mülkiye ft ukerl,. ile dul w ,etbnlerlala lnbdma 
lıkonto ıuretlyle aldıkları Kınunuevel • luba.t Mı iç aybklanna alt t .. 
diye bordroau bankaya tevdi edilmlttir. 

2 - Ddtm!arlık muhuebe vemeıindea Yerilecek Bylll. Tpinl8iml 
940 üç aylaktan: 

Aıkert Jllllkl 
1 - 500 1 - 500 Puarteal 

501 • 1000 501 - 1000 Salı 
1001 - 1500 1001 - 1500 Çarpnıba 
1501 • 2000 1501 - 2000 .Pel)embe 
91 • _., 2001 • 2500 Cuma 
2501 • 3000 2501 • 3000 Cumarteai 
3001 - 3500 Puartnl 

Çankaya malmidUrli11UndeD yapılacak tediyeler de ı 
Aıkert llillkt 
1 - 150 1 • 150 2. t. D40 Puarteal 

151 • !00 151 • 300 S. t. MO Salı 
301 • 450 301 - 450 4. 9. D40 Çaıpmba 

2. 9. 940 
s. 9. D40 
4. 9. 940 
5. 9. 940 
.... 940 
7. 9. 940 
9. 9. 940 

451 • 700 451 • 700 5. t. t40 Per.-nbe 
Tarlhlerfflde hlnlanndald kua ma numaralan na11na 18re ftrllec 1 "r. 
3 - Defterdarhk muh•Hul~le ça1ra,. •''"'hlGrllk ............ 

emekli dul w ,.ebn ..... ......_ naıll - w ._. 
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rek ıcurt.ı. • 
bisler de •$, 
ınUd&faaya .., 
stm oldutu ~ 
'6S dikenler ... 
eut b&llnde kt. 
Bu yatan bize l 
llD annatanıdır. 
Ulkeyi o yere ıt'ı) 
Aftl ~eıl de~ 
~ !nönü'ye f ı61 leftmlalD KÖSter °" 
rlalhn n yanıln 
Ja7meW karar 
bl'U' btsim kaı 
"sGAerecel1 

uı:us .____. _________ __ 
---B""""'A~N~f 

Memul Cu~~~kes Ban-
TOrkiye cam~ 

kasından : . hıili görmüı olanlar 
Asgari lıae t1o1 .... :ı kanunu hükümleri 

arasından, b.ırer:ıd~t· edilmek Uzere, milsa
dahilinde tayi'huta:1e idare merkez ve §U· 
baka imtihanı ~eld11üzumu kadar memt1r 
belerimiz için Aı 
tınacaktır. caya girebilmek için aşa-

- Müsaba& krı haiz oimak lbımdır: 
k . t1~1 e · 

' ı pr ı tatmak butaııcı bir hasta· 
ıı?ilrk oJarl..dfeslnl muntazaman ifa· 
ya e~a vaİın tak derecede bilnyevt za. 
fiyeV ola " h.ız3ya müptelA olmamak; 

1a arılar • d 
b) • .ıc rıe haysıyet erbabın an ol-

duğu \, ~'ıllme hizmetlerini istimal 
hakkınd'c. ~ mahrum edilmemiş bulun
duğu yapı1acak tahkikatla sabit bu
lunmak; 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yuka-
rı olmamak; 

2 - Miisahaka imtihanı programı: 
a) Riyaziye; 
b) İktısadt co~rafya; 
c) Türk tarihi; 
d) Sosyoloji: 
e) Fransızca veya ingilizce veya 

almanca lisanlarından türkçeye ve 
türkçeden bu lisanlara tercüme feh
liyet tesbitinde lisan ıart değildir. 

Fakat müsavi hallerde tercih sebebi• 
dir) 

Jıep bleraber bt 
llullterem Ji:• ~ .. -. 

Janm. ,..c ...... 
J:bed! tefin •t. 

.c )'apul la3 
•nenn•nflD -, 
,.......ıımt~, .. 
ı.l.an ..ı tı c-

-ICodak Film 
3 - İdare merkezimiz ile İstanbul 

ve İzmir şub~l::rimizde yapılacak olan 
bu imtihana iştirAk edeceklerin 5. 9. 
1940 tarihine kadar mezkur !JUbe mü • 
dürlüklerine ve Ankııradl'\ memurin 
servisine mUracaat ederek lüzumlu 
vesikaları tamamlamaları lhımdır. bl t& ebt 

utmıe çaı• 
Mk Jmsun 
tekrar ede,.... 
tere kotan 
Eaferlerlml 
:utla oll\lll 

,. 

x 
YA TIU • YA TiSiZ - KIZ • ERKEK 

4 - İmtihanlara Ankara, İstanbul 
ve İzmirde 9. 9. 940 pazartesi günü sa-
1t (9) da başlanacakt•r. 

(3398). 

HAYRİYE LİSESİ 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Süpersiman satın almacak 
Devlet demiryollarındın: 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 450 ton 

ıüpersiman 12/ 9/ 940 perşembe cünü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i
dare binasında satın alınacaktır. 

Saraçhanebaımda Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden 

1- Alqehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina
-,iyle 1air itler götürü olarak kapalı zarf uıdlü ile ek.iltme. 

komı1muttur. Ketif bedeli 48351.05 " kırk aekiz bin üç 
JS elli bir lira bet kuruftur· ,, 

2- Ebilmıe evrakı üç lira mukabilinde Ofiı Umum Mü
• ~rlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltme'9. 9. 940 tarihinde saat 15 de Ankara' da O
fis binasmda yapılacaktrr. Teklif mektuplannı havi zarf -
Jar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat ~rvisine teslim 
edilecektir. == +-: Muvakkat teminat mikdarı 3626.33 " üç bin altı-yüz 

oı.. bir ı Jirini altı lira otuz üç kurut.tur. ,, 
_.., ..... ,.u •, 1- lstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye sirebil-

_. için ihale tarihinden nihayet iki ıün evel Ofisten ala
teJdan ehliyet veaikasmı koyacaklardır. "5135,, 15119 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Sade yağı alınacak 
Ankara L~vaZim Amirlili Satın .Almı 

Komis7onundan : 
l - 10 ton sade yağın pazarlıkla eksllt

meıl 2/9/g40 saat 14 de Ankara Lv. lmir
liii satın ıılma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10200 lira kati 
teminatı 1530 liradır. Şartnamesi komis -
yonda cörUlür. (5099) 15104 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara.da 

malzeme dairesinden, Haydarpaıada teıel
IUm ve sevk ıefliiinden dafıtılacaktır. 

(5030) 15067 

MATBUAT 

Matbaacılara 
Matbuat Unıum Müdürlüğünden 

1 -Ayda bir defa neıredilmekte o 
lan Ayın Tarihi mecmuaiının bir se
nelik tabı işi kapalı zarf usuliyle mi!
nakasaya konmuıtur. 

2 - Azami 25 formadan mürekkep 
olan mecmuanın beher nüshasının a
dedi tabı (1.000) dir. 

Yemeni ve fotin satılacak 3 - Formasının 18 lira itibariyle 
Ankar• Levaum Amlrlili Satm Alma tahmini bedeli (54.00) muvakkat temi" 

Komis7onundan : natı (405) liradır. 
1 - 137 köhne yemeni ile 170 çift_köhne 4 _Münakasa 4. 9. 940 tarihine mil-

fotin pa:ı:arlıkla satılacaktır. Pazarlıgı 2!9İ d'f b .. Ü t 
15 

d A k 
940 aaat 15,30 da Ankara Lv. imirliii aa- sa ı çartam a gun ı&aa e n a 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. rada Başvekalet Matbuat umum mü -
. 2 - .Yemen!leri~ muhammen satıı bede- dürlüg· Ü satln alma komısyonunda ya

lı 14 !ıra fotınlenn muhammen satı:s be-
deli 43 liradır. İsteklilerin ıatıı bedelle - pılacaktır. 
riyle komisyona mUracaatları. (5163) 5 - Şartnameler Ankarada Başve
____________ 1_51_5_7_ kalet Matbuat umum müdürlüğü ev -

-------------- rak mUdürlUğUnden, latanbulda 'Mat-
ANKARA VALILICI buat bürosundan paraıız olarak alımr. 

-------------- es - Taliplerin teklif mektuplarını 
Yol yaptmlacak prtnamede ve 2490 numaralı kanunda 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden ~ 
Okulumuz yml denı yılı için talebe kaydına bqlamıftır. Okul ...Hl 

ve parasızdır. Genç kızlarımızı heı111tre ve ziyaretçi hemılre yeti~ 
tedlr. Tııh.ııll ınUddeU Uç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. Tahsil m0:4d9tll 
zarfında talebe modern ve konforlu bir yuvada y~ar. Bakım ve tedrlati 
mükemmeldir. Kabul ıaruan: 

1 - TUrk tebuı olmak. 
2 - Sıhatı yerinde olmak, talıslle Ye hizmete :ml.Dt h&ttalık 911 

suru olmamak. 
S - Yqı 18 den &§aft, ve 26 ten yukan olmunalr. 
4 - İffet ehli ve iyi ahtAk sahibi olmak. 
l5 - En az orta tahsilini bitlrrnlı olmak veya bu derece tahsil ettllbd 

veslkp.larla tsbat etmek. ~ 
6 - Evli bulunmamak. 
7 - Altı aylık tecrtlbe devresinden sonra okulu veya bet ııenellk 

bur! hizmeti ifadan evel mesleği terkeyledltl veya mecburi hizmet 
sında evlendiği takdirde okul tahall masrafını ödlyecetlne dair no 
musaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için fstanbul'da Aıaı.nr 
Haseki caddesinde okul dlrektör!UğUne mUrcaat edllmelldir. İabat al 
mak için yazı ite de mUracaat edlteblllr. t221 

15 eylül 1940 dan 10nra müracaat kabul eclilmes. 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
--

Matbaacılara 
-------------- Ankara Telefon Müdürlüğünden ı 
-
=: 1 - 7000 adet ''Ankara telefon rehberi,, buılma11 açık 
=:eksiltmeye konulınuttur. 
=: 2 - Muhammen bedeli 2100 lira ve muvakkat temineb 
=: 157 lira 50 kunııtur. \ 
=: 3 - Bu ite ait eksiltme ve fenni prtnameler Ankara tıe
=: •lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. 
=: 4 -Eksiltme 4. 9. 940 tarihine rutlayan çarf&mba sil· 
=: nü ıaat 15 de Ankara telefon müdürlüğü binasında topla· 
=: nacak. 1atm alma komisyonunda yapılacaktır. 
=: 5 - isteklilerin mezkur saatten bir saat evetine kadar 
=: muvakkat teminatlarmı telefon müdürlüğü muhasebecili
=: ğine yatırmalan ve 2490 numaralı ka:ıunda yazılı veeaik
§ !eriyle birlikte eksiltme aaatında komisyonda hazır buluıı· 
=: malan ili-n olunur. "4661,, 14655 --
'":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
~ Kömür ve odun narhı --------------:::: -------------------------------------------------------------

Belediye Reisliğinden : 
Odun ve mangal kömürünün menıelerinde Hatlarının artmuı 

sebile bunlann tchrimizdeki aatı! fiatları qafıda yuılı tekilde t 

bit edilmittir. Bu fiatlar 1. 9. 1940 tarihinden itiM:en tatbik edile 
cektir : 
ı- MANGAL KÖMÜRÜ : Toptan 5,5 kuruı; perakende 6 

ruıtur. Bet yUz kiloya kadar perakende ve bu mikdaı·de yukarı 
toptan aayılır. Kalburdan geçirildikten 10nra tartılaeaktır. 

2- ODUN : Kuru ve kesilmiı olarak toptan 2,25 kurut: pera 
kende 2,5 kuru1tur. Mütterinin nakil vaaıtaaına tahmıl depoya ai 
tir. Bin kiloya kadar perakende ve bundan yukan11 topt:ı.n sayılır. 

3- KOK : Semt depolarında toptan 25.50 lira; perakende kiloı 

2,60 kuru1tlır. Müşterinin nakil vaııtaaına tahmil depoya aittir. ilci 
yüz elli kiloya kadar perakende ve bundan yukarısı toptan uyılır. 

Enkaz tahtası odun hükmünde olup ayni fiat ve ıartla aatılır. ş· 
kayeti olanların 2713 numaraya telefonla müracaatları. 
Sayın halka illn olunur. (5219) 15154 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
:Ankara Valililind~n ı yazılı vetaikle beraber 4. 9. 940 çar • -------------------------_., 

şarmba günil uat 14 e kadar Ankara-

KAYSERi 

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
.ıııııııııııııııııııı lllllllllllllllllllt.. --- ---------= ----= -! 

------------------
4 Senelik - Erkek - Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
c -Ücretler: LEYLl 195.00 YATI YURDU 100.00 LİRA : -Tedrisat Eylül 25 de baılar. (3342) : --.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

BöbreA:lerden idrar torbasına kadar yolla rdakl hastalıklann mikroplarım kökünden 
temizlemek için Helmoblö kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklertn 9&hımak lrudrettnl arttırır. Kadın, erkek 14ral' sorJuklanm, eski 

" yeni belsotukhı~w:ıu, mesane Utlhabım, bel atrıaım, sık ilk idrar boamak ve 
bozarken yanmak ballerlnl giderir. Bol idrar tem1ıı eder. 1drarda ~ me
.anede ta.tlann tqekldllUne mADI olur. 

DİK.KAT: BELKOBLÖ idranm• temtaıtyereJr ma\'lJ.,Urlr. 
8ıbat VeklletiDID rub8atım Uladll'. Ber ecmede 'bDluaur. 

Keılf bedeli (42596) lira (62) kuıııt o
lup bunun (27596) lira (62) kurueu 940 
mali yılı blltçcslııden geriye kalan (10000) 
Jlruı da 941 mali yılı bütçP.8fnden öden -
mek ıartlyle Ankara - K. Hamam yolunun 
104 + 200 lncl kilometresinden aynlan 
Çamlıdere nahiye yolu inşaat lıl 9. 9. 940 
pazarteııl gtlıı saat 15 buçukta daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı {8194) llra (76) ku· 
nıştur. 

lstekl11ertn teklif mektuplanm ticaret 
oda.sı vesika teminat mektup veya mak
buzu ve ihale gtlnUnden en az sekiz gUn 
evel ,·na.yete istida llc mUracaat ederek 
bu işe alt alacakları fenni ehliyet veslka
larlyle birlikte 1167.U ıt"eçen günde saat H 
buçuğa kadar daimi encümen reisliğine 
vermeleri. 

Buna alt keşif ve ıartnıuneyl her sUn 
nafıa müdUrlUA'Unde görebilecekleri. 

(4874) 14862 

Köprü tamir ettirilecek 

Anlara Valiliğind~n: 
Ketif bedeli (1613) lira (07) kuruıtan 

ibaret bulunan Mahköy JröprUsil tamiratı 

itini Uzerine almıı olan müteahhit taahhil
datım ifa etmek ll:ı:ere mukavele yapma
dıfından dolayı yeniden açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 9. 9. 940 pazartesi ıtınU aaat 
15.30 da daimi encümende yaprlacaktır. 

Muvakkat teminatı (122) lira (27) lnınıt

tur. 
lıteklilerin muvakkat teminat mektubu 

veya makbuzu Ticaret Odası vesikası Ye 
bu lıe dair Naha mUdilrlUlilnden alacak
ları ehliyet vesikalariyle birlikte tözü ıe
çen ıUn ve aaatte daimi entlimene ıelme
leri. 

Buna alt keşif ve ıartnımcyi her da 
Nafıa mUdilrliığilnde ıörebilecelı:leri. 

(4gıs) 14900 

········ ···----------~ 
Mağaza devri 

Bir tumfiye malan• devren 
•tılıktır. f ıteldlterln 1893 Tele • 
fon No. )'• mtlracutlan. SS2t .......... 

da Ulu. meydanında Koç apartmanın
da Batvekllet 'Matbuat Umum 'Müdür
lüğü satın alma komisronu riyasetine 
tevdi etmeleri veya teahhütlü mektup
la göndermeleri rica olunur. 14777 
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8 R O Rulmanlarını kullammz. 
Deposu: Galata Karaköy Palu ham 

k&r11sında S• No. İBRAHİlıl TAŞ
ÇIOÖLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039, Telgraf: TAŞKOL 

ULU 8 - 21. lnct yıl. - No. 6Bml 

lmtiy.- aabi., 
lıkender Af.tan 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yan itleri Müdilrfl 

Mfimtaa Faik FENiK. 
.XUHaeH KUdUrtl: Nqtt ULUO 
UWS Buımm ANKARA 

5 lokomotif makinisti ahnacaktı 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK FABRiKALARI MOES

SESESI MODORLOCONDEN : 

Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibru 
mek 1artiyle 45 ya1ından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 llrayt 
kadar yevmiye ile 5 makinist alınacaktır. 

En geç 15 eylül 940 tarihine kadar müeaaeae mildilrlüpne mtırr 
caat edilmesi. 

Evelce müessesemizden çıkarılmıı olanlarla askerlik etmnn11 O' 

tanların müracaatları kabul edilmiyecektir. 3455 

DAKTİLO KURSU 
74 ilncü devresini % 50 tenzilltla açtı. Bir ayda diploma ft 

Tahsil ararumz. Belediye sırası, Hanef Apt. No: 4. Tel: 3714 

(3442) 

Yeni Sinema 
BugUn ve bu gece 

Saat 12 - 16,30 ve 21 
seansında 

OLGUN KADIN 
Saat 10 - 14 30 ve 18,30 

aearuıında 
SENORİTA 

Cebeci Yentdotan 
ainemuı 

Saat 21 de 
BEYAZGttL 

ftı5roe .a.ıo., anpoa 
.-mıı. .A.bdQlnbap 

Halk Sineması Sus Sınemı 
BtıgUn ve Bu Gece 

2 Film Birden 
avcın 

keli çete 
: 10 - 12 • H,SO 
18.30 ve gece 
21 de 

BuallD ve bu sece 
Saat 16 ve 20,80 

aeanaında 

RA.MONA 

8a&t 12 auuında 
i4at.ınueUD Bebeli 
8-tlO ...-mnda 
Daatq melell 


