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Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Hüsnü Dünkü geçit resminden bir S{ÖrÜnÜ§ 

30 Ağustosun 
. . . 

yırmıncı yı ldönümünde 

Zafer Bavramı dün bütün 
• 

yurtta heyecanlı ve eşsiz 
tezahürlerle kutlandı 

Ankara' da ki tören ve geçit 
çok parlak oldu • 

resmı 

-

Korgeneral Hüsnü Kılkıf 
nutkunu verıyor 

Sanayileşme 
oe harp 

'iti --- bnnlılc biır luhm .... 
1....- PM"Mk bir i&tikbe:l ,.mao 30 
.....,_ .ıen ~ her tanfutda oldu· 
ju .-~ de dün ~ tö-

bina91nı dofdumıağa btşlamışhıırdı. S..ı 
tam seic:iz buçukuı. Gene.lcunmı, °Ba4b· 
nmıız 9llY'lD Mareşal Peni Çıılcmalc _. 
kerl erUom tebrikleırioi kabul eımiye 
başladtlu. Bu merasim 98M dolcuza U. 
dar devam etti. Sayı.o Mar'el&l _. dokuz. 
dııın 9,50 ye kadar da mülki ertı:-. tıeb
rikleritıi kabul ettiler. Hü.eyin Sami COSAfl. 

~ba__,... .... 
tsflllZ1 bot IÖr9ün1er ikinci. c:il.- - • 
bhıiıı dörclüoc& _...:.... . ğinde 'J'üdıi. . . . P'~~. 
re'ınn istilıhaıine daima MUın, daima 
kıJYVetleııen ve hiç bir vakit de~ • 
cek olan İtnıınımızıa bağışlasınlar.-

"Bil.ıti", "ınüsber ilim" en ~ 
bir kudret latynağtdır. Sanayi. ha,_ da 
işte bu k~ dayantt. Çok fükiİr ki, 
bilgi, miisbet ilim mulünde, yolunda 
plıpuk Öhenilebilir, elde eıtileb.iHr .. 
•'Bilgi" ve "müshet ilim" üıhisan düo
yıuıın hiç hİT yerinde, ıanlriıı hiç bir dev
rinde k~r. Hiç bK millet 
ııe kadar beacıiı ve emperyalist oıı- ol
sun bunurı nıonopolüııü bındisine h .. 
recfeınerııi,tir, .ln.nıık için, ~ 
içiıı bundan daha büyük bir mamariret 
~vvur oJıuaabiıu mi? Şu halde, Tüıki· 
ye'ııin b\iyük demir ,ıe çelik eodü9ıriıli· 
ne, büyük ınotör endüstri 9ioe. bütün fD" 
belerİ)•le ~ "silafı" ııamıyiilıc bas-

,ee çekmek bizim de - ıabi:i. hakbmm
chr· 

H1tYM ınüc.delednde •c1eın9ııojl"' eorı 
k5rii. en kabııe bir si!abttr. Daha :ııi,.de 
orlll kuilanafta ,.._Jar. Bilaıedildeıimizi 
itiraf etınekle claima lııunec buluruz. 
,Udikler:iaıü:i azim w imııolıa tatbik 
_,ıdcten de d.i.na h..,,.r görüriiE_ 

Bilmediklerini biJmiyen megalomtln· 
ı.rdır ki eıAıi -ı..:ri le "menfi oemütıe -

• " 1-..J - wn.ıa y 
aahi ""<ue, 7'!llJi terimle negatif 90ll • 
suz da doiqıriar.. Kendilerüıi d8ima 
"batadatı münezzeh" addederlec. Bu gi 
biletin tera.ldıi. edebi ime.itti için ilk şart 
bilmedılcleri husıw tan sıınıimiyede ka
bul etmdtt' . Kötü huyJaınndan 'YU· 

,eçiP ilk once cahıli bulunduklan llM!'Y· 

~ sıfıra ~lmekridir. Ancak sıfı.r· 
dan itib.terıdir ki "rOOsbec" ve. pol.itife 
cloinı adun ııtılab lir. 

"B RI" ve 'müsbet Ilim" hiç btt 
fıerdin, hiç bit muessHMin mi.ı-ı altt· 
Ol da aluıanıaız.. "BilP" ve .. müsbec ilim" 
~ıo•P öirerıeo her Tüdı:üo erişebilece
fi bir oiınettir. Bir ıru.ı verelim.- Ne 
onıldC ki IDelnleketimUıdc çalışkan. zeki 
bit itçi ustas10ıo. ta4ui1 çağı geçmİf ol· 
1D8.'51a& ratuıeo. mesleki tahsilini usulü 
c:Lııtresiode tamamladığını ve mühendis • 
Uk payesine kavuşnığunu görürseık balı· 
siyarlıiımıza hudut olmıyacalrtır. 

"Bilgi" 119 "miUbec ilim" içia biç 

( Soaa -4 üoc6 •rf ada ) 

a s s saaOiJTSsJ 

Bugün 
--- -
KONUŞMA: 

Listelere dair ... 
Yazan: F. R. ATAY 

Günün mevzular1 : 
Zafer Bayramı 

KODUfAD: H.R.TANKUT 

renle kud-dı. Bü)'Ük zıaier bayra.nımı· 
- li}'Jk olduğu töreıde lwdan~ içio 
büriİll bıu:ıriıldlıl' iam1 edilmişti. 

Baştanba .. .-ıilll renklerimizle Ye 
sftntta önemini belirt-. döviıılerle do
nattlmlll 'N ırece. hepsinin üstünde 
rengini. b1l safer 11ıtrunda çarpml§ o
Laa kahramanlanmısın kanlAl'lndan 
a.lmııı olan Ankara kalesi olmak üze
re bütün Şehri Hran renk renk ten-
Tirat ne bu uln~aı yıldönümnntt daha 
bir kaç ıı;Un önceden yaşam"ğa basla
ıınş olan Ankaralılar. dün &llbah bü
tün Şehri saran benı. trampet ve mu
zika ııeslerl arasında askeri törenin 
yapılacağı Hipodroma ıı;idea yollara 
dökiilmüş bnl.ıınuyorlnrdtr. 

Şehrin ana cacldelerlnden 'ba~ 
Şanlı aanea.kları oldui(11 halde tören 
yerine ıı;itmekte olan muhtelif blrlllı:
ltt bütfin bn yollar ilflerinde toplan. 
atış olan Ankarahlllrın SC'Vıı;i teııahiir
leriyle karşılanmakta idi. 

Davetlıikri ,ıe balkı, ıneruimiın. ,. • 
prJacağı hipodroma ıcörlmcek olan oeo
bü§ler Ulus meydanında hemen doluyor 
~ hugünün hey«1111iyıle bir acı enıel m· 
podroma olaşmak istiyen vatanda,lan 
mttıısim sabası• götürüyorlardı. 

&ıaf dokuzdan sonra blahıtlık ertrmt
cı ve birçok kimselerin lıipodromA ,..,,. 
olıtrıık da gittikleori ıtörüliiyordu. 

l(areıal tebrikleri kabul 
etti 

Merarim sahamtla 
Ba _.. b4ıodrom Dlllhteri bir -

zara .-.diyoıdu. ~ b.eıa ~ En laclemsb aubay nutlıunu 
{Soml 5. btat aytada) oeriyor 

Başvekilimiz 
Ş. Saracoğlu Sivas'tan 
Erzincana hareket etti 

Başvekil, Sivaslılara dedi ki: 

" kaybettiğimiz zamanları hamleli harekeflerle 
kazanmak i(in yola cıkmıı bulmyoruz ,, 

Dijtt taraftan, GeneAnmnay bİınaffl. Sıvas, 30 a.a. - Batvdtil Şükrü S:ınıcoğlu dün de bur.ta blarıılı: tetkiklerine 
da da bu büyilc gÜnÜn doğurduğu Mye-1 devıım er.nişlerdir. Bu arada \'ıl<!tzeli kby enstitüsüırü tetkik eden Şükrü Suacıoğlu 
caınlı Mr ~ göze çarpıyordu. Bii· yanl.ııoın<la kaza kaymakamı ve beloo"ye rei~i olduiu halde Yıldız.eli kuasıoın bazı 
yük üniform&lariyle yük9ek rütbeli 1Ubay- ı köylerin\. gidere'.ı; bu köyler halkı ile ~örüşmü,ler, köy ejİtmenlerine yapılan ha· 
!ar S8M ııekizderı itibaren Genelkunna> zırlık.Jaroaa dolayı memnuniyetlerini bildirmişlcıdir. (Sonu 8. cü 118.Yfe.da) 

111111111111 ____ , __________________ _ 

Dumlupınar' da 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Meçhul Asker'in anıtı önünde 

dün on binlerce yurttaı Vatan 
i~in ölmek andını yeniledi 

Afyon, 30 - CDumlupınar'dakl me • ı nar zatermln ytnnlrıd yıldönümü bu • 
nuılıni taldbetrnek tızere hU6Utlll ırurctte ırün Dumlupınarda znrerteı:ıe Ustünde
ddı!rı arkadaemıız Kemal Zelcl Gene· ki Meotıuı Asker Abldesin!n onünde bil· 

omnan tıeıetorua btldlrl6'or): Dumlupı • ( Somı 4 ün.:ü sayfad• ) 

BERLIN'E GôRE : 

Stalingrat önünde 

bir gedik 
açıldı 

Rjev' de ruslar alman 
haHmı delemediler 

Rus uçaklan 
Almanya üzerine akm 

yaptılar. 
Balln, 30 a.a. - Alman orduları 

bıışkom ııtanlıl(ının tebliği : 
Aşağı Kubnn'nın cenubunda, al -

ınnn _ romen kıtnlnrı dlişmıı.nın ~id· 
ılrtl! mııkııvrıııf'tinc rağmen gilç ara
ziıll' ilermrktedir. 

St ılinırraı Çl'HI' iııclc. Rln nn ph•a· 
de tumenleri \C !;U!11 lı ıc killer ha'a 
kııvı• llrriniıı kııtlt' hnlinrle ı nrdııı iv. 
il' rlıısıırnnın k'uı ı·etli mcı ı11Prini var. 
mr lrır vr ı;nk ı·ı-tin ·~ a hır nl'tice-
inde istil k" 1 ırında geai bir ge -

dik Rrmı•lArdır. 
KRlun'nın ctnup hatısınd11 dil~· 

1 manın kuvvetli ph :ıde ve zırhlı tf'!ş. 

l 
killerinin yeni wnuzJan. püıakiirtül • 
aıüftür. 

~ 5 Oııııcıl ~ 

Dünkü geçit reaminde motörlü vaaıfalar geçerken 

Dün yapılan bir törenle 
, , 

*' 

Harp Okulunun 109 uncu 
yll gen( mezunlarına 

B. M. Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda tarafmdan 

diplomaları dağıllldı 
Mektep Komutanı ve genç bir 

subay heyecanlı nutuklar verdiler 
Dün sut 16 da Harp Okulunda 

,.apılan bır b'Srenle okulun 109 unou 
Yll mezun!anna diplomalan Yeril -
mlştlr. 

BQyQk Millet Mıeclkııl Re-1.91. Ab
dülhalık Renda ile Hariciye Vekili 
Numan Menemencloğlu, tktıaat Ve
ktli Sırn Day, Münakalflt Vek!1l A
miral Fahri Engin, Ankara Vali ve 
Belediye Reisi Tandoğan. Emniyet 
Müdürü ve kalabalık bir davetli 
.kütlesi bu törende hazır bulunuyor
du. BUyUk Millet Meclisi Reisi Ab
dUlhalık Renda'Yl okula gellşlerl es
nasındıa bir ihtiram kıtası selAmlll
mış ve başta okul komutanı olduğu 
halde yüksek subaylar karşılamııı· 
lardır. 

Törene biltnn goen~ subaylanmızın 
birlikte söyledikleri lsUklAI marşiyle 
başlanmış, okuldan ve her sınıftan 
dere<:e alan okurlara mükA.fatlan ve 
diplomaları Büyük Mlllet Meclisi 
Reisi Abdülhalık Renda tarafından 
verilmiştir. 

- ( Soou 5. iod sayfada )-

Dahiliye Vekilimiz 
B. Recep Peker Bursa' da 

Dahiliye Vekilimiz B. Recep Pe -
ker'in evvelki sabah hareket eden 
İstanbul ekspresiyle hareket -ettiği 
yazılmıştı. Dahiliye Vekilimiz Ka. -
raköy'den sonra otomobille Buraa'ya 
hareket etmiştir. 

MOSKOV A'Y A GôRE : 

Stalingrat ve Rjev'de 

çetin bir 
savaş var 

Stalingral' a bir milyon 
alman taruı ediyor 

Rus maıkamlan 
"Almanya bu yıl yenillecek,, 

diyorlar. 
Moskova, 30 a.a. - Sovyet teb -

liğine göre dlin gece cephede ehem
miyetlı bir deği§iklik olmıamııur. 

Stalingrad'ın ııimııl batısında BOT· 
yet kuvvetleri iki yeri 1'eri almıılar 
ve almanların bır çok taarruzlarını 
p l kılrtmiişlerdir. 

Krasnodar'ın cenubunda sovyet 
kuvvcıleri toplanarak karşı t11arruz • 
!arda bulunmuşlar ve <lüşnıan elinde 
bulunan mUleaddit tepeleri işıral et
mişlerdir. 

Merkez b!Slgeainde muharebe 

Harp Okulunu. bitiren •ınıl, altındaki •ınıla San caf ı 
devrederken 

B. M. M. Reisimiz mezunlara Jiplomalaruu oerİ)'Of" 

• 

Ankara -lzmir 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ikinci bisiklet yarışı 
dün sabah başladı 

Kızılcahamam'da bilen ilk kona~ı 
Ankara'dan Orha Sudan kazandı 

Rjev'in 20 kılometre kadar bıtııın - r 
da daha dofruıu Brekof'un batıaın· 1 
da biltün giddetiyle dewm emıekte· Ankara - tmür f1dnd blatklet n-1 lu. me~ toplammtlar 1lectea 
dir. Alman topçU8U ilk ıovyet kıta. . ışı dün baı;lamıttır. Bu yarıp. lftl- Terblyeet umumi. ~tibi ile ~ 

.<Sonu 3 UACt ·~ ıU edıoA ~etçileı dllA -.DaA U- - -' So1ıM 5.. lllQ .pıda )-

J 

lı.n 
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l''""l('Q'NUiMAl IZaf~r Bayramı 1 QITilll!JJia!l 
-!-

................................................ pıyangosu 

Listelere 
dair 

Geçenlerde İngiliz halkı
ıım beslenme itleri hakkın
da bir Londra mektubu o
kuduk. Londra'da Klariç ve 
Riç diye birinci sınıf iki otel 
var. Bu otellerin kapıların
dan giren kibar hanunlarm 
elinde şimdi, bir erzak ağı 
veya sepeti görülüyormuı, 
bunlar, gündelik nzıklarını 
almak için pazara kadar 
gitmek zorunda imişler. 
Hatta, bir eski gazete kağı-
dını bile paketleme olarak 

llanmak yasak olduğun
c n, balığı sepetlerine veya 

rına olduğu gibi koyar
!\, Halbuki harp gelin-
k dar bu hanımların 

Ü ve çiçekli aofrala
rma nturmaktan ba~ka bir 
r zık kav~ arı yoktu. AfÇJ
ları v~ ın ~ı dotelleri vardı; 
her fey ı~iefonla ısmarla
nır, kamyonla gelir, pi§« 
ve önlerine konurdu. 

Halbuki eskiden ekmek
lerini katrklarmı pazar pa
zar dolaşıp tedarik eden Ö
teki sınıflar, bir işte çalı
• nlar, şimdi bu kaygıların
dan kurtulmuşlar, hepsi za
r· f aşhanelerde yemektedir
ler ve öğleyin yahut aktam 
yiyeceklerini, onlar, aofra 
üstiınde hazır bulmaktadır
lar. 

Disiplin ve hak kadar gü
zel şey var mtdrr? Fakat bu 
türlü disiplin ve bu türlü 
hak anlayışı, garp medeni
yetine has bir şeydir. Ced
lerimiz disiplin'e "durtut" 
derlermiş: ıark alemindeki 
telakkisine tam uyan bir 
karşılık! Zor'un hükmü. po
lis, memurunun gözerimi 
çevresinde yürür. Kanııtan, 
İnanıştan gelen disiplin ise, 
vicdan ışığı kararmadıkça 
gevıemez. Gündüz kadar 
gece içinde, sokak kadar 
yatak odasında hükmü ge
çer. 

ikinci bir kontrol cihazı 
daha vardır: eşitsizlik, hak
sızlık 'ftl diaipline aykın ha
reketlere kartı umumi hot
gönnezlik: milyarder karı
amm incilerini sokakta ger
danmclan kapmazlar ama, 
bir batkasmın sofrasından 
çabnnn• olmaar laznngelen 
iki istiridyesini kırala çok 
görürler. 

Herkese bir payı düten 

........... , Vazan: .......... .. 

l Falih Rıfkı ATAY! 
.......... 111111111 ltllllll it .............. . 

sıkıntının milli bir felaket 
olmasına ihtimal yoktur. O
nun içindir ki darltk baıla
dığı vakit, nizam ve daya
nıımanın bozulmasmı isti
yenler, hemen eıitsizlik hi
kayeleri uydunırlar: yarnn 
ekmek yiyene, nüfuz sahip
lerinin bütün ekmek yediği
ni söylerler; çocuğuna ıe
ker ve &Üt arıyanlara, vali
nin. belediye reisinin, yahut 
mebusun evinde mahallebi 
yendiğini anlatırlar. 

Darlık arttıkça yalnız 
hak olmıyan değil, hak o
lanlardaki hay kırıcı farkla
n da göz önünden kaldır
mak doğru olur. Otel ve 
lokanta listelerini hemen 
bütün memleketler bir 
~abağa, iki, nihayet Üç ta
bağa indirmişlerdir. Bunun 
bir faydası da, zevk yemeği 
usulünün ortadan kalkıp, 
çarıı pazarda halk için bir 
hayli. madde arbnasıdrr. 
Cıda maddelerinin en israf
çı müşterileri, her memle
kette, oteller ve müşterileri
dir. içkiden kırk kazanan 
bir lokanta, yemekten yir
mi kaybetmeği umurlamaz. 
Eğer bir balık yemeği o gÜn
kü listesini süsliyecekse, o
nun fiyatını bile sormaz. 
Yani, darlrk tehirlerde otel 
ve lokanta listelerinin sınıf 
sınıf belli fiyatlı iki Üç ta
bağa indirilmesi, yalnız, çir
kin bir manzara tezadını 
ortadan kaldırmaz, yiyecek 
fiyatlarına, yiyecek satııla
rına da faydası olur. 

Avrupa'da en az sıkıntı 
çeken Macaristan, galiba 
geçen yıldan.beri tek tabak 
usulünü tatıbik etti. Bizim 
yemek tarzunıza göre bu u
sulü kabul etmek güç olsa 
gerektir: fakat hepimizin 
evde yediğimiz kadarını lo
kantalarda bulmamız fazla 
bir eksiklik, dayanılmaz bir 
keder mi olur? 

Geçen de de yazdığımız 
gibi, brotür boyuudaki liste
ler devrine, işallah, herkea
le beraber barış devrinde 
tekrar döneriz. 1940 tama
aalan üstüne çocuk boyu 
meze tabaklan dizen fran
sızlar, timdi, damla Ye lok
ma hesabı ile yiyorlar. Fran
.. da bir ziraat memleketi
dir. 

İki bayramı bir arada kutlarken : 

30 Ağustos ve 
tayyareci 

Aril AHISKAL 
ıa tallsizllğln büyük rolü olduğu 
muhakkaktır. Bu aıralarda kurulu 
bir hava kuvvetimiz bulunsaydı ba
~uacakt işlerfn hayranları sayısız 
olurdu. Nihayet İstiklU harbi var. 
Gömlek yeninden kanat yaması, 
c:am tııhtasından kuyruk takımı ku· 
ran Tfirk c:ocuğu teknik ile de;til, 
kurtuluş inanı ve hüriyetinin ima
niyle uçtu. fnônün'den Sakarya'y.a 
kadar verdiii kurbanlann sayısı 
kadar tavvaresi olan bu gök!l'Uııü 
c:ocuklarının menkıhelerlni l~itme
diniue: vokhıjinndan değil. onlar
daki toprak tevAzuundımdrr. Top -
rak da verimlidir. Ayak Altında 
ırihl ır;örfinflr ama, ona hakmnk i. 
~n, ona l'rmek için baş eimek zo
ru vardır. 

Sakarva: TUrk c:ol'uiunun h.ava.. 
er, karacı tanımadan yaş ve ıı;Uç 
kuvvet a' ırmadan herkesi kııhra • 
man eden bir avaklıınıştı Bu co~
m" arasında tayyaresinde tlifrjii 
hıılunmıyan av tavyarrlı-rimiııin 
en C:l'ıin hava mnhıırehelerini yap
tıklarına şahit olmuş yüzlı-rce. 
bfnlercı- ıısker dnlıR aramır.daclır. 

Fethi'den aldıih hızla 80 Ağustos 
tan Şeref payı edinen tayyııreci, 
ileri ıı;ünlerde 'Qlllnmiyenlerl başa
!'Rrak, bilinenlerden Ustllnlerini ya· 
pacak kudrettedir. Buna inımmı -
vıınlıır: ya Tiirktın destnnLıırını o
kumamı~. yahut da bizim soyumuz
dan doğmamıştır. 

İstanbul' da bir cinayet 
İstanbul, 80 (Telefonla) - Bu -

gün akşam Uzeri Rumellkavağı'ncla 

bir cinayet iılenmiştir. İsmail is -
mfnde bir bahçıvan karısı 'Makbule 
ile mısır tarlasında çalışırken arka

larında meçhul bir şahıs belirmiş, 

önce kadının başına sopa ile vurmu§ 
kadın hayrın bir halde yere yuV'ar. 
lanmca karıısına çıkan kocasiyle bo
ğuşmıya başlamış ve biçağını çeke -
rek muhtelif yerlerinden yaralamak 
suretiyle İsmail'i öldürmUşttlr. 

Makbule'nin yarası lrafiftir. Tah • 
kikat detam ediyor. 

dün çekildi 
Milli Piyangonun 30 Ağustos 1942 

Zafer Bayramı fevkalll.de çekiliıi 
dün saat 14.30 da 19 Mayıs Stadyo. 
mumla yapılmıştır. 

Kalabalık bir halk kütlesinin ha • 
zır bulunduğu bu çekilişte ikramiye 
kazanan numaralar §Unlardır ı 
379950 Numara 50.000 Lira 
251619 Numara 20.000 Lira 
190061 Numara 10.000 Lira 
346313 Numara 5.000 Lira 
349778 Numara S.000 Lira 
387390 Numara 5.000 Lira 
396661 Numara :ı,ooo Lira 

2000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
01004:1 101646 157899 21Z623 251633 
323962 3.29950 330881 349394 370914 

1000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
002180 006694 010563 016828 048590 
049790 063608 072231 076077 077930 
088019 09604-1 096322 114228 114556 
123072 145310 200885 202176 202718 
205927 206058 209849 228357 233017 
234642 240156 242157 263898 2671:18 
283967 2924-09 304922 324293 329147 
333549 347141 349836 357273 396386 

500 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

Son 4 rakamı 6917 ile biten 40 No. 
Son 4 rakamı 7483 ile biten 40 No. 
beşer yllz lira ikramiye kazanmı~lar
dır. 

100 er lira ikramiye 
kazanan numaralar: 
Son 3 rakamı 795 ile biten 400 No. 
ytizer lira ikramiye kaZ'anmışlardır. 

50 ıer lira ikramiye 
kazanan numaralar: 
Son 3 rakamı 491 ile biten 400 No. 
Son 3 rakamı 764 ile biten 400 No. 
elli§er lira tkramiye kazanmışlardır. 

10 ar lira iluamiye 
kazanan numaralar : 
Son 2 rakamı 36 ile biten 4000 No. 
onar lira ikramiye kazanmışlardır. 

2 ıer lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son rakamı 2 ile biten 40000 No. 
Son rakamı 5 ile biten 40000 N o. 
ikiııer lira ikramiye kazanmışlardır. 

ikramiyeler nerelere çıktı ? 

Bu çekilı§iu (50,000) liralık büyUk 
ıkramıyesinı kazanan (379950) nu -
maralı bilet İstarıbul'ıla satılmıştır. 

(20.000) lıra kazanan bılet Ban -
dırma'da, ll0.000) lira kazanan bilet 
de Uluborlu'da ıatılmıııtır. 

Beşer bin lira kaZ'anan biletlerin 
ild tanesi Ankarn.'ıla, birer tanesi de 
Alaca ve Aııdırın'da saulnııştır. 

İkişer bin lira kazanan biletler 
Bandırma, Ankara., Eskişehir, İs • 
tanbul Aydın, Bursa, Kastamonu, 
Bilrha~iye, Diyarbakır ve Mersin'de 
satılmıştır. 

Biner lira kazanan biletlerin 8 ta
nesi tstanbul'da., dörder ıanesi An -
kara ve lzmir'de, 3 tanesi Mersin'de, 
iki tanesi Bursa'da ve 19 tanesi de 
yurdumuzun muhtelif şehir ve lııa 
sahalarında satılmıştır. 

İstanbul' da 

dün yapılan 
at yarışları 
fstanhul'dakl at yarışlarının ıeki· 

zlncisi diın Vı-liefendi koşu yerinde 
yapılmıştır. Hav.o. çok yağmurlu pist 
adam akıllı çamur olduğundan bazı 
koşular sürprizli netıceler vermiş, 
müşterek bahis meraklıları hayli 
memnun knlıııı•lardır. Yarışlar umu
mi) et itibariyle c:ok zevkli ve heye -
canlı olmustur. Şimdi sizlere İstan -
bul'dnn aldığım nıaliınınta ıı;öre bun· 
!ara ait neticeleri bildiriyorum. 

Birinci koıu : 
Üç yaşındaki yerli yanm kan lngi

liz erkek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 300 lira mesafesi 1200 
metre idi. Koşuya ya:ı:ılı olanlard~ 
'l iryaki koşturulnıamıştır. Di~erlerı 
arasındakı koşuyu B. Suat Kara Os
nıan'a ait Meneviş uzak bir ara ile 
kolaylıkla kaz.ınılı. Kader ikinci. İk
bal üçünril olnıustur. Zaman 1,32 da
kika nıil~terek bahis ıı:an} an 100 ku
ru§ vermiştir. 

I kinci koıu : 
t)ç yaşındaki sıı.f kan arap e~ke~ 

ve dişi taylara m11hsubtu. lkramıyesı 
300 hra mesafesi 1200 metre idi. Bu 
koşuda Rint ile Vecize koşturulrııa
clığından yarış Uç tay ara~ında Y~~ıl: 
dı. Startta Hızır başla idı. Kenıhsını 
Dahi tnkihecliyordu. Düzlüğe k.ıd.ır 
bu vaziyette giden koşu birdenbire 
Can'ın hücum etmesiyle değişti. Can 
vakıa Hızın gcı:eıııcdiise de Dabi'yi 
geçmeile mmaffak olarak Hızırın ar
kasında ikinci oldu. Dabl üı;Uneü 
kaldı. 1.am.!ln 1,38 dakika idi. Mlişte
rek bahis gan) an 100 kuruş verdi. 
Bu koşudaki ikili b.ıhiste Hı:ı:ır -
Can koınhine:ııonu 6,90 kuru11 verdi. 

U çüncü koıu : 
Dört ve daha yukarı yıtştaki 111.f 

kan arap at ve kısraklara malı~ustu. 
İkranıb esi 300 lira mesafesi 8000 
metre idi. 
Ko~u altı hu•van araıııncla yapıldı. 

Startla berabe; Tomurcuk başa ır;ı-c:ti 
kendisini Sava tnkihediyordu. Bir 
müddet sonra Sava Tomureuiıı. yeti
şerek ba~haşR ıı;itmeil:e haşlaclılar. Dil?. 
yola kadar vaziyet dl'jli~medi. Koşu
nun sonuna 800 metre kaLıı. Tomur • 
cuk yıtvaş yavaş Sava ile olRn araın
nı ac:ıarak kofııvu knMndı. Son anlar
da çok kuvvetli hir hfleum yapan 
Tıırun Tomııreıı~un yrnım hn:v ıı;eri
ıılnden iklnd, Sana llc;linrll oldııhr. 
7.amnn 4,07 dnldkA iıtl. Mn~terr'k 
bahis ganyan 185 pllae lOQ • 181 

Vurgunculann 
hususi - taksi 
otomobilleri ! 
Karaborsanın oeşltli dalAve!'elerin· 

den biri de taksi pllkalan üze
rinde dönüyor. Bir gazete, lstan
bul'da bir taksi pllııkasınııı. evet 
yalruz avuç içi kadar bir teneke 
parçasının karaborsada sekiz yllz 
lira He bin lira arasın.da satıldı
iını haber veriyordu. 

* Efendi r.engin.dtr. Garajında hususi 
otomobllleri sıra beklemektedir. 
Fakat yasak karşısında arabala
rını garajından çıkaramamakta
dır. 

Hovarda yenl zengindir. Vurguncu
dur veya soyguncudur, kazandığı 
paralar artık kendisini rahatsız 
etmeğe bB-'Şlamıstır. Şu fani dün
yada bir hususi otomobili olma
dıktan sonra, Boğaza, Florya'ya 
hususi otomobiliyle gidip geleme· 
dikten sonra parayı ne yapsın? 

İşte bu hovardalar, bu işin de kola
yını bulmuşlardır: hususi araba
larını taksi haline koyacaklar, 
fakat görünüşte taksi olan araba 
gene keyif ve hevesleri emrinde 
çalışacaktır. Bunun için taksi 
plı\kası Iit?.ımdır. Fakat hükümct 
bu kurnazlığı önleyici tedbirleri 
almıştır, ama, vurg:uncular ve 
soyguncular daima, tt..'Clbirlerin a
çık bırııktığı köşe bucaklardan 
sızmağa, her şeye bir kulp tak
maf!:a. ne yapıp yapıp fırıldak ı;;e
virmeğe alışmışlarclır. Bunun da 
bir kolannı bulmuşlardır. 

Doğru karabol'.Saya girllyorlar. t~le· 
mez hale gelen, sulh yıllarında 
mahalle aralarında ardiyelerde 
çürümeğe yiiz tutan taksi leşle
rinin pJö.kaları sökülmüş, vlmle 
ovulup parlatılmış karaborsada 
satışa konmuşur. Vurguncular ve 
soyguncular bu teneke parçasını 
artıra artıra bin liraya kadar çı
karmakta ve bunu ele geçirdik
ten sonra hususi lilks arabaları
nın arkasına takıvermektedirler. 
Bir boya, bir saat"" oldu bir tak· 
si! ... 

Bunları xl:lrilp binmek istersenl7~ 
şoför, hemen inik bayrağı göste
rip "meşgul! .. " der. Veya "sarjı, 
akUmüll\törü, ıvın zıvırı. bozuk!" 
der... Çünkü araba vurguncunun 
emrindedir ... 

Böyle kacamak yollara saparak, da
lı\vere çevirerek, lüks otomobili
ne kurulup hükümetln kararla
nna, tedbirlerine bıyık altından 
kıs kıs gülen soysuzların, ahlAk
sızların katalannın ezilmesi ta
raflısıyız... 

Eğer dalAverecl, en kilçilk bir ka· 
nun kaçakçılıi!:ı karşısında devle· 
tin çelik yumruğunun bütiln kud· 
ret! ve bütün deMetl ile beynin· 
de patlıyacağını blllrse, ancak o 
Vllklt Alner ve hiç olmazsa dış gö
rilnüşiyle olsun bir namuslu va
tandaş olaJblllr! .• 

) 

Zafer Bayramı 
Sevgili yucttaşlanm, bugün 30 Ağustos Dumlupmer Z.. 

fer: 13.ıyr.ınllblo yinnioci yıJdöoUmünii kutlu,onız. 

Yi.nn.i yıl önce Sakarya lcıtyrlarmda, Afyon cıepeleria
de yurdUD şeref ve istikllli uğruna aıolanm "Were.k düıwa 
tarihinde Türk adınıı0 ebediliğini yazanlanııı mukaddes nıh· 
lan şimdi aziz vatanıa bir ucundan öbür ucuna kadar büriin 
Tüıic görıwterini dotaşı)'(lll'. v~ bütün yurt tek bic gönül ha
linde minnet ve tftkranıoı onlano yüce kattna 9UIU)"!W. T~ 
Milleti, Meclisi, Hüküıneti ve balkı :ile, Türle Devleri Duın
lupınar'1ı0 eşi,:Cinde o günün erlerini, o günün lcomutanlanoı 
ve o günün milli ruhunu sıelimladık. 

Her Türle bu büyüık bayramın büyük anhımıcııo tam içiıı
dedir. Çünlcü Dumlupına.r Türk n.dü>·k at~erırniş ve Türk 
azmiyle yapılm14 ea bii}'iik milll bir olaydır. Öıümden !!()()o 

Dl dirime orada kavuşulduğu için Dumlupı.nar Zaferi tüken
mez "11eVİncimiz.i11 lcaynağı ol<lu. 

• 
Hasan Raşit Tankut 

~ün ak~am radyoda güzel 

1 

bir konuşma yaptı. 
konuşmayı aynen ahyoru.z. 

Bu 

Tarih alanına diktiğimiz bu eın y\i- 1 den iğrenir ve düıı yadırgadıklarımızı 1 sıralarda gerdc: miistafHil, gerek mu~reh
~ amc, bu Başkomutanlık Me}odan Mu-1 benim.~yerek bağnmtza basanz. lıiJc herkes ve bilhassa tüccarlar bi·an 
harebesi yaloız bi7.den ve yalnız bizim· 30 Ağustos Dumluı>ıoar zaferi hi:ııde 1 için milll mücadele içinde ol<luğumUL\l 
dir. Bunun içindir ld onu her yıl bu • bu düşünge değişimini çok köklü ve hatırlar ve millt ahlakımızın berrakLığı 
ııüokü 1-ribi saygı ile ve bugünkü kadar temelli yaptı. Artık yıllanını, gelenek içinde hırstan ve tamad.-.ı.n yıkanıp arı • 
heyecanla anmamızın gelecekle ilgisi (anane) !eri ve ı;:ünli:k ha)·<Mı saran edin- nırsa, gene he.le ilgili memurfarın ga)re
var. Bu zafer.le biz yalnız (lüşmanı. yurt- ti (İtiyat) !erin Türk benliğinden doğ· ti milli sa~aş günleriooe olduğu gihi kat• 
tan ko\.'111Q.kla, }'alnız Devlet kurup mil· mamış wya öz benliğe uymamış olanla- nıerlenir ve artarsa bu da\anın çetin gl)

let toplamakla kalmadık, milletçe iler - n birocnhire sımmıya başladı. Anık rüııen cephesi bir anda ve kendiliğinden 
lmıe ve yüksel.miye engel olmuş neler millet şimdiye ıkadar kulluk ettiği konut· )ıkılır. Ahlak en büyük kuvvettir. Ve 
varsa hef>"ini de bir hamlede ve hir çır- (tesis) !ara hor habbili)ordu. "vatanseverlik ahlakın başında gelir." 
pıtla onadaıı lraMıroık. Buı..'Üll'kü milli Sevgili }'Urtra~la.nnı, Şu halde )'Urttaşlanm hl>r işimbdc ol • 
varlığımızın kıvamında ve devletimizin Eğer hir silkinrnede biitün bunlan duğu gihi :zahtl-e işimizde de ahiaklı ve 
homlmaz Türk ma)·asıııda bu zaferin atıp ~eride hır.ıkahilınişo;ek, eğer bugün· vııtansever kaimıra çalışalım. Riri~ci i>. 
ulu payı vardır. kü iyi, ,ı:üzel ve doğru lıayatınuzı )apan dev de~lcıin bornmu ödeınekı.ir. ikinci 

ı\ziz yurıtıışlanm, tam ve mükcınrııel Türk devrimini bir ödevimiz başkalarının sıkınttŞJnı nchi-
Büyiik sevinç ı;:ünümürii, 30 Ağustos anda sağlırabilmişsek bunun biricik ıni,.de durmak ve vil'Ôanımızı ona alış -

Zafer Barraınınızın yirminci yıl<lönümü- ve kutsal sdwhi Dunıluımıar 7.a· tımıakur. Hu iki faztlet milli ahlakımı • 
nü Cumhuriyet Halk Partisi adına kut · ferini yapan ahllkıo hl·rr:ıklığıdır. zın kiişe taşlarıdır. 
lamakla mutluyum. Bu ahlak >;ğitlik a:hi:i!kı idi, >;- MilU Şef buyuruyor lci: 

Scvt.:iH yurııa,larım, ğitlerin aht:ıkı idi. O tarihte Türk hal· "(.oroklarımızın karakterli ve ahlik.-
Buı;:iiııe hakkiyle sevinmek, yarını kı diri kalmak, hür kalmak ve şerefli lı olarak yeıi~mcleri onlar1ı0 bilgili ola

tün\iyle sağlamak i<,;n dünü asla unut • yaşamak garrl'tine tapmıştı. ilet 'türlü r:ık )'etişmelcri kadar ve hatti ondan cla
mamak ger(.•ktir. En bü}ük sevindn için· hL-sap ve mülahazayı bir yana çalarak ha çok önemlidir. Ancaık alililldı ve ka
de İ'ken de, en bü}"Ük ba}rarnın gônencini yaln:z bir :ıe'). JuşiinÜ)ordu: gayret, dai· rakterli çocuklar.ın bilgHcrindaı memle
(saa<let) yaşarken de o ki>tü giinün hir ma gayret, sonuna kadar ı;:a}·ret. Tekler ket fa}<lalanır." Bu ı;ocuklann haha.lan 
damla ıstırabını durmı}-a J..'<l}'ret edelim. (fcrık-r) ortadan kalkmış ralnız millet Dwnluı•ınar yiğitlik ahta.kının !la.hihi • 

Dumlupın.ar'dan önceki .:J'ürk al,sını kalmıştı. Kişinin menfaatine kimseler dirler. Onlaruı bu yeoi milli divada •Y'" 

~iç bi~. 7.~ hat~rımızdan '"çıkannıya'.:3· kulak as"iı>orou. Hayır ve :':°~aat f'.'1· nı erler kalacağı şüımesi7.di.r. 
gız. Çunoku 30 Agustos 1922 den dorı nız kurtuluş savaşınındı. Gunlıik ~ .Bayram yapıp şenlik CXJoŞWrurken de 
)'ll ünce yenilmiş, eliıl(lcn her ŞC}; alın- ta<>asını, çoluk ~"<x.'\lk ka)gousunu umıt • dünün acı hatıralarını tekrarladık ve bu 
mış örenleri (harabeleri> içinde ıck ba- muştuk. Vamnızı )'\lliun1uzu bü;oük mak· günün çetin milli ödevlerini a.rıdık B,ıy
şına atılıp bırakılmış, ümitsizlik aası- sa<lın emrine vemü~ıik. F.n bü}W vic· le olunca bir lilua için }IW't dıtına da 
mn en keskini tattırılmış, korkunun en dan ferahlıjtını lmmere lıi:•nıet etmekte, baka.biliriz. Korkunç savaş olanca katı· 
amansızına kapatılmış, kavşamış, perişan ulus yumuşunda bulu}or<luk. O günü lığı)la genişlemekredir. Bütün millcı c:r 

olmuş bürük ve l''lki btr millet. Sonra yaşıyaolar bir kere <liişünün! Bu işlerde i~fo ölüm, dirim saw.şı olan bu bti}ük 
p.ırurlu, merhametsiz bir saldırgı ile son ne kadar uyanık, ne kadar titiz idik. Her- döğiişte insanlığın mil)'Onlarca çocuğu 
yurt parçasına doğru yürüyen bir düş • kes biribirini kolbr ayat' ve tıe.ıkes bi • inandıkları <Livalar uğruna tarihin k:ı.y • 
man aıkını vardı. Dost yok, aayan }"<>k • ribiıini güçlendirirdi. Çoruklar ve ka • detmediği bir in.atla vuruşuyor. Yangın 
tu. Ne olmuştu? Türk m11leti gerçekten <lınlar eliyle kaldmlığımı:ı harmanlan, taoıami1•le saçağı şardı. Yakan, çökerten 
ölecek mi idi? Alem öyle sanıyordu. kırık kaı1nılarla ülkeler öte•ine tasır ve ve ö.ldüreıı bir yangın. Ufuk o kadar ka. 
Hatta bazı berinsizlerimiz de iileme uy· hoş ambarlan tepelcnıe•İne dol<lun.ırouk. ranlık ki mukadderatım yarına ayırdığı 
muş öyle düşünüyorlardı. Fakat Türk Tanedm }'ığın ve damla<lan d(.-ryafar ya- yeni olarları keı;timıek hiç bir aklın ki. 
başlı başına bir alemdir. Türk dünya ile ratmıştık. Bizi önce Dumlupınar'a gö - n değildir. Bütün bu yangının ortasın • 
beraber doğdu, ancak dünra ile heraber türen, sonra da huı:iine getiren kuvvet • da biz, daima dündeıı daha kuvvetli ve 
ölür. Nitekim bu millf't ezeli yazının ~rimizin mayuı bu yi;tiılik ahlfıkıdır. yann için daha çok ooıniyetli, sağlam ve 
hükmüne uyarak tam kalbinin duracağı Bu yiğitlik ahlakımı7.a bugün de o asla sarsılmaz bir kal'a gibi ümit par • 
bir ıtn<la mr kere daha silkindi, bir ke· 1.amanki kadar içten ve sım•ıkı san! • lıyuruz. Böyle olmakla beraber bizi bu 
re daha iooldi, lceodiııe geldiği zaman mak gerc-ktiğini hatırlaımak isterim. Ger· d<ii:-üşün sade se>in:isi saııa:nlar, aldanı.r. 
da : çe!:ıe biz ,o;avaş içi ve sa'-q dışı memle • la.r. Bİiot tarihimizin bize ayırdığı rolü 

Bu, )"eOİlmİJ, her teri elinıdıeo alın- lceılere bakarak diill'}·anuı cenneti olmak O)''llU}'oruz. Duınlupınar'dao beri Tü~ 

O ıDIJ. irntirazını bugün de raşıyonız. Yarın da varlığı., Türle istiklali w Türk terefi içi.o 
SabaheJJin S NMEZ Bu, önıohıri içinde tek bat- atılıp bö)·le kalacağımızdan ,Upbemiz )'Oknı.r. savaşıyoruz! Bu savaşlJlfl da Dwnhıpınac-

SPOR 

Ankara 
Demirapor Kulübünün 

Eakitehir' de yaptığı maç 
Önll.ınilzdekt resmi maçlara hazır

lanmak ve cumartesi, pazar günleri 
iki maç yapmak üzere Eskişehlr'e 
giden Ankara Demirsopr kulübü llk 
maçını cumartesi günil kalabahk bir 
seyirci kütlesi önilnde yapmış ve 939 
senesi Türkiye birincisi Eskişehir 
Dem.lrspor kulübüne 7-2 plip cel
miştir. 

Son zamanlarda çalışmalanna ye
nl bir hız veren Ankara Demirspor 
kulübünün. ye.kında başlıyacak olan 
lig maçlarında alacağı neticeyi az 
çok belirtmesi itibariyle bu muvaf
fakıyetlerinden dolayı kendilerin! 
tebrik ederiz. 

Atletizm müsabakalan 
salı gününe bırakıldı 

İstanbul, 30 a.a. - Türkiye atle • 
tizm ferdi birincilikler final müsa
bakaları dün aklfallldanberi yağan 
devamh yağmurlar dolayıslyle yapı
lamanuşnr. Bu mllsabakalar salı gll
nll yapılacaktır. 

blrııkılmlt. Bu düzgün halimizi görüp gıpcıa eden • ela olduğu gibi muzaffer çrkaca.ğımıza 
Bu ümiuvdilr 11CU1010 m lııeskiai •· 1er balimizıleo meamuıı olmamızı öiüc· iınaru'J'Onız. Kuvvecimiz .,... imnımız 

cınlmtt- lirorlarsa da biz böyle mr felsefeye sap- hudıucsmxlur. Neye mi ~ruz? Bu. 
Bu, lcorbıııuıı en amansızına kapatıl- lannıa:ktao kerulinıizi daima uzak tuta • mı Başvclcilioıiz Sayın Sa:raaıilwıwı ağ. 

mış millet birdenbire ordulaştt. Artık cağı:z. ı.ından dinliycliııı : 
fiirüyüş yapıyor, saf tutu)'(lll' ve savaşı • Bizce halinden m«nmm obn an'llet· "Düııyaruo hec gÜo daha fenalaşan 
}'Ol'du. Fa.kat prclar çetindi. Ufkun öte- ler enerjilerini tüketmiş olanlardır. Haıl· wı ufuklarında bİır ümit lfliı belimıiyen 
sinde ,_,.., vardı. ikinci ve ün"1r1cü bir karanlık marrarasa :-:....a... Tüıtt milleti ,,__ ,... buki Dumkıpınar kahraman.lan ft onla- ..,........., 
dayanak gôrünmüyordu. Biz bu durum rın azimli çoruklan ölmez -ve ua.lmaı bütün ısuraplanna rağmen eıı bahtiyar 
ve bu şartılar içinde tam dört yıl savaş- bir enerjiınin kaynağıdır. Hamlelerimiz biır mevcudiyet olank göze çarpı)'Or. Ru 
tık. Sal<lırgılan bağrımızla karşıladık, olayların çapına göre ~kitlenerek dur- saadecin sıırn büyük biır Şef':in etrafında 
dumıadan döğüşüyorduk. Artık İnönü • madan 9iirüp gidiyor. Hayatın ııikıf.ı i.9-n- yaratılan bir birliktir. Görmekte oklu • 
lerimiz, SakaryaJa.nmız olmu~tu. Anık de ne zaman daralır, bunalırsak, ne za. jumuz dünya facial:an içinde milletlerin 
ı- dökülmüş çelik parça-sına dönrııiiş- maıı sı.kuıttnın 11ıhtapotıı yürejiınirıe peo- yıkılmalarıoa sebep olan tıefrikalar, ihri
tUk.. iç varlığımız ttttemiz olmuş, sade çe at.arsa bütün bunlan Vllf'.itğımı.ıdan WJ.ar Türk Mil:letiniııı biitüa faDl~eri
İıoen dolmuştu. 26 A~ıstos SabaJu alaca ıratmak (<lcltemeic) için çahmım alla • ıııl oefııiode eoplı,.r lıımec lnönü'IJÜll 
bnnhku Kocatepenin bic yamaonda llllcak ve ahlakı:ı& •ığı..oaaık Dumlupı • yarattığı karşWklıı gm.- -.,esinde bıı 
Tüıtt isüklalinio kurtancıdıan başba.şa " ınemlekeae )'el' buhnam~. İollrrii Y-mk 

nammız var. ._~-~ 
wnfiler. Bunlar ha.Ik çocukluğundan, Mili.etine, Tüık Mi1lcU de .ıo&ırü',.e çm 
halk ordusıum.ın başbuğluğuna çıkanla.ı:· Yurttaşlarım, yaraşıyor." 
dıı. Milletin d~ ve iradesi bunlara Bugün de bir ıııkttıtl içindeyiz. Bu Y~ 
sinmiı, buruann sevgi9i iç wrbğımız.a sıkıntı geçim darlığıOOaıı ~19y«. Yuı-- Şef 'l'1! mi.ilerin bu Hitıt :lmdzacına ft!o 

dolmuştu. Buııi« ne dene o ola~tı. dun çeşitli verimlerini yurttaıtn ihtiya. mq olan Tüıit devl.etıİııııİll kudreü daima 
Bunlar deyince her şey oldu ve 30 ağus- ciyle ölçülemck, bolluk olan yerin nİfi>e.. saygı gördü. Ve 800lKa kadıııır da ken • 
tos 1922 de Dumlupınar'da bit' kere da· tinden bir arzı ile darlık çekenlerin ISll· dini saydınıcaktı.r. Biz gelea!ğiıı hep bu
ba yıldırımlaştığımız zaman "düşman rabına yetişmek, gözbebeğirni'Z oı:dumu • günkü gali bıt,..am dolu ohıcağına da i
ft'tılnın harimi ismetinde" bir yığın ot za yokluk ve yoksulluiun bir zerresini oaruyonız. Şayet mr güo düşmanlık yur· 
gıbi yandı. ~ bu başlar biribirine bile tattırmamak milli davamızdır. Bu dumuzıa }'Öoetir ve İ'z'anım: ~ bize de 
yaklaştı. ikinci bir alev d-.rha srrredili • davayı her Türk bir Dumiupuıar ahla • çatarsa onu Dumlupınar ruhu ile ve 
yordu. Bu alev sönmez Türk ateşinin kiyle arkalıyacaktır. Divanın büyüğü kü· Dumlupınar kahramanlarıı olarak kat" • 
kutsal alevi idi. çüğü azı çoğu olmaz. Harmarılann kalk· şılıyacajımıza bütün dün,. inanmaılıdıd 

Artık kanatlanmıştı1c ve <l'ii1'fl18111 uğı, hububatın ambarlara dolduju fU Zafer bayramımz kutlu oI.un! 
külünü savura •vura bir hafta<la denize 
döktürdük ve bir hamlede di)kıük 

Bu Dumlupımrr Meydan Muharebesi 
yalnız vatan ve i .. tiklil kurtarma bakı • lstanbul - Ankara 

k oıından dej;-il ayın zamanda büyiik çap
bo ko~udakl ikili bahiste Tomarcu • 
Tar:ı:an kombinezonu 1650 kuruş ver- ta ımılıarebe yürütümü bakımmdan da 

Uşak'ta ı 
sel baskını I arasındaki gündüz 

trenleri kaldırılıyor 
ınistir. 

Dördüncü kotu : 
Bebek koşusu idi. İki yaşındaki 

yerli saf kan ingiliz erkek •e dişi 
ta'1a.ra mahsustu. İkramiyesi 1050 li
ra· mesafesi 1200 metre idi. Koşu ye
di tay arasında yapıldı. Şimdiye ka· 
dar geı:ilenıiyen lliinıayunun bugiin 
de kazanacağını herkes gibi ben de 
diişünliyordum. F.aknt koşu bütiın dil
şiinc<"lerin aksine olıırak B. Fikret 
Atlı'nın Yarat ismindeki tayının ga
libiveti ile bitti. Koşu toplu olarak 
bn~İnmış ve dil• yola kada-r bu vazi
yet boııulmamı~tır. Koşunun aonun.a 
elli metre kala llümavun başta gider
ken Varııt çok kuvv~tle hücum ede
rek kenc!islni gec:meite muvaffak ol
muştur. Destegül ttı:ünctf kalmıştır. 
7.aman 1,24 dakika idi. Mllşterek ba
hiıı ır;.o.nyıtn 600 plılse sırasiyle 310, 
J2S .e 140 kuruş. Bu koşudaki ikili 
hahi~te Yarat 1 Desteıriil kombinezo· 
nıı 4000 kuruş vermiştir. 

olajtanüstü bir ~ır. Akıllara dur-
gurılı.ık veren, vasıflan ve çetin şartları 
ile bu muha1'ebe her devrin kurmay lan 
ve kom\ltanları içi.n bi1' ders ve hir in • 
celeme konusu olmak kt}metini taşı· 
maktadır. O zamanın Tüı<k ordu.w ek • 
sik cebesiyle ve ilkel araçlarıyla (vasıta) 
bugünün 7;tmh ve moti>rlü bMi1derine 
yaptırılmakta olan yıldırım harbi usul • 
lerini tatbik etti ve gene bugünku yo • 
ğaltma vuruşlarırun amacı olan yıldırım 
hızını tam anlamda elde cuniş ,.e ke!Iİn 
sonuç alma)"I eksiksiz olarak bap..rmış· 
ur. Bu ordunufl o günkü başkomutanı 
F.bedi Şef Ttatürk.ün adını saygı ile anıp 
lcudu hatırası öoünde milletçe eğilelim. 
Gene bu büyük zaferi, yüksek kurtuluşu 
ordulaştıktan IOO!I'& ka7.andığımızı hiç 
bir :zamao 1Xmtllıtyacağız. Türle milleri 
hayMyedi ve ,erefli yaşamak aşkında ol
duiu .için ~ ve haysiyetinin kendisi 
olan oıdwıı.uaı oıot kadac aziz artar. 
Türk varlığı demek Türk ordusu demek· 
tir. Ey Türk ftrlığıntn şanlı güvenci 

Befİnci kofa : Tüdc ordusu, ve _.. ey Dumlupınar'ın 
Büyükdere koşusu idi. Üç ve d·ıha adsız eri, büıüıı saygı.lıa.r ve minnetler llİ· 

yukarı y~taki •af kan İngiliz at ve ze. 
kısraklara m.ahsustu. İkramiyesi -iOO Dumlupınar'uı merindeo ancalt yir. 
lira mesafesi 2000 metre idi. Koşu mi sene ~ Daha yÜz yılın dör1!te bi· 
çok güzel olmuş ve Haııaa Alakuşua rini doldurml)"8ft genç Türk devrimi bu· 
Dandisl oldukça çetin bir koşudan güolcii Tüıki.,.e üe yirmi 9e1ıe enellcini.n 
sonra yarım boy ara ile p.lip ~lmif- _...1m 19U'lano &dtıtJl doldurdu. N~ 
tir. B. Ahmet Atman'ıo Karabüberl dea bqiadık? Neredeyiz? Nerelere 'ile 

ikinci Salm Temel'in Çobtuıkıaı üçün- oeıere "ftlnlıak ü:ııereyiz? Tanbi.n lcaya}a
etl olmuştur. Zam.an 2,211 dakika idL .tıBl yanp iıleriiyerı 1llualardan hiç biti 
Müşterek bahis ganyan 275 pllee 280 r . ....&.....:.- Tü..a.:.......:..:- ---=-'- blnlctı· 
ve 800 kuruş. Bu koşudaki ikili bıı- .............. ~ ......... ,.,,... .... t!I<'"""" 

histe Dandl farabüber kombineııoou Hibı·ç8!.~llı~-~T'"-'~orfruC-~~n·y-:~~ 
30.')0 kuruş vermiştir. 11ll ...-....., uı-. .. ,lllU .. -·~ ,_ 

İkinci ile dörclüncü koşular aramı· l'lttljt kadar zengin ft esa.slıı eserler ra· 
dnki çifte bahiste Hızır - Va.rat - raı.nadı. Boolan -1 b&şarııhildiğimi· 
Zehrümar kombinezonları 11,90 lira zia .__ çekenlere öiüderiz: Tin 
dördüncü ile beşinci ko,ular arasm- Cwnhuriyetioi okusunlar. 
daki cifte bahiste Varat, Zehnlmar- Zafer IOl)'ltl ,....aıaoın b1rço1c cep • 
~andl kombinesonlan H lira Termit- heierinde 0 1.duju gibi balkın ela Jibni. 
tır. yetinde de büyilt deiiJjkl1'cler J9PRt 

Hikmet Y AZICIOOLU. ~ .... u 1q ıw ..... -

Afyon, 30 a.a. - İki gllnclenberi 
Uşak civarına bol miktıırda yağ • 
malda olan yağmur, cumartesi gece
si şiddetini arttırarak sağııak halin
de ılilşmiye başlamıştır. 

BUttin §ldıletiyle saatlerce yağan 
ya~urlardan 11ehri ve civarınılaki 
tarlaları su b.ısmış ve Akseköyti ça
yı taş:ırak şeker fabrikası ve civa -
rını istila eylemiıttir. 

Derhnl alınan tedbirlerle ve Uşak 
itfaiyesi~in yarılımiyle suların fab -
rik'aya bUyük zararlıır yapması ön -
lenmiştir. 

Sular, fabrika dışınıla. bulunan 
malzemeyi götilrm!iş ve Uşak ile 
Akseköyil bostanlarını tahrlbetmiş -
tir. Yağmurların kazamız nahiye ve 
köyleri'!lde yapmış olduğu zarıırlar 
hakkmda henüz m•alfunat alınama • 
mıştır. 

lstanbuPJa 
İstanbul, 30 (Telefonla) - DUn 

gece sa.at 24 e doğru şehrimizde sağ
nak hallnde yağmur yağmıya baş • 
lamış ve muhtelif fasılalarla sabaha 
kadar devam etmiştir. Civar kaza -
lardıa yağmurun bazı hasarlara se -
bep oldutu haber alınmaktadır. 

iane kutueundan para 
qınrken yakalandılar 

İstanbul, SO (Telefonla) - Av -
ram ve Nesim Yuda adında ik{ çocuk 
rozet dafıtarak iane topladıktan son· 
ra kutularda biriken paralan köprü 
altında fırkete ile çıkarırlarken suç 

Uattı yakalanmışlardır. Avram bir 
&J' hapse mahkilm olarak derhal 
tevkff edilmı,, at-eki de J6 &'tlıı hap. 
.. mahk'1a edilmltU.. 

Bize verilen mal6mata göre 
Devlet Demiryolan, son zamanlarda 
arıan yük nakliyatının temini ic;ha 
ci'aha fazla marşandiz katan ifletmek 
zorunda kalındığından Ankara'dan 
Haydarpaşa'ya çarşamba, cumartesi 
,günleri saat 7.32 de har:,eket eden 3 
numaralı kararla Haydarpaşa'daa 
Ankara'ya hareket eden 4 numaralı 
katarların seferlerine 8-9-1942 gU -
nilmlen itibaren nihayet verecek ve 
aynı tarıhten itibaren Ankara - Hay
darpaşa - Ankara arasında iııliyen 
1 ve 2 numaralı ekspres katarlanna 
birinci ve ikinci mevki yolculan 1 -
çin fazla bir vagon ilAve edecektir. 

İnönü gezgisinin açıll§ 
~öreni geri brakıldı 

fstan bul, 30 a.a. - Bugün llUC 
12'.30 ela meras mle açılması karar • 
laştırılmış ol n İrıonU ge7.is 11in açı
lışı, havanın mUımadrııizllği notayı -
siyle başka bir gUne bırakılmıştır. 

Amerikan - İ.Cipanyol 
münasebetleri iyileşti 

Vaşington, 30 a.a. - Nevyork 
Times gazetesi yazıyor ı 

Vaşington'daki amerikan mah -
fıllerinin bildiğıne gore, İspanya ile 
B rleşik Amerika Devletleri arasın 
da münasebetler son ay içinde J>f 
çok iyileşmiştir. General Franko' 
nun İspanya'yı Amerika'ya kar 
harbe ımkmıyıtcaıbnı zamıettU .. M 
çok sebepler v;udll' • 
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Vichy Londra 'ya ''i4mmP4M4ımnmrmmm4aı 
Jtain diyor ki : BERL/N'E GôRE: MOSKOV A'Y A GôRE : protesto 

gönderdi ~azi artık bir gedik 
açıldı 

cetin bir 
.:> 

Doğu' da 
durumun 

Rijev ve Stalingrat 

Sebep trenlerin 

bombalanmasıdır 
ölmüştür 

Vichy, :\O a.a. - İngiliz \\arı dün 
, • l_j> •• ıo 1_ 

~ece F~?-.a nın şıma :n~;sinde 3 .yo~ _ 
nı ırenını bom1'alaır v ı; a\tineh tu 
fek atC$ıne tuımı•,ış\ar -.;e rn haber\e
re gore 26 ki'~ş\ıı.rdır .. J\\ı~~i de ~-a· 

Azimle istikbale 

doğru dönmeliyiz 

al ~ bır~ ıerUtC 
r anmıştır ı o\tl\U••u\oi ha~e Clermont - Ferrand, 30 a.a. 
kaldı.cıl •ara\ı\ar •ıınsız muhanpler le,ıyonu"nun 1-. . ~\arı 1 . 

ur. inı;i.\U u 1 ıı k~ru us yıldonüıı\ü Clermont-
ış ıı.r 7.arlında 11ucunı cun ı- tnnd d ı Mareşal Pel:ıJn'in huzu

"::ı-"' haltll~ ne sık ~ık ~ \(adar ya· le vu kalabalık b r hıılk kütlesı-
ran~ız. ttcn er\an ı6 ıı ~ıo ı,uda Leınan tırııkıyle t.ôııenlc kııt.l:ırunı tır. 
tröir. ı t1lllY'~ vvclk• hu~ ınnU'· utuk soyllycn Mııre;sııl Pctaın 

\an }>Unda!' e 58 \tışİ )ar an il<>u.annıo ıssn dcmı tır ki: 
1
• ~1 o\t1l\\$• cıı ını;ı\lz P J..ondra ..... kJyonerkr, 

\u .ıı~ıı. 11ü\tuııı bet alı' a.\nl!U-
0 

nota.s' •ansız birlı ı slzlrı saYt>nlzde kud
'ft ccav\lıuıW ha I" bir protc;Şl ı;ôro\e- e tekrar kııvu.'!muştur. Blıtiln 

' ·ne ıiddet 1 p\e l!lllz;\\S' lerin gıbı slzll'r de mO kül anlar 
Ufılet'ek hic;hit .~ n""'ıut ıeea;bi)ct dlıılz \"e gene vntan ııbi bunla-
\ctcf Af\ b\\ gtb• ıp\ata nd 

0 
~sarctlc katlandınız. 

~o\ atilsında ~)netı ~·1~ a tcok müh m ısllı.hnt Juınunlıırı 
ın halk ltl\f\S1z. "'' cb~ eurmıs· ılnııştır. Bunların ıatblkınclc 
~ni ve ıa.ndıiJ.ıP' t k l'ngl'!ll're u •rnınakl:'lyım. En 
e \Oıtı• l ., hi lerı c r.nıyen b r h.ıı!P, va-

·ı· ,,,;J ın ?rtesi günü Nerlik nıa kesi nltındıı, thane
f ngt 'f:. - l'fo cenup ba-•vıım etmektl'dır. Sıze ıunu s<ly

lal 
Sl). "\1\~tı; tarııfıodnn h!rum: 

t-ca. 0 11tr> \\\\ın duşur1ılduğüırıhimlzin bır s y!ıı .. ı kııtl suret
ııJ:i.\tı. r.~c~.ıcdır. npanınıştır. Mnzl arUk ölmilş-

r ıl'\ıl' klc hareket t'den Memleket et aret. namus, sabır 
11 t's~\ı\\i.\' b< ha uçaklarımıs rliklc dolu bir rstikbale azımle 
d JJo,~ ~ \t:de ~~~hırını booıbalıı-nelidır. Milletin scl~ctı ı.uıcnk 
t- ba n k bomba ucaklıırırnu>aha,>a cloo edıleb!lir. 
1 •11bt a • 

harbi 
lnı /ar.o bölgelerinde l".lektrik' 
I.ilJ" ıılıeum ctnılşlcrdir. Ak:ak~• J 
sıınıın t'dılcn elektrik santrılın ın apon 
lıın. ısabet !"tıllU glirlllmillllır -

bort kAt ynpılırkcn haşka avCI fi• 
llllmı ~imal Fransa'da tRıunızu f' I l" . . . 
foına hnr<'kctlerinde hulıınıtı~Şlarn 1 er ıcuı şehrını 
f~u csnnda iki duşmn.n avcısını dü. ::1 

.rmüŞ)C'rdir. Hornh:ı uçnklarırııız - • I · ı 
t.an ikisi il lf'rine dllnmeıııiştlr. ·~ga ettı er 

Alman akınları 
nerlin, 30 ıı.a - ı\skcri katııak ..Unking 30 a.a. - Cumart~ ıdqamı 

!arılan blldirilılııl;lnf' .ıı:ure, dün alnınıı•cdi!en C;in to"'ıisi: 
A wa u('akl~rı İnınlte;c nln Çnııp in lutılar•nı ı şidd<:tli lıii~l:ırı Ü· 
kn ı ında Svındoııv şchrınl. b~nlaine Japonlar Li~ui"de-ı ÇC'kilınck :m-
mışhrdır. Askert eheınmıreti Olan_._ ka . . • 
h!r bü k fabrlkııda tam bombls _ ua lmışlaniır. Çınlıler şc!ın taJ11a-

yu a r) ' 1 • 1 d" \' • h-1• d hrtlvlc ehemmiyetli hnsarlar y ı _ e t•ga eınıış er ır. c ncaı •uıo e 
mı~tır. unarı di.ı•manın tJkihine koyıılmuşbır-

na ka alman savaş ucaklnn h- · lişui'nin 40 kilometre doi;'UsUnda 
ton ll~rrınde gene çok tesirli bııı- lunan Sunınııns'dôtki japon kııvveıleri 
11rruzda bulunmuşlardır. Bııradrbir Jllilcr tıırııfınd:ın kll).1tılmıştır. Cin k<>
hnvaıı:azı fAbrıkn ına nıilte8dditar.o ııanlığı bumd ıki du,man kıı.-ılannın 
isabetl .. r eldi" eclilrniştir. ~ha edileceğine emin huluomaktııdır. 

Rjev'de 
hattım 

ru1lar alman 
delemediler 

( Başı 1 in<" say!adtı 
Iljev ) akınlarında dllşmnn bıı) ıık 

kuv•ctler kullnnarnk cephı•yi delme· 
ğe bir kere dııhıı te rbhUs etmıştir. 
Bulun hu t ııırruzlar dı hn•a kuvvet
lı•rinıizın > ardııniyle ve bir kısmı k~r
şı tn ırruzlarla ulın ık il zere tıınıamıy
lc kırılım tır. 

Hjvc çevresinclc hcş ordudnn fadn 
çarpı an Sov) ctlıor bir a) lık ıııuharc
hclenkn sonrn ıılmnn cephesini dclc
nıeınişlcrdır. 

Duşınnnın t>lclc ettif:'i toprnk ka -
zaııçlan ne ttıbive ne de sırntcil sn -
lınlıınndn uğradığı kayıplar nlslıetin
rlc ıleğilılir. Sovyetlcrin hu kcsinıclc 
hir \arına ynpııınğa ıııuvnffnk cılcluk
lıırı hnkkınrlaki btıtüıı lddialnrı ya -
landır. Doi::u crııhesi snsılınaksızın 
duruyor. nıı ııınnın hu tnnrruz kııd -
TC'li p;itgicle ny,nfrnnktndır. 80 tC'mınuz
rlan beri bu ke~irndc ton nrelcrimiz 
karşıko\ nıa toplnrıınır, Vt"} n ııl:r rle 
miz tnrafınclnn 1572 sov\Ct tınkı 
ıntırlht>dilmh vryn kullnnılmnr: hlr 
hale ı::etirilnılş ve 5 l7 ~OV\'rt ucıı/tı 
du~urulnııışt\lr. Bir:İnı uçak knvıhı -
mır: 25 dir. Almnn müdnfna ntcŞivlr 
\"l'Yft hava kuvvetlerinin taarnulan 
ile snyısıır; cla•mnıı hnrp mahemrsi 
tahrihohınmnştur. nrışmnnın insan 
kanhı cln l'l"k hlh·ilktllr. 

ladoga'nın cenubunda düşman 
nrtircsiz kalan vrni tnnrrudnrındıı 
21 tnnk kavhetmişllr. 

Dün gc<l', So'"\"Ct homha uçıı4clan A!
man)•a"nın şimal dol!ı~•l.lnda kı!llt1Cl'I yük· 
•eklerden İlaç uçıışlan vapmıştı~. Geli$İ 
~izci arılan bomh:\l:ırcl:ın hirkııç yerde 
pek a:z: ha•arlar olnnı,ıur. nir iki tnnıı
re çok yüksekten ııçm:ık suretiyle Bcr -
lin"in dı$ ccrnherine knd.-ır vıırrnı, ve dı, 
mahallelere tek ıük hornba:Jar atmıştır. 
Hasar fle'k azdır. 

Macar reımi tebliği 

Budapqıe, 30 a.a. - Ma<. u oum1 
kararg3hımo 18 numaralı ceb.ı ı .Ge • 
çeo hafta dUşman oephenio mac.a.r oniu
su tarafından ıuculao kaıimiııe muhıcliI 
noktalardan hucum eunişur. lKı hucum· 
Jar piı5kurtillmuşıur. MaCAır U\-abavar 

savas var 
.:> 

Stalingrat' a bir 
alman taarruz 

milyon 
ediyor 

Başı ı inci sayfada ) 

larmı dövmektedir. Sovyet kuvvet
leri d~manı gerı atmışlar ve ıılman 
takviyelerinin gelmıı:ı olmasına rııg
mcn mUıeaddıt yerlerı ı§gal etını§ • 
lerdır. 

Almanlar Rjev'de bUtUn mcvzlleri 
içın ıııddetle carpı§ıyorlar. Muhare
be, Rjev'm 25 kilometre cenup batı
sımta ve rusların elınde bulunan 
Zubstof'dn blıyük bir şıddctle devanı 
cdıyor. Almanlar ıakvıycler getır
mişlerdlr. Bilhassa almıın hava kuv
vetleriyle topçusu rus mevz!lertnl 
şiddetli bir ateş altında tutuyorlar. 
Bununla beraber son Uç .ı::-Un ıciııdo 
sovyct kıtaları düşman Uzer!ndeki 
baakılarmı armı"tl1ışl ır ve çok şld -
delh mürlaf.ıa eclıleıı bir çok mea -
kOn ) eri ele geçirmişlerdir. 

Cumı:ırtesl glinU cepheden gelen 
bir telgrafa göre General Zukof 
kuvvetleri Moskova cephe inde de -
vam eden ileri hareketleri sırıısırııla 
yeniden altı meskun mahalli ele ge
çirml !erdir. Almanlar blıtUn bu böl
g~y1 beton blokhavzlnrla. tel örg{l
!erle ve geniş n!l.'.lyn tarlalnrlylc müs
tahkem bir hale koymuşlardır. 

Royter'e gore 

bir tahlili 
Almanlar Libya'dan 

kuvvet getirmişler 
Moskova, 30 a.a. - H.eutcr ajan

sınıu hu usl nıuh:ıbtrı b hlırıyor. 
St lıı gruc! hayatı ıçın s "a ı.> or. 

Tam bır aydanberı ıkı ı ırafın bırer 
dUzune ıumcnı. Volganın bu 1,elllt : 
şehrıne gıd<-n yolu kı sen bir kav
sınde r;ııd<leth bır muharebeye tU· 
cuııınuş bulunuyor. Yıııe uzun bır 
zıımand ınberı kızılordu Kotelııı
kovo'nuu etrafında cenup batı yolu 
uzerınrle harekat yapmaktadır. 0-
gtirıdenberı Don knvsınııı doğu cıhe- • 
tinde ve lJon ile Stalıngraıhn mal , 
batısına kadar glıtıkçc gen lıycn ı 

hır bblge üzerinde §ıddctı unıleıı ı 
gune artan muharebe olmakt ıdır. 
Bu muharebe çarşamba ve perş h

be guıılen en naz.k safhasına gır 
miş bulunu) ordu. Yüzlerce tank nıı 
murekk p bır alınan zırhlı ıe kilı, 
SUıllngr.ıdın mcrkcLlne ıevc h edl· 
len vahşi bir bombarclımanıl n son
ra yarm, h:ırcketiııı yapmak içın ha
zır bir hclde bek emekte ıdi Fakat 
gencrül Gorclik'ın kumandası oaltın

Alnıanya bu yıl yenilecek o ıkı sov.> et kıtaları mm vukılnıle 
nıuh rebe meydanına yetı tiler. Bu 

Londra, 30 a.a. - SaliUıtyetli rus son 48 saat içinde Don k vsıl Vol
makamları Almanya'ııııı bu sene kati ga arasında vazi) et nı belen düzel- I 
surette yenlleccğıne kaııı buluıımak· miş gorünüyor. 
tııdır. Bugün aımanlnr Stalıııurnd Sovyet kuvvcılerı vaktindr h3re
mulıarcbesıııe bır nulyorı asker talı- kete gec;:ebılmek tmknt\ııını bulmuş
sls eurusıcrrlır. ::\tareşal Von Bock !ardır. Yüzlerce sovyet tankı şınıdı 
kuwet.lerııun büyük kı:ıyıvlnrıı u~ra- muharcbeyt• girmiş bulunuyor. Al- 1 
dıgına şUı>lıe yoktur. nııınlrır halll sayıc:ı üstün bulunmak-

Şiddctlı ~arşı taarruzlara rağmen la beraber bir haftarlanbcri mlitema- I 
mUtlefıklenmız, muht.ııç oldukları diyen Ç'arpı ııklnnndaıı şimdiki hal- I 
allalıları ve nı.nlzemeyı eld.e ~debıl - ı de yorrrunluk e eri gosıerıvorl:ır. 1 mek maksadıyle gozlerını bıze ,t;;e- ı Tehlıkeli uçlnr halinde ılerlemiş 
virmişlcrdir. olan alman zırhlı birliklC'rl kıışatıl- ı 

Rusya'ya bütUn yıardımt yapınıya mış ve muvasalaları kesilml.,lır. 1 
mecbur olduf,'llmuz böyle bir zaman- , 
da elimizden geleni yapmaktan geri, Stalingrad'ın mukadderatı 
kalamayız.. 

Sunday Timeıı gazetesinde Seru
tacor §Unları yazıyor : 

lngilizler 514 uç1 Diğer ıarafc;ın Şu~)cn ~hri de İ•poıı-
haybettiler ırdan tamamiyle 1<."tlıiz!enmiştir. IJu şeb-

. bl doğı.mında İl< rlİ)<"1 Çin kıtaları, çe-
lnı:!llr. h11n kuvvetlen r os 1 d wk"h ı.: ~ ı 

ile 28 a~ustos arasında işı:al ~n- ı en uşmanı : et?1c te. r er. . 
ki t klard 1 ve Al a a ü·' Odnup llonnan d.ıkı Çın kun-etlcrı 

opra ın ny uc --'· . 1 • 1 •• ı .. - . 
614 ucak knvhetn1I tir, l<AO cı\lll~ı"':.a ıar>on arın uç ....... ~· hu· 

Rusya'dakl alman orduları, müt -
te!iklerimizi kııttan önce yenmek i
çin bUtUn gııyretlerıyle çalıgıyorlar. 

L>aıuyalan ıo ağusıostan 24 ağustosa k.ı· Rusya'rla kışın başlamasına ancak 
dar 6UJ'en devn."<ie ~ uçak dü,{iml\IŞıur. on hafta knlmışıır. Bu mücldet ıçin
Nişandaaberi macar ordusunwı uğradı · ı de de nlmanların bir şey yapnbilmc
ğı kayıJılar §UQl.arOır: 154 sıubay, 2259 · sine imkin yokıur. Geçen sene ile 
er olu; 465 sub-.ıy, ı l.O'J3 er yaralı; 30 bıı seııc arasınd·ıı bir kıynslamıı yapn-

SUllıngrad ıo mukadderatını ıayıu 
edecek olan ııu nazık .ı:;unlcrde bu- · 
rııttak1 cephe ııattı ucu Sıa.uı:ı.gıad 
olmak u..:ı::rc 8ıaı.nı;racı - l\.otelnı· 
kovo ve Kl...tsı<a) ıı. uraııındıı hır uç- , 
gt·n te,.Kil utmeı.:temr. Almanlar bu 
sou ay zarfınıla Ko.eınııtovo da dık
kate drgcr bır lıarckt tte bulunama
mışlardır. Hılıııdıgı gıbı bu şehirden 
sonra Kalmuklıır ço!U başlıımukm
clır. Stıalırıgrudın arka ında ela geııııı 
Knzakisu:uı sıı.luısı b~lamakl.lldır. 
Burası Stnlingrad mud ıfaa ına la· 
zıın olan ehenuıuyeUı insan lhtıyat
larılll& malıkıır. 

nuglınkü rı•sınl tebliic ıt<ireiz ımunu_ pu,~urııu~ım sonra. d<;n~1!">1u
hava ti" killerinin halıda fşı:a~- u tah.rıbctıııışlcrdır. Bu tahrıp ı~ını lilU

dnki to!'raklam yaptıkları nluı- 111Hakırctle n~>ticclcrıdircn Çin kttaları 
ra~tndl\ dan hnva mııhıırchrleri s arekct noktalarına dünmuşlcrdir. 

6ubay 530 er kayıp. cak olursak alman orcluBUııurı eski 
' taarruz knbiliyetini kaybettitiııi a -
Macar keıimi aakin çıkça görürüz.. 

ln~lliz ucaltı clU~drıilmUŞtllr. 1' Cenup Çin cephesinden gelen h:ıber- Budnpeşte, 30 a.a. - Sa!Alıiyetll 
alman uc:aJı knvhedilmcmi'jtir 1-d Cnne ır-v-s..K'~ Kaııtoo'a doğnı askeri kaynnklarcla.n, 18 numaralı 

Alman 11caklan. buyuk JITit bir ileri hard<ete gcçtlli - c.aldci kay-ı Macar teöiUJtlnl lamaınlayıc:ı mahl -
kar~t snva~lannıı. drvnm edf'rr dettiği hildiri!mckıcdir. yctte olmak uzere. ıu ıualQma.t vcril-
J!'tlndiıY. ın fnıdlt!"re'nln l'!"nııtııı Çin karalan bu bölgede Kanton-Han- ınektcdir. -J.. kanb bir aıahi 
c'lo~ıı•ıındıı fa•e endi! trilC'ri tı k d • 1 "nd K , 80 Ay başıoda \,...- yet 
n• T• f ne r~htJ"ı açıkla -" 1 ·eu cmıcyo U UZl!rl r, aııton un POStcrcn mulı~cbckt .. ..1..letJni kay • , , ~ ,,.. nnuıı kil • ı· d • • 1 "' - ilM"" 
Jı"emilrl'inr tanTnız etmlşl!"rılit . ometre şrma ıtı. e Yuantang 1 ı.şgs et- betmiştir. Son hafla Mııcar .ordusu 
tnnl!Atolıık hir lnp:iliz tlrllrf't · tık~n ~ra dcmıryolu bo~ ~uba kcWıuııde ~t:::n :;akin gcçı:ıu;-tu. Hat· 
flİv)P bir muhnr!"hf' 1teml5j h'l ooı:u ılerlemeğe ~"8.111 cun~~eroı;. ~o )arımızı yarmak makso.dıyle duŞınanın 
ve Oli!'er hlr hlmaTe gf'mlsi d' dakıkada alınan haberlere gore Çınlıler yap nnga kalkıŞtıgı hareketler akim 
hıuara uJrnnlmıştır. Yin,ı:şangJ>tı"yu da işpl ctmc:ğc ınuvaf. ltal~ışur. Bu bnşansız hilcumle.n es-

Mısır' da 

durum 
sôkin 

fak olmu~lanlrr. nasın<la dUşmana asker ve malremece 

Baıvekilimizin 

seyahati 
(Ba§I 1 inci sa)'11ada) 

verdirilen aı;ır kuyıplara 1tllre Macar 
kayıplan hakikaten hnfıftir. .Marar 
knyıplarının c;oıtunu h~fik yaralılar 
teşkil etınektedir. fünrındckl kıtaları 
daiına ilk: hallarda bizzat aevk: ve i
dare eden Macar komutanlarından 
J ııng'da yaralaııınıştır. 

Macar işgal ordusunun ujtradığl 
kayıplar tebliğde hildlrllen rakamla
ra dahil değildir. Cünkl bu kayıplar 
cıophcdeki ordunun kayıplarına nar.a
ran çok azdır. 

Stalingrad' da 

1941 de almanlar olma!, merkez 
ve cenup kesimlerinrle boyuna taar
ruz ecliyorlarôı. Şimdi ise alımın kuv
vetleri yalnız cenup cepı.csln ie ta -
arruza geçebilmiştir. Almanlar, kış
tan önce bir neticeye varmak zorun
da bulunuyorlar. Rusya. Hazer ve 
Kafkas bölgelerini kaybettiği tak -
dlrde petrol, hububat gibi mühim ve 
ha)"ati madde kaynaklarından mn.h -
rum kalacnğı gibi Amerika ve Hin
distan'dan gelebilecek malzeme ve 
mUhimman da almak hususunda çok 
büyük zorluklar karoısında kalacllk
ıır. 

Ruslann ~ ll'alaralt sulh isteme -
lerine imkan yoktur. Almnnlann 
Ruııya'da yaptığı vahşetler buna mA· 
nidir. 

Ruilar alman fehirlerini 
bombaladılar 

Almanlar Libyadan asker 
getirmi§Ler 

Almanlnr Kletskıı.yıı bölgesinde 
sovyet kuvvetlerini de )erlcnndcn 
atamamııılarclır. 

Almanların ellerınde bulunan bU
tUn kıtıılan ve bu ara.da, nıacar, ro
mcn ve itıılY11\D kııalarını cenuptaki 
muharebelerde kullnnmalıırırıa hiç 
§llphe yoktur. Hatta Stnllngrad'
dıı alınan bir kaç esır olm:ı.nların 
Libynclan ve Mısırdan son temmuz 
muharebelerine iştirak etmiş otan bır 
çok subay ve sakeri do~u cephesi
nin cenup keıılmlne getirml§ oldukla
rını söylemektedir. 

Merkez. keıimind eki ruı 
taarruza 

İki mukabil yürüyüş 

B fRfBIRfNF. ~ ici dıeoıiı,+ 
lu ~ ediniz. Bu <ı-.ir
yollarından birinde bir .aa 

doJtu)"a doğru. diğeri de batıya doğ
ru ilerlemektedir. Fabt her ikisinİfı 
fmıınde de çok hü~ banı.ilar vardtt. 
Lokomotifler, ubrabriyle evvelemir
de J.:e:nd"lcrine yol 119D2lc mecburiye -
tın<le kA!nuşlardır; w: her ikm de 
amla OOşla hu ~ için çalıımıya bat -
lamtşlardır. Jşıc şarlc cephesinde du
rum aµf;ı yu'kan budur. Meıbz ke-
ın nde. Mosko'\"ll'nın doğu~a ru~ 

far b.'Uı)'3 do:;ru. cenup kesiminde al· 
m.-ınlu doı:tJ}-a doğru ilerlemektedir· 
1 Ilın inin vardığı .5(lO istasyon 
Riıcv di erinin vardığı J()(I istasyon 
ı e Stalıngnıd'ın oni.ıdiir. Ve gentta.I 
7ukov kuwctleri Riiev"de büyuk bir 

a ruza ·eç,.ıek uılinıtrad'ın üv.-rine 
J> ıı • rlı .ı hiç olmaz.w. bİMlZ ha • 

i leurd< ve ıılmanl:ı.n huradan yu • 
karı c;cl.."'lt1ck \fllZife~ini i.ızerieriııe al
'\ış!ardır ll<ı)lclikle mcri<n kc•imin
~ rapıl o b:ı«ının bi.r manivela ıe
• • u1>11rnk, Kafkasya'ya çoken bu>"Ük 

h !ccvi ıu.alt.ıcağı da hes:ıbedilmişıir. 
< ,ı ueneral 7..ukov kuV\etlerinin 
x l\a dognı ilerlemesi. alınanları 

• ~-- roc geniş ölçüde ıdılike,-e 90 -

k "lır. Ve bu lokomotifin, IK"dıangi 
r )erde bir nttbs bularak ceıdJe 
kması da mümkün görüld>ilir. 

Umumi durum 

H ATIRJ ARDADIR Ki, Kum. -
}farkof istı"kametinde Mareşal 
Tiınoçeııko'oun yaptığı bÜy\iK 

Oi-r ~rruz, bu cephede alınan ~ 
ini tııamızı.ımı k~ıbmıı ve çabuk· 
la şıı rrnışıı. Halbuki, alman taarnı7»
nun a•ıl istikameti, ya daha çok ce • 
oupta ''e yahut Moskova önünde bek
leniyordu. Mareşal ~ Bock 22 hazi. 
randa mecburen Harlcof önünden h> 
r<"kete g~i. Hurııdaki ıus bı~ -
rinin bir çemher içinde bhnalan, .ı. 
mantara ümit verdi ve hundan 90fV'& 

\'oroneı'den iciharcn Don"un dirse -
ğİm Si vazlıyarak aşağı OOğr\ı indİ
icr. J)iğer taraftan da Vorotilo.-grad. 
dan ~ılan lmvverl~. Rosıo. istikıı
nıetinde aşağı ~adctılll!', 'Ye Krunodar 
\c Kafka~ya dağlarını ıumıbtr. FJbı:fu 
el ağı na f:311l:1lı haç hayrağı na talaıo al
mnnlar şimdi, petrol kokusunun gd
di1.-i yere Grosny ft Muha(icale'ye 
dognı ilerlemelerine devam etmdcte 
d3ha doğuda da Don"u ..-ı ~er 
Stalinj:rad onuode çarp40lakta<iırlar. 
işte tam bu esnada Moskova"oıo örJiin. 
de General Zulov lwvvetmi batıya 
doğru harekete geçeMc Riiev"i aknı
ya muvaffak olmuşlar ft Rijn - M~ 
d,-n hatıııu ruunuşl2rdır. 

Kafkasya ve Stalingraf 

M ARFŞAL - Boclc'um emdi., 
Mare,al T°tm<lÇemo lcuvvC'dıe -
riyle, Geoıeral 7.Aibw ~ 

rinin al!kuım k~ık. Fabı hare
katın i,ıki,.f tt-lclinden öyle enl-.H>
yor ld, MMeşal Timoçenko ha K'is, 
harp ede ooe ı;ekilmİf ~ kuvvetleri
nin mı Mm bir kı'ôfntn1 StaHnıtl'Mi -
Voronei hattı i"'rikametine ıııktann.
tı'I'. Cenupta Kaibısya'da blaoJar İle 
kı!imt'fl dailık anziden ortalcMt beic
lem~ 'W'ıl! dailarm ~erinde da -
yanmaktadırlar. Delki bôyleoe .Kaftc-.. 
ya ile daha şimaliain ~ lımile -
cd.:tit'. Fa!cac ruslwuı büyük brYwıc -
le:ri bir aloaa buılaas .tunda ezil -

Rijev'de 

Netice 

S ÔZl ERfMizt hula<;a edelim: 
alrnanlııruı Sı:tlın,ı:nı<J • n e 

biraz dur.ddarualanmn set>e , 
C'~ 7Alkov'un )"Jka.rda harc4. ıe 
geçmdttiııe ınt hamletınt'k lhunli r~ 
Faka almanlaT, her <q>he için ayn ay

n lrunetler tahsis eınıemi.şlcr mi ? 
Buna raJ:meq Stalingnıd < d 
kunedt-rin. meı4'ez k~ndcld ilen 
harekC'tten mUişcye ' mro 
90ykmiye iırnlAn '\l':tT mıdı.c? Egcr al -
manlııruı RıJev'dcld ~e Lw
fl koyac.a.kLaruıa umitleri ~a, o za
man Stalioıtrad rmUndcl..i haml !erine 
d2ha hii)iik hi:r tuz verchilece-k ri 
ıunidolunahilv. Hona msmm s 
grad"ın ~ )'lll<ında dı.ış« .. 
m<* de muınkun <k · d"r. Ç 
rast sade 900 7.amanlar<la d<: • ı 
denberi adamakıllı tahkim e.;l 1 r. 
Bundan dolayıdır ki, alınanlar 1 1"3-

)'ll büruk lwvveıkT talı d ın · !cro r. 
&'"l)ksıdığine ~ bir mi!}"Ofl ~ hıı 
aptıedc harood yor. l"alcw nısl n a!
manlanbo daha u bınoeıle hamet -
ıikJeri de muhatdaıkur.. 

~ düo gelen haherlere göre şark 
c:ırııhesinio durumu bö)'l«fit. 

FENiK 
Roma, 30 a.a. - ltalyan 1 

kar rg hının tebllfl: 
Mısır cephesinde kflrşıJıkJıl 

at1>ş ve devriye faaliyeti ol· 
ln fi z hava kuvvetleri l 

cenup kesimindeki hatlarımı ı 
bombardımanlarını tekrar·· 
12 n llz uca •ı dU firülmtişt 

Ba~kilimiz döniişte çİınftlto fabrika
~ını, askeri dikiŞC'-ini, vilayet aygır de
posunu gezmiş ve çimento fahrika:çının 
biran evvel faaliyete geçirilmesi için ge
rekli tedbirler hak"ınd.ı fabrika müdü
ründen izahat almışlaruır. 

Stolcholm, 3o .. L - Havas ajansı -
nın hususi nıuhnbiri bildiriyor : 

Her ne kadar .:Stıılıngrn.t ke lmın<lc 
ecre• a.n eden şıddctli nıe) dan mu ha
re he. i devanı ediyorsa dıı ııskerl ıoU
şabitlerin p;llrdlıKllıte gılrc, alman i
leri ho.reketi yavnŞll\mııı~n da alınan· 
J.nrın daha buyUk bir kuvvetle yeni 
bir hucum y ~pınaları muhtemeldir. 

M°""°'1'a, 30 a.a. - 27 ~os gecesi 
uçzklanmız fal& havaya rağmen, Bcrlin, 
Danzitt. König5berg tehirleri ile doğu. 
şima:J doğu ve ona Almanya'da diğer ha· 
zı şehirlerdeki a__<keri w: sımi hedefleri 
bombaruıman etmiştir. Bu bomhardınıan· 
!ar netic~inde Jkrlin'de 9, Kfmissbers"de 
10 ve Dal\7.ig"de 9 )ııngın çıktığı ı:;nrül
müş ye infiUklar işitilmiştir. Başka al· 
man ,dıirlerinede ve bu arada Srettin, 
Stuttgart, Treprow, Tilsit, Sholp, ~ Fu· 
crstenwa!de'de yangınlıtr çıbrılmış ve 
infilaklara ~ verilmişti'!'. 

Sovyet baıı kumandanlığı, mıorkez 
cephesindeki rus taarruzunu Stalın
gamclın ve Kafkasyanııı mukaddera
tile mkı bir surette bağlı tclakkı et
mektedir. Almnnlar sovyet ilerleme· 
sinden hasıl olan trhlıyeyı onlemek 
için dara şimdıden buraya gerilerden 
ihtıya.t kuv\•etleri ı;-etirmekıeılırler. 
İzvestia gazetesi sovyet baş kuman
danlığının bllı"ırı merkez ve ı:ıimal 
cephesi boyunca taarruz lr.ırekltıı
na devam edcl'eltlııi kaydetmektedir. 
Bu hnfta sonunda Jrelen haberlere 
gbre I.en1ngrad ve Brınnsk bolgc -
lerlncle yani gı•neral Zukof'un taar
ruza geçtigl böblgenin 11imnl ve ce
nuhuncla muharebeler canlanml§
tır. 

( KÜÇÜK DIŞ HABERLER l '. M. Ruzvelf sivil ve askeri 
\. J erkanla gizli 

Akden z"ı'le bır n llz dCl 
Alman uçakları tarafındı.uı -
mı tır. 

28 ağustos &'l'<' J Girld'ID-1 
batısında P<>r otto ada ma k 
b r duşmnn kuvveti çıkmak'" 
hüsünde bulunmu tur. Ada '(,· 
lan sUrntle mUd hale edero· 
mAn kuvv Un p skurtmü t 

M sır h 1 rl ho,>unda blı 
torp do nıı h b torplllenmlş•r 
ha ra u r tı mı tır. 

lngilizler yalanlıyo 
Londra a a. - Gırtt ... -

nnd:ı P r o t n kücfik bılı 
mUfr z t rat ndan cıkarrrP
b ü yapılrlı ına dair talytlı-
1 ndekı tddıa hakkında Ula 
hiç b r haber yoktur. 

Reuter ajansının askeri r.i
rlne göre, böyle b!r çıknrmll
m~sı lmklln ız dl'ğilse de bu
Yll k bir ehemmiyet veımenA
zıındır. 

Kahire reımi teblı 
Kahire, 30 a.n. - Ortaşıid

Hz umumi karargt'ı.hının tel 
28 129 nıou tos ıwel'sl yap •v

rlye har1>ketlerinde merkez m
lPrfnde bazı d i man mnkln~ck 
mevı !erine ta:ırruı edllm1ş{a
Yırılar verdirılml t r. 

nun. knrn hareketlerimiz ın
da kayde dl' "r bir $ey 01ıtır. 

Muhnrl'he bö'g" ndckı hsıa
llyE>U. av-bomba ucnklarım üş
man taşıtlrınnın !:>ombalanm.ln
h ar etm şt r. 

ln 11 z harp gemileri llst{C<'• 
reyan eden bir hava muha?'lde 
'"n n nt:ı 3 dti mnn avcısı dü!f!llş 
l'I! ha kalan dn hnsıırn uıtrn tır. 

Malta üzerinde düşman h aa
lyet! ılVrıların bllhnssa tn u
'U$lnrınrlan baret knlmt!ltıı'lPt
nn hııvn muh ırehefe .. tnde şnğı 

hlr Meo;serS<'hm tt JO~ c!il•nllş 
ve ba k ı rı dn hasara u •rastır. 

Almanlara göre 
'Rarlln 'ıO cu1. _ RugUnJlsml 

tPhll~ l"lrP. ~ımal .rr..eııuı'ı!:ak
!a-nırler ve rılman - talvanıları 
tamfınclırn 12 !ng Uz ucağı rtıl
ml!~fir. 

9::1daba sularında bir Jngi)rpj.-

Öğle)·in 1'.ışa fahrik ısında belediye 
tarafından Sukru Sa.racoğlu şerefine bir 
zi)afet ,erilmış ve bu 7.İy;ıfctte vali, ko
mutanlar, Parti erkanı hazır bulunmu1" 
lardır. z·>afcıin sonuna <loğru bele<.Hye 
rcis vekili, Sffa~ ha lktnın Haş\'ekilimi7İ 
aral.mnda sfümrkten duyduğu ~evincl ve 
dilekleri ifade crlc:mi~dr. 

Baıvekilimizin demeci 

Sükrü S:ırncoğ!u verdiği ce..·apta, u· 
manın ancak hamleli hareketlerle telifi 
edilebileceğini iµrct ettikten !önra de
miştir ki 

"Masa haşlannda yazma ve )'lltŞmanın 
hem işlere, hem de çnlı$malara uyuklama 
'lie uyku 'erdi ini ,e birçok işlerin uyan
mı)"llll urkuya daldıklarını gorrnU, 'e 
>ıışaınış bir nesiliz. Halhuld nımhuriretle 
beraber şcllcrimi~ ı.;c~nıe, gorme •·e ı;ö
rü,nıiye, işleri yerlerinde ıctkik ctmeğe 
)"er ll)'ınnış ve hcınmize bu yolda rehber 
olnnışlardır. Onun için ben Je hu ')'fllda 
)Ürüyerek mcmll·kctimizin a:ı bildiğim 
•'e)a bilnwdiğim köşelerini ı;önnek, öğ. 
rcnnıck ve karbcııiğinıiz 1..amanlan ham
leli hareketlerle kar.anmak için yola çık. 
nıış bulunu•orum." 

Sıı>as'ın elektrik ihtiyaci 
Samimi bir bava içinde geçen bu zi

)afcııen sonra Sffas'ın clektn1c ihti)-:ıcı· 
nı temin eden baraj ve elektrik santralını 
gezen Haşn-kil, Milli Sef"in cocuklul:"Un· 
da oıurduğu e'lie giderde bir müddet kal
onışlar ve kız cnsıiıiı~ümi, hastaneyi, vi
lj)"Ct fidanlığını scmıişlcrdir. 
~ckilimiz dün gc«: Ordueviode ,e

rdlcrirıc verilen zi)-.ıfcue ''e onu mütea
kip tekrar Orduevi salonlarında tertı"be

dilen şuvarede hulunanık Sı~'ın milli 
O)"Unlarmı Se)retciktco JOnra Erzıııcaıı'a 
gitmek Ü7cre saat 23 te ~rimizdco ay
nlmışlardır. 

Başvt'kilin dün Ş<-hrimi7de yapmış ol
duğu gezilerde Ilayan Sararoğlu da ken
dilerine refakat eylemekte idi. 

do muhribi bombalarla alır hasara 
uğratılmıştır. 

Alman savaş uçaklan Korlu ada
,ı;ının cenubunda hir lnglllz denlzal
tlsl batınnl§lar~ 

Cenup rephrsiııde Grozni'ye ka~ı 
yapılan 11lınan baskısı artınnktadır. 

Eo cenupıa alnıanlar Aoapa'nın 20 
kilomC'trc kadnr Şimal bııtısında ktı
çıik bir Jlnıan olan Blaıı;oveşçcnsk'i 
iş,rnl etmlşlerclir. 

Ruslar orta kc~fmitr. dnn RjcT tllY· 
ynre mevdanını !•ıcal t.ttiklerini te
vid<'tmrktedirlrr. llus kuvvrtlerl şlm· 
di Rjı-v'in şimal ve şimal hntı kenıır 
mnhallderini temi7.leınekle mcşp;ul
dUşrler. 

Büıün nçaklanma Ü.•lerine dönmüş
tür. 

S<w,oet haftt komi~ ~ ordu 
komutam orıteneraJ Julroru mil!I müdıı· 
faa haHc komiserliği muavinliğine tayin 
ttınişıir. 

Ru• mukavemeti artıyor 

Loodra, 30 a.a. - Annalist'ıin -..eri 
müıaleası: 

Stalingrad'dan gelen haberler rus mu-
Fin reımi tebliği 

llelsinki. 80 a.a. - Fin resmi 
lilti : 

kavcmctinin 9IOfl günlerde hi~ilir de

teb- redcce 11rttığım göstermektedir. Sehrin 
nası:1 müdııfoa edildiği hakkında tam bir 

Aunus hcrr.ahının batı lcısmındll bir 
düşman bolüğil tnrahndan yapılıuı 
tnnrruz ııilskilrtlılıııüştflr. DUşınnn 20 
olü bmıkıırnk çekilmiştir. 

Hukıı.inervt eevresine tnp(!1ımur. dill}
man hııtnryalnrınl\ "" bir kurmay ka
rnrı:dıhına att'~ ac;mış kayıplar verdir
ml~tir. 

Uhtuva ceph<'slndt. davanak nokta
lanmnclan birine girmell;e tc~bhüs 
cdrn hir düşmıın mUfrrzesi karfı hU
rumlıı geri atılmıştır. 

Dill;l"r ccph<'lerdr dtvrlye kollan "" 
rn•ındn çnrpışmnlar ve mevzii topçu 
faıılh·<'tl olmııııtur. 

Simcli te•ıılt edildi~ne ıtnrf'. uç11k
savnr toplarımız ıarnfındnn 20 ıığııs
tosta Aunıı§ h<'nnhınıfa iki daşmnn 
deniz tayynresi d11,ıırnlml1ştilr. 

Cebelüttarik'ta kesif 

bir hava faaliyeti var 

Algc•raıı, 30 a.a. - Stefani: (".ehe -
lüttarık'ı.a kC$İl bir hava fruıli}eti son bir 
kaç gündenhefi dikkati çekmdctedir 
Rritanya haYll kuvvetlerine bağlı uçak. 
laır mütemadiyen mü~tahkMl me•ki Ü7e· 
rinde U(mltkltldır. Dün bir kaç inJEiliz 
vaı>unı lirmna demirlemiş w Ceb<-lütta· 
... ~ kuvvetlendirmek İİllCıme 

fikir elde edilmek isteniliyorsa ,OOir et

rafındaki rm.aaz7an müdııfaa tertibatı 
hııkkında almanlann neşrettiği lıöı.haı:ı o
kumalı: kafi gelir. A !matı ba,kumandanlı
ğt tümenlerini hiçbir mcrlıamet duymnk· 
StUn iledeanekııedir. Alınan ecklcr ia~ 
ve takviye ooksımbğından fi~ ediyor
lar. Alman cıarnmınun şiddetini kaybet
tiği ııçık1,ı1 ttörül\iyor. Göründüğüne gö
re muvasala hatları alman hava kuvvetle
ri tanıfından izaç edilmekle hentheT ~ 
!ar ta7e kuvverler getimı~lcruir. Milcadc
Je c;ok fiddetli olmuştur. Fakat şimdi va· 
riyet daha em~ 'Yericidir. General 7.u. 
kof tarafından Rje... çıkıntısına kat11 :ra
pılaıı turnız almanlan ~ hir za
manda yakalam~. Filhakika bu taar
nn:da pık bzla bir ilerleme bydcdilme
.ıiotiı' -.e -1 ııraziınin mrluğu dobyı
siyle tanklardan dal. hızlı Mr hareket de 
beklenemezdi. Fakat hiç tüııhcsh ki bu 
ıaa.rruz burada müdafaa vaziyetinde bu
lmııan alman o~ çc.Jk cetio bk im
tihan karş151ada btraicmıştıt. 

3. ~ a.4ce.r çıkarmıştır. 
ToJ>ÇU ve oromaııı"k ~illhlı lrunede • 

rİn i~t:iralciy!e kuvvetli müfrezeler 50fl 

günlerde Cehelüttan4r pliijlanndıa kıyı 

mlida faıısı ve kanıra illlkma ııafuııleri :var>· ,..... 

Rjev için yapılan muharebe biras 
uzamı' gibi görünüyor. Fakaı unut
mamalı ki Kızılordu alman mlldaflu
sının iki mühim hattını yarmak 8\1-

retıle çok )llksck birer nsker1 mu· 
vaffaklyet kazanmıış ve kıymetli mu
cizeler yaratmı~tır. 

Hindistan'da 

durum 
düzeliyor 

Londra, 30 a a. - Yeni Dethi ajan 
sı pazar sabahı yıapıığ:ı ııeşrıyaıta 
Hincliatanda bazı yerlerde çıkan ıkln
ci derecrde hadiseler hariç olmak 
üzere va7.iyetteki umumi c!Uzelme
nln d!"vam ettiğini bildirmektedir. 
Ahmetab:td ve Bombay'da sokağa 
çıkmak vıılnız dört bölgede bıra
kılmış Madras'da ise tamamen kaldı
nlmıştır. Sind'den bllılirilditinc g!S
re Şlknrpor'da s!Hih taşımak bir ay 
müddetle yasak edilmiştir. ••• Yeni Dclhi. 30 a.a. - Mııhtt"Jlif vi-
liiyctlcrocn gelen haberlere ~öre, du • 
romda.ki i> ilik dc'am etmdctedir. 

Ahmcdab:.r 'V'C Dombay lc:ızalıtnnda 
ehemmiyetsiz bazı hadiseler olmut(ur. 

Mndura 'ft Madras'ta gece }"IL"llğı 
ka!clınlmışttr. Sind"de silah taşınma ı 

hir ııy için ya.de edilmiştir. 
H ükümctçe konulan ıahditJ.ed r>m -

ıe5tn ~ ma4csa<fiyle 2 ağustosııı oeş

rh"atl:ınru k~ ahın 'ft Kıtlk\ıı.a"da in-

IÜİZCI • hilMC:e aba - lııcıe ---

Stoktıolm, 30 -.. - C.- -~ 

tesi gece!Iİ hir alman uçaiı F'inlandiye bir loplanh yapmıt 
hududu yakınlannda İsveç ll>prağına 'I 
me<burl iniı ya('mışttt. 

Uçı,bn mürettelıetını polis ...-r • 
ına\:tadır. 

Monte'Video, ;wt a.a. - fyi hııber a

lan mahfillerde ~lendiğine göre 8filel"İ· 
kan kııvvetler:i Brezilya kıyılarının mü • 

dafııa.~na i$tirnk edeceklerdir. 

Stokfıolm, 30 a.a. - Sovyedtt Bir· 
liğinin Stoktıohn elçi~ Ba)WI Kollonıay 

ağır hastalanmış -n hastane,oe kaldın! -

mışttr. :Hayan Kollonuıy'ın sıhhi d&IN -
ow ci<idi endi~ vemıdctedK. 

Sainı Sebasıien, 30 a.a. - Mavi m -
nxne iltihalc ermek üzere dün buradıuı 

reni bU gönüllü müfrexesi doğu cep -

hesine hareke< C)'lmişıir. 
Madrid, 30 a.a. - Hariciye Nazın 

M. Semıno Sllflef, sırasiyle alman bü)üc 
elçi~ M. "°n Ctohrer"i. Amerika büyük 
clçi.'1 M. Huntley Hııyes'i ".-e Pomkiz 
büyüte elçr..i M. Teoronio Pettüa'11 ka -
bul etmiştir. 

Bedin, 30 a.a. - Mare,al G~ring. 
Rcldı ıag reisliğine seçiminin on1111cu 
yıldOflümü dolayı~y:le Hit.ler'den bir teb
rik telgrafı alm~ır. 

Moll'tevideo, 30 a.a. - Bir llı!llcPri 
uçak Montevideo"nun 200 kilometre şi -
mal do~ yere inerlcen unine döo
ımı,riir. Uçaku buluma iki eeim- öl -
mu)tÜc. 

Vllfİng1on, 30 a.a. - 30 ~iden i
tibaren oo...ıst veya 1İol.rt hu!ıumr ~ 
tı..tı Yarunkiirei dışında her ~ bir 
yerle radyo muhahettsi ,,.,. edilmiş • 
rir. Hu karar evvelce biır ağuşto-. m
bik okınaca4ctır. OOyüık Britaıı)' ha ya. 
sata dahil değildir. 

~ a.Hll- wıdiP ...... 'ft 

Delhi'doo hapndıarrirler koolenın.4ı 

Maclrid· 80 a a - D N.B V ıng.. 
tondan haber v..,J1Jd ğlne gtirl', Mr. 
Ruzvelt sıvı! ve asker y kın iş ar • 
kada§lan ile gizli bır toplantı yap -
ml§tır. Bu görl.i.şmekre i tırak e • 
denler arasında Amıral Lcahy, Ge -
neral Mıar8hall, Amir 1 Kin , Ge • 
neral Arnold ve .Mr. Harry H p ı s 
bulunmaktadır. Yapılan g rU mel r 
hakkında salahıyetlı ma lar Juç 
bir tnfs !at V<'rnıemekte ise r e 1 

ci cephrnın bahis mevzuu oldu 
nılmaktadır. 

Japonlar amerikan 

Kızılhaçına 

ters cevap verdiler 

Vqİftgton, 30 a.a. - AoıttiScan Kı
zıltuıçı reisi Nomıaıı Da.U Japonya da 
hulunan amcrıkan esirlMıne yiYft'ck. d
bİ$C ve il' ç oturerek taraf ız vapurla -
ra iaf'Oll hükümcti in yol vermeyi ~ 
hut eımcdı 'ni bıldı ·" 'r. Di:er tı.raf-
ıan japon h kahlanı:ı 

isim listesiyle ad bn 
kızıll1:ıçına v<-rm kten ı r. 

M. Nonnan D.ni de 
·- Japoll)a"nın bwıları 

harp esirleri hallıııdaki m 
mcvzuıua lt)ttır d r. nuru veh 
ınilledcrarası kızılhaçınaa da kabul 
mektedU ... 

Hindistan' da 

teşebbüsüne 

istilô 

karşı 

daimi komi"°°"°°° aldığı karar ize. ya isıı tıl t e hl e ı 
rine ~Rk pamrteSİ günunden iriberen ı keııın lerın b 1 
ııeoicb ._ t ı' :w.ı.- - a!Alıiyetlec almı§lardn. 



~t"ff~ii * a iJ..H Dumlupınar' da 
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Meçhul Asker'in anıtı öniinde 

..... H h H• ld; ftmlı6ıa .._.. ..... ..... . ~ ....... 
alaldıla Ml&üa ...-aıl7le ..... ede. 
eektılr. Jla -..... s6re erdalaıa 7e
nl -* ve talimM vflrildl, -* e.so 
faıll:M 't'Ml7e& • lıadıU' mühim wı e 
lmclaw aürat '" liddrıt IMB'-li;ırona 
ıa. - tıalırirl fllllirlep ile lkUla • 
ınııık muvatıkı lhti)oU ~ O -
nan ~ Fevsl P llllA Ha&~ 
bbuı& Altm&lıı9 ve cenup'- hareket 
eden lldnııl ordumusun w bllJIWl da
ha ırarbtndfı bulunan süvari kokırdu
muııun n-ıine sidftrılk ıa-vvuru
mma söre Juuoektıti tansirn huyur
mal&ruu rnlitarü.ni..,)'h«m riea et-

- ' ti --
2 

.... ._, ....., ot c · :&· ..,! :t ı~·cta Af,oa ~ C. h. 
,_... ve dılnırMıa .., __... ..a, tıınfllldııın büyük bw •rafet wri 
ll-.lık ıı.... .-ıt dtıınna.:ta~ Zi,lıiec 9* samımı bir ha a ıtc 

· aeç nltte kad.\r rm . 
~ .... ~ _. .. ıcu~vt1ıt A l 'd I ·· .. ·· ·· 
ve ita' ~ tıeh~ CllHc!mete m114- yon a nonu gunu 

Kimsesiz Ali dün on binlerce yurttaı Yatan 
i~in ölmek andını yeniledi 

lOOlr '* lla~. - TGıtt on! u+ "~ ~ ~~ 
Ylımttnıel mt<er ~ ~ .. ~ bd1111mız Kemal 
b tArlh1ml2ıM adlta :racınıJdıı.nnı bu~ din)'Or) Af)ı n b 
de &CtY<>rtız. Gellln mutJu, b.t> IUT'fl giınıunu "fni u ~·l!u " 

ilhan ON DER 
kutlu oı.un. Ey lstlklAI Mikade~ tiı 8u m\l!\JI ı e 
zAöed ta\Ml!tl olan Cuınhurl)'et Halk p 1 oltkla \ali, Kom tan, n 
tı.ı, lnırdukun Hlkümet ve De' 'et ıı.ı.tı ıulce-rl erkan ıle b ·ı ., 

Anadolu'nun, için.de& sularm bü • I ıröz'1ıer1n1 onlıu'a eev1ıdL ~ d lıd&k
dlıı u.ırı a .. ıı111.v•e, butwı &a!lıtıyle lan Jaıruldadıı: 
ae il• ı r n 01r kö,U : - Ooc'* kurtuıldll mu? 

.lpeiı; r köyü_ Gene lca4ın pamıa.kl&r1yle AU'ııln (BaJı 1 inci aayf'ada) tısl adına Gümi.16ane Mebll9U B. Şevket 

tim. Dördüncü KolonluıüJ'lfı istihdaf nm sıı>ta ettıtı Şc>f!n var. :seflo'l 

ettiitimis dütmMı kısmı kıllll!linln ce- mücad en ve 'li ı ıtın d tm ol u" mışıır. 
nuptan shHp blrillft ordu kara.rgı\ - YaOll&ı.n Oınnlurre mız ve Cumh Torme Af,-,..,, ok 

ve ııükQn I<: nde u yor. Basında c '""kku r 
kotlelerinı 

Gun n son ıııkları, dere boyun- sacıannı Okladl. )'Wc ve her)-ecaruı bir törenle ımt.ınndı. Erdotan 611 detft'J.i hitabeyi l.radet.U: 
ca ler en sö&;Utler araauıdan aıu- _ Fed.\JQrlıtın ~ yavrum Bu mesut !U"Ba.Ua 20 .vıı önce Kurtuhıd 

hına da hiuat M!n l'İclttf'ktmi ı .. met rb-el , o unuz ve m lettmtz. Y Jclı • i9 't-ki 
P-.. Huretlf'lrine kararıratıta kalıp eıuıın ıtal.k r 11 r ... hııri et JJl!.•~ırnt 

r&k luvrua kıvrıla uzulaıan .sular dedi. Alı delın bl!I' nere. aldı. Demek savqunızın en heyecanlı ırün.ler nı biz. 
werı e par! yor. Yakınıbıı gelen zat )'a$8.lft1', barut ve d"-aft koıCuları-

"- Muhtennı arkad..ıanm, 

BUyuk oroumueun kahraman erıc:fln, 
ııubay ve erleri .•. 

vaalyeti umumlyeyi ida.ı<o et.nıesıııi Ü . , .J• L tır, H · <te ,c 
munuip cordüm. nıver•ıtcıı genç ROnU§UY~ını ep b r. r t" er 

'-·-· b k al kıl cıocuk kurtulmu.tu. lclnde, mAnuı- - .. ~. " 
1'&6JD r av seı , koyuıu&nn mele- nı du.Ylllue olan ar omurıerının bu en 

Bundan yirmi sene evvel tarlJıin 
emsalml etını pek az kaydettı~ mu
azzam bir zafC'r n bugün g<'ne yıldö
numunü tC'S t 'e kutlamak lı;;ın bu
raya ıı:elm ş \e toplanmış bulunu)o
ruz. Geçen cüıan harbındf' bizim da
h 1 olduğumuz zümr<'l dü\elı}e mağ
hiı> olup dilsmanları ile nıütarek(' 
yaptı~ı :zaman, b z de bılmecburl) ,. 
bır mutareke akdettık. Fakat; ma -
Iubıyı>timlzi kabul etmlyen bugUnku 
buyukler mlz.. bu mutarekeyi mllle
tımlz ve ordumuz iç n b r nefes al
mak ve bir tanzim \ e te kil wslle
sı ve b r mühlet sa~dılar. Müta -
rekeden kısa bır zaman sonra, galip 
de' let.ıer İzmir ve havalısını işgale 

Fevzi 1'114& ila&retlcri itnlltJe ıaa- Sık Rflc o '111 a k n lıu hl ı bık ınutf'akip il 
rekd P.derk.en bf.n de otoınohi-llf'.,. :,1- heyee lı t h ır 'ric K>na el"dı ko,m ••111.r .. ' m 1 rı ve lruşluın cıvıltıları araaıa- nı ICend! de ta.)1n edemedltt bir ıevınc 

da .lca oluyor. Bu ses•ahenk ı ola- d'llYU)'Ordu. b yuk hAd nı bir kere daha >•&adı- ıııt1ndifer siuıerııihıru takilıcn sarbe ıwmra b r , t ı i?l.'ll<: Ttl k ır n " }on lJ , vt' a 
n daj'la.N dol~ıp. yan- Kadın kAl")'Olanuı laerıanna lllatl lar. Sa.bahleY'l.n Af> on dan >tiz erce dA-

pı or ve ıonra uzaklarda Ali ntn • rın aVUÇJan ıcıne a dl. ıret en husuııı tren daha S :ki -
har6kel f'Ui.m. 1 ııc:ın n 

8iriııei ordu kwııandan•ıa bir ta
ranan cf'p'-ıiıı &.alırırı emri k\ dl 
olunurkPn ben de kflndi.sine ıııtıUı~ıı 
\ &r.i) etleri iaalı ettim. Durdım( u ko1-
oruunun tf'kmil fırkalaıi. le ııw·a.l H' 

şidoolle harekete IC'oc;n-Uu u• h<'IH'-

n o • aetu ~lg erı ara • Seni kıö)l'(lne sönderellm mi yııv- saray durat na \armadan bu no ·tatlan 
e or u. nım, d«ll. annen baban be!clemnler Zat tepe ;ye ır en >o u 'e te-~ n ete-

r• ke:larlarından relen bu lı:'a- m.ı•. tln<I ır 1$ a ma ser manzarası -
k uk bır c;ocucun maba • ıcun-ıc Al1 t>Mını öne etd1 nı a ı bulunu 'Ordu 

ı .ır altları ve &'Ur nefeatnden _ Hayır dedi, ben köYde klmae bek· Dun ırece >atan >atmur tozlan bas -
v 

yor Hemde on, oa ıkı yaılarında ıesnez. tırmı.s \e toprata taUı .Ol!' nemli! k ver-
ı.ı k elek bır çocUk. Kimaeala Ali mli Yakın köy erin halkı zarerı.eı>e. 

ııw hal dU$111&0 ordu unun imha olun 'lir n mi ıpı la > ınıııta n u • 1 \ r '. m .. i h ı 
ınuını f'mretüın. Bir muıldet hu hu uml ıı:tı.nu ..o> ll'd ve cı -dl k1: 

1 
•il ı t/l" ; · ~ ke de 

kararıılüıta ka.ldıııı. l\luh~lıf rutbe- .. Jn nli muhare ı ... ı nıerh ı{te i ı,-1 ca 1nd;ı ı-e J 1 bu - Genç kadm e~ ÇOCUtun per'ıllUJ ye taşınl.)ordu. BIJ'az uzaJctaldler yola 
B&zan yqıl gözlerini .sular üzerine batını kaldırdı. lerde eliir zabıtan l'f'lnıete ~la.dı. olduğu bu P\ a l)umlu ınar, b r " aııca ec Yand 1 

dı or, dere ıçınde 'bir ıeyler an • - Ntcın beklemelMr IC!.I yavrum! ıı:eceden c kmalardı. Bu binlerce insan 
yorm ı s bı daldkalaroa dU,ılııUyor. Alt eözlertnt cmı.ra ce'VlrdL Bu yaaıı Za.tertepe n )'amaçlanna ve eteıt n.? 

Rıuı•rdan aJdıiım ıııalılnıM lıZf"ri- mt ı.•~-- -··. 0 rnıl/cr n 
ne, KeınalıPttın Pat&)'ı bulup behe- dtn Yr1nlısı<lır Du lupınn zııf r ve ı;n i ·~ Sri rn-
nıehaJ ba(lkumandlıa \a&Üeııutl soren hftl kııpıların n Tu aç d {o ı '" ~ ~emiş ve J 

d yordu.. ıı:ödeır neler anl&tmQIOrdu. >AYılmı.s ve burada be.Yram ırUnlerlne 
Ah, babaaını tanınuyordu. Onu - CQnk.11.- dedi. mahsuı; ee bır ha'' )'aratılm1'tı 

seneral '.lrikoııiı'i \4' büthn dütınıuı 8 z. bu nıuk dd Tilrk türbe ~n raı;ıtık ltutırfldu nı 
k Ukke büyük harpte kaybetmı§- Fazla devam edemecll. Yalruz Nne- Kadınlar &an ve lannızı rıstanların• 

1 
ti. Sevg 11 amıeai de haatalıtın zalım ı.ce bir ana lııualam. hacet kalan erirek er en temiz ıvbalannı g ymtııeı-; 
ve ınaafaız pençea nden kurtulama - bNını. ııenç kadımn ırötwUne dayadı. Icız1ar aaclarına yabani san ıruııer ve 
mıt. hayatta bırıcık varlı&ı olan o- ve kana kana. dlılcılkal9ırca alladı. penez « Ulıkmı.lardı. Seh t analan, !16· 

ve yer yer isi kla unı7.J parı;;alıy1lcak 
hareketlere ba layınca mllletlmlz. bu 
·:;gali tanımadı. Yer )er müdafaa! 
hukuk ve reddi ılhak cemı~ l'tlerl 

ıreılt"..rallerinin eair edıln18lni t.fole- >atan rın Al.A ıık ve lnôn<l ordttl ı . lJlt.IJec ~ Ytlrr l u 
fonla ılnıdl enıretmelflrirıi biruıci ı1a ı:ıırp nn ('l:~U l ın kah :n n ';;' ~'Itır H ugr, 
ordu kumandanına tebUt ettim." 1 lık dcnı m zı onl11rdan aldık. Tü k 11 l'~l fi<.f •tı~ I 

Ankıula.slar: 1 blb k kle onlann ~iz kanlarly~rnıış <>Wu ·Ata 

11u da kara topraklara gömmu,tU. 
Bu suretle yalnız kalan Ali, kendı • 
auu geçındırmek mecburıyetınde 
kaldı. Bwıun ıçın en aevditı mekte· 
biıu bıraktı. Ve köyün zeJl,l'inlerin -
den Halil atanuı çobaııhtuıı yapmı
ya bafladı. 

Haibwu okumayı ne kadar aever
dı. Faka& aııewt dordüncU aınıta ka· 
dar o.ıruyabıtmıı ve heveaı bu kadar· 

*** Ev ha.lla Alt Din Jc acılart:yle 
baya.tanı ötnnnı.tt. 

balan ve coc an ba&tıklan toı:ır11tın 

Unda yatan ııevırtli ölülel'ln kauııı n'l 
dolu en temiz elb «! ~ nde e11 h~ecanlı 

BR'iclk evı.ttla.r.ınm ~a.rıru kur
tanıft bu ted&KA.r k6y oocutunun. yan-
1.aıında ka)muı 1dn b8'ka.ç ırün uarae· 
Ular. Alil bu teidlft nlhaşet yUkaek su
runmu ~ ita.bul etU. 

Artık ona yenJ. ve aydın bir utuK 

sönll eriyle ç ı)'Orlardı. 

lht ar Mehm<t CaV\LS da 
lçlnd«Hr. Mehmeot C4''UI b r 

bunların 

kuruldu. Bu haksı:ı:Iı •a karşı, s lahla 
mukabeleye ba andı. Bu hareketle
rı te\•h t 'e idare ı;; n bu> ük Ata
tllrk, o zamanki Mustfa Kemal Pa~ıı 
kemi s"ni ve rütb s nı f Pda ederek 
ortn> a atıldı. M iletin b11; ına geçti. 
Kı)rnC'tlı mesai arakdaşları ile bl'ra
bl'r az zamanda bli) uk b r ordu ha
:ı:ırlnndı 'e c hanın C'n mUhım hi\di-
e ayılan Af> on, Dumlupınar ta-

Bu mutc,azı Ltade, he-r an dt=-anı re bM edil< 'l"OT'kUz ve taT'llhte b\11)( 11fıcüfZ!i~~ . • ;:;: leh~ 
eder : Zafer kazanı! · All'ııstoııun 31 in- daha bU• k b r uman tanımı>oru' bu!Hrk mıllco ~ 
d ırünüoo tak ben ır ne bu (.;alkoytı nd< lnımil JTl de, lrıonü >" ııUH-n •n vj kara lf>rJur.~F )~ 
»kık br e' ın a\ u11u ı~ ilde \'e lı;m t n Tüt1t (1\"111." ıı:ı adına ıı. ~c:bilec:~ oJ;ıJ _. 
'e Fevzi patalar i.le b te hulusu u lak lhımd r 7""" ·n • 
Kırık kaı1:nı arabaların n duoeme ve ok- ·ıı · htoo u Ur ı . ..1. 

Mıtıttıka komutanının mı etın e St'f Utn-
rımı lJ.leert'k bundan sonraki vu YPl kazanmak 11zı111 • ~ ,.ır 

mUtnlea eott . Kaz nılan ml'ydan mu· nutku 1'ıli&i !!07.lerinı.-Zı\t. "&e" 
haret>etı n n büUlın IK'tl" hl am11 rrdl - Mınlaka Ko tin ancak burüll.-·_· w<ı.;Jio 
rtıcek mahbette oldutuna tur a kıt· Berkman Kur çılabilcct-ıbni 1:) n. \c:e'1 • 

la kalınıftı. 
Alı, her akpm evvelce kendiainın acıJmı.ttı. 

arruzunu > aptılar. "30 Aırnstos 1!>22" 
ele 'uku bulan bu hüdıse Türk cliln
ya nın halas ve <'n ~ 1ce ve bü\ ilk 
lnkı hının da m'ıh4' rl odu. Turk 
mllletl. huduclu milli nl d!ışmanlnr
lnn •. rdat <'iti. Mu tC'r k bü\ Uk 

g ın ın hatıratını taz.lz 1( n kısaca o 

l'<W Vt'rdiler. Ve •ontu arn, bM",e<.>h fltl tulu• Slı\3fllnı7a le <ktum ed<n >ıl n; ıslbi, fnonu ihi~~nd'r \ti 
t'mir 'c-r idi : nn aa hl <tlsel~ ~e k an ık ııünletk m'llerinin ıçind-.,da h• 

de okuaııkU .ıtoy\in bıricık mektebı Alt lld 8e'lle mütt'madlyen evde ca -
IWI bahçeaıne gider, orıı.da oynıyan ııaratc ilk ve orta okul imUhan ı<rını 
çocuıtl&rı aeyrederdı. O an.n ara - verdL Sonra da llMYe devama ba•la -

"- Orduları he<lerı.nız 11kılffil?.'ı1'~ ı' 1 ıı ttılctan sonrn ııu r nl R< kuıt: ·,-uric milleıi, d m t ~ 
IN'I!, j m n 1 k m 1 n ın hnr~lne ll't•tır.j;a.uııa yani dun}a Junl 

llundn.n sonra hAıtlselt'Mn n ıl ) ıl d '\X' ı Y\lk :r.ar<- n h nv. eartl.l.r <:ln~suına malik 0 d am a olmayı ne kadar da ı.terdi .•• 
X çük çobaıı. mektebın bahçeaını 
oevıreıı duvarlar uzerlndı, aeuızce 
a ce söa yqı dölunilatU. Huretuu 
oektltı mektep çoculdarına bakar -
keo o kadar dalardı ki, bazaıı yor
twılukt&D aızlıy.uı bacaklan l>U.kü· 
lup oracıca yıkıldıtı olurdu. 

K~ «ıe>ban birden silkinerek 
daldılt hüly&lardaa uyandı. Baeını 
kaldırda.. Gözleri nemliydı. Yırtık 
gömlelının cebuıdeıı çılrardıtı aaate 
bakta. Altıya ıeımııti.. Ko)'U.Dlan 
atıla döodürme vaktiydi. O -.ı. A
li 319. b&buının yegt.ııe yadıp.riydi. 
Onu cam slbl, haui. canın.dan da çok 
aeverdi. Küçük Ali için bu ... ı U
sertnde b&ll b&buının varlıtı yqı • 
yordu. Ban seceıer bil kıymetli hl· 
tır87I :rtı.stlDe aUrer, .. uerce ai • 
ludı. 

Ali, 7SVlllO& &Jala bIJctı. Jtava
Dlo kendine mahna bir uatalıkla 
çalarak koYWll&n topladı. Ve aonra 
oıpJak bacakl&rmmo sivri tatlara 
oarpmaaındaa korkarak MJaı aeke u
aklaea. 

8 mdl derialerdm nJms JDce bir 
lraval ..- pliyorclu. ... ..... 

ıca,. 1lalkı oaa enerd1. Bir oolr 
kimMlena 1&1'clım eüliflerine Jua
oa (bayu) di)'Ordu. Bö7te bir ıeri 
::vükaek sıanınma 7edi.remıyor. um• 
aı öldükten aonra. mektepten ayn • 
lırDD. Jundialııi çok aevea bocuı • 
IWl iti llÖSlerl her - lmlaklaruı.da 
suili7ordu : 

"- Cesaret ve lmaD JAamdır Ali. 
Unutma ki yurum guçlUkler hiç blr 
Am&ll kuvvetiına fevkitlde olma • 
JIMl&ktu-... 

lıte Ali ke)'1ba ldmaeai&. takat o 
-Wbette prurtu bır oocuiu7dtı. 

İki Mile ..... Ali OD dart "'111& 
DUtL tolııdeki okuma U'ZUBU Wl 
eöıımemıfti. Bir ctMı febre &1tmiye 
•• talihinı bir de orada denemeye 
karar verdL 

Bir ilkbahar s11Dfb'd11. Çayırlar • 
ün topladı11 kır çıçekleri.ıu anııeai
alrl muarı üzerine aerpd. Kabrin 
&ıUnde diz eökerelr, ut kalına kö-
7e tekrar dönecetılli ve ruhu ıçin 
Allaha dul edecetini atlayarak, ırös
lerıaden yaılar akar&k söyledi. Soa
ra •Ya&'• kalktı. 

'JClveda 9DllecatiJn, Elveda... 
'Elveda aıuıecıliJn, Elveda... 
diye ialedi. Dlslerınde, ayakta 

duracak kuvvet kalm&mıttı. Haçkı • 
nklannı saptedemlyerek oradan u
aklqtı. 

Kl mHais Ali,, için.de dolup 'btlyU
dfiau kô)'ÜDden ayrılıyordu. lçine 
;rıyeceıtııi ko)'du&u torbayı bir dey
a ,. UDUf onu da omu.ıwıa koy • 
aıuetu Çocukluk h&ar&Jıanaı dol • 
duraıı bu köyU bırakmak Ala'ye sor 
pli7ordu. Arada aırada batına çevt
IQror, )'&flı cözlerle, uzakta sıtukçe 
ktlçülen köyUlle bakı7ordu. 

Ali ıeJı re •eldıp umm bitkin 
bir baldeydı. iki secedenberi uyuma
mıftı. .... önUDde. bu sec• nerede 
ntacatım. lıL1anunı nuıl doyuraca • 
tuu dütUDUyorclu. Kö)'tillil bırakıp 
da Jlitın plmifU buralarL- Hio bir 
~n bilmiyor, kimaeyı tanımıyordu. 
O bdar da yorulrnutru ki. Kemık
lert. Uilderıue kadar adıyordu. Aa 
kalaın oldutu yere yıkalıverecektı. 
Yetil çayır1ari7le. temi• aulariyle 
~ akJıu seldi. Orada iatediii ,.._ 
re UZ&lllr :yatardı. 

• anda bqını bü7Uk bir cıflık 
ft sUrtlltUyle kaldırdı. Karııdan diz. 
Si eri kopmut bir atlı araba seli • 
70l'd Xaıdırmun üzerinde de ufak 
bk' kıs çocqu vardı Küçük bir te -
redıdilt Jwım öJUmUııe aebep olabilir
di. 

Ali. lıotaNlc atın boynuna aııldL 
'fre aaoJarıncWJ. :yakaladı. l"edaklr 
fOOUk atla biru atırilkleııdi. Araba 
iurchıp S&mQ unlh Ali My1'1n 

11.alde 7olun üzerine 71fıldı. kal
dL 

dı- Uzun w ~t çalıtma .ene- «in
den -a. Alt mühendia olArak rnek -
tepten ınerıuıı oldu. 

Milllendla Ali 1*' :vu abahı köyüne 
kllvuetu. On ~ dotctutu )'el'· 

._.. ~ EvveJA anrıemlnln m.za -
rım n.ı.nt elJti. Onun T'Uhu önıilnde dt& 
çölceNlr, 1Nrıdlatııln haYatmı lrurta rdı • 
tına. meueıtııne fa3od&1ı olabll-ıt bir 
tıaı. lektltıınt 8ÖYledl. llbeıtl ctilnyuın -
da rahlııt uıvumam ıctn AllAha dua et
tıl. Solw. ~ olrudutu mf!ktebe 
stt.U. Balıoedıl ... ooa*)ar OYJIU)'Or -

!erdi. 
Bir • ~ lrasıMI. Elld anlan 

heıtm'ına 98ldL A4 Jı&t.ınıar aöclertnın 

&randell lıer llllnena eerö stıtıt Pcb or
du: 

KJllft ~ donctutu anlar, bu 
taelılıır ilMl'lnde al!ladlta zamanlar, o -
Jıuna .....u... ..... 1ııl&ıSt aklından 

811Cid-
~ bir rQrada1l llllktnll' albl 

e.ota. Dıllll __,,._. IDendl.ım mitt- -

* -..ı.t1. ~ .an Brt dam -
la ,.., aıelıtebln bahoe ctuvarlan Uze -
l'lllde doftdu. SClllft JtwrıdtatnH ınc oku
me. bew91nt eanla'Ddıraa mfittbllle be.· 
illa .... -..lıılqb. 

,,,.. .. 
ttc - -- sazft.ıertn !1Ct11ftlllnn

da ... ll&WllDI ele ftl'Cb: 
Qene ~ AH Tetr· 

dal'ın doldutu tıı*JıW JröyÜ'rlM yaptı -r.ea" mc okU! bı..mmt tll'mf'I atma 
t&..m b(b'llk bir ka!&ba * huzunında 

Bosna' da 5000 
çeteci yakalandı 

Berlitı. 
0

!0 -. - D.N.B. nia uke
rt b)'Mklardu öjrendijifte göre. l'(ell 

hafta içinde alman w bırvu tetkilleri 
Boeaa'nın temizlemnnine de'vam ede -
rek bMı Mlımıinde buıw- tilthlı (fle
leıw brtı "-tarı ile netic:elenen han -
kedft'de buhınmutlardtr. 

S.V. nehrioia şimalincWci dailant 
cekilmiı olan (flelere kartı yapılan ha 
nlmler ~- 983 ceted yııkalanmı, 
" 1000 (fleci de öldüriilmüttur. 

Trenlere tuma euMk üzere orman· 
tara Pzleramiı olan çeıelerle de .. ....,ı.r 
oJmat '" bunlar daiaalmıttır. Hırvııt 
btale.nmıı ylblaadıklan çececileriıı -
)'I• 5000 ni bulaqtur. 

Boeo&'Dlll fimalinde 'ille c:enubı.mcfa 
da bas bUwı ~eri olmutta da 
aJmaa w hınM kıta.lan buolan :rama -
moda &ılemitlecdir. 

bö>' e )ıtparmJ.8. 

ırunilnü lc:ııruı le bf!r11tıe.- bu tepe t'rde 
dola.earak ~ırınnı. ve bu ne ırün. •e-
neıııtntn en aa.ade l'i1nlerl ol urm us ... 

* M Atmtoe :r..atennı anına töreni çok 
heYecanh oldu. sabableJ;ın aaat 7 de 
Afyon dan kalkan hUINl91 tl'eıl dAvetll -
lıer.I meruım yen.ne aötUrd kten ve 
)'UZleırce J\alk otobll erle Ab denin bu
lurıdutu ~ )'I! t&tındıktaıı llOl1 -

ra Garnm:ırı Komutanı General Rmız 
Berkman )'anında m-Ol1d ve askeri er • 
kAn oldutu halde burada nıtlnlm v11z -
;reU almıt butunıın kıta lan ve Jzcı rl 
tenle ett ler. Burıu mUtea.ldp hep lı r • 
Mlcte Abldeın n bu '\lndutu ~ U ile ç 

kılıdı. Vatan utn.ınde can veren kahıa
man Türtc QOC annın yattıtı bu mu· 
kadM9 toı>rata .ecidmelc U&ere b&eta 
,MüU eet. Bl1)'Uık Mınet Mecllııl Re ı:J • 
11. BaevricAıet. VekAJet «. Ordu. C. H 
P. 'Bf!d«l T~ G<!nel Dlrektörll'IU 
KızılaY, TUl1k Hava Kurumu, Ç.X-uk C· 
~e lnırumu, Ordu Hal'l> Ma!Ol ttl. 
Şetı Ulkleri lmar Cemb'eU ve TU:it P.a
nı B iti &<hmı. oldutu halde )l'(IR ya
k111 celMıc sörw1«11mle b111'.ınuyocıhı 

Genenı.l Remz1 Bt!f1cman Clllntıun"fllııt -
mtztn çf'lenırtnt blZMt tıhkk>nıln et.ettl'K! 
ko,ııdu ve bu bl.kyUk vazltf!)'I )'t'rirıf! ıre

tlm\ek ~· kE'nd ıne wn1m1' oıdueu 
~ ba.h -ar~ dı~tumı 11 de etti. 
Bütün ~ f'nkler- l\b n ebı\fına dt .. !

dtkıt". c. H r nlln M 11 Mild11faa Vekl\
)etin.11\ T l1<fyoıe Cumhumoett ordu""ı -
mm, MlLI Q ı Ga.ırt in c<" -eonklert nazarı 

tlcl<atl lle'~U. 
Şehttlft1m :r.tıı azız ruhuna memleikf' 

t n dort klltewlınılen l'el'lıltler ve kokular 
~ bu ~ demetlertnde t0ı>lan -
dıkla.n toıı>nık'l.ann hllW\llllyeljlfll't de var 
Qulkurova'd n ırönderlhon pamuk koıı:a

sı ve ba411 k bumm ıôbl .. 

iSTiKLAL MARŞI 
fetllclAl Manıı bllytlk btr h114u içinde 

Abidemn ahında y tan tehltlerte b&ı . 

baea ve aönll! l'Ön61e dlrılendl. Bunu 
Afyon Genılzonunutı 1!11 ~ subays ta
raflndan ııöylooftl heyttAnlı bif' bltAhc 
taktbettl. Geoo 9Ubay ordu adına tetıtt

ı.nn mAnevl huzunx\da bir ket"e daha 
eeret ve ııamw yemlnlnl tazt!ledl ve 
Tl111ı: m 111 btr tınton mthra4o olan Mll'I 
Set CUmhurreiskntz 1811'1e't lnörıQ'nOn 
etrafında uıeıeeen 'I'(ktc m1ılletlnln bu 

tO!l'l'llklan won damla kana ve "°" ~ 
tf!'e kadar mUdataa azmim bir kere 
daha bel'trttt. 

B. Şevket ErJoğan'ın nutku 
BWlda.n aonra Cumlııırb'eıt Halk Par-

günleri ya amak ve ıı:ene nl'Slllf'fe 
an ı mnz ll'rınl ve büyuk Tıirk des
tanını hatırlatmnk için burarla bir 
hasbi hal ) aı)mnğı faydalı buluyo -
rum. Bu hususta ı>n salMı yetli 1 san 
şüphesiz ki bıl)' ilk vatanpen er n 
kendı eseri hakkında vermiş olduğu 
~)andır. Bakınız. bu düTl')'alara sıt
mıyan bUyUk adam; Dumlupınar 
zafer nl ve müte\ 117.J bir lisan ile 
hlk~ e edl)·or. AtatUrk llÖ) lü)or: 

<lınm &tll"ltl le lerlcd t nı ve d kuz 1 de J<nzıı.nıl<tıtını ru kt>r ııözüyle 17.ah~ htt zaman Atıtmrk 
gün son a tzm re, Akdeniz sah ! <r ne ti. 1 rul.; Sefl~ bu nac k 
daynndıtımızı bll rınnız. <"~l"l"llıl; Bıışkumandall M1.111tara Kt- -"fiden 'K>llra \alı tara 

Bu :raff'ı1n netice>! haltl'ne91 0 111rnk m ı. <".a~ C'~•h !WI Kumandanı lsmetıetoniannda bir Ç&) 

l.o?.a.n muo.h~I aktoluoou. Cum 1.ırl- Pa.a ve ıMc n h ı'bb-e R 181 Feovzl ra-üt 
~ L!An ed ldl ve mEm141k« medeni ve ea anuı ndn Afyon beleclb'e dftlreıılnd• 

mben büyük lnıkılAplar meydana ıre - kRrarllL9tınlan taalTtlz tı!Anını :r..all eıt· 

t rol. l~ .,.,... 211lfer ıınbAhından "Vt!lkl'f •ı 

Arkadaşlar: Jr('('Etle Jnutıl(' t ~e.erdcn ... len ra-~•a"ı eşme 
Aalum zıtlerlenten hiç blır hldlıte po1111r U~nde lltuıttata Ktmal ln der· 'J 

" Arkadwtlar, lwıt süa bilAl-la ıre· bunım kadar ~elOt ve 1enaı: ııe!l\ereler hal ceııtın-e hare4<('t e<!Uıl'!nl ve o ıı:Un '1 ooli aundüdii clfıvam eden bü)'ük 
meydan nıuhaJ"ebeAinln melıJyeti ...... ~letlr. Bu bU.)'(lık uıfer danll<le - a.aıt. 14 te muharct>enlrı eti cıo1' kızııtı- !] arp 
kildyeııi mı.un verüNı tafııil&ttan ki bln'<Jk ıslAhat ve ta.nzmuı.ıın nıl'Snc- lh anda eım.ıı Ustü~ bulunduıl:'Un uz 

< Bqa 1 inci ...,.tadı& ) 
zi)'ade, )'ann tariMn h lUdhnleri o- dl olm'\lftur. ~ de büyük akllil.,r t~ye cıkarnk bu '4'tuımet mnnznnıaı • 
kundutu ..,,_ da.ha haris ~r lf'-: IQ"ll.lldınnıı ve s\ynaet ve askerlik lıle. nı bl7.ut ~hl'de t ktbettll'int anlatır-
kilıie an~lacaktar. &ol, Türle m i!· rnme bOYtik tnttbah ve awkert ve m ı ı k<'fl ıılddri'le aıkış llf1ı. Komutan •:r.ahat k y, bk çai pç eddedilemez-
1.,ti NlUU.Yetine, itm.dl- IA,yık sö- b(lıyilk ömdt ve <lentlec" venntııtr.. Jfe. \t.r"tıicen Türtc: ontu-nnnm ve ıtllıımıının 'atd hll}'llC ft S«Vet membaJan
rer Pk hu ııar..klltln bluımcla ~ını- yecan ve llham lcıao."Nltı oımu~tur. Bu buhırıdtı~ )'t'ı1f'l'i dt> 1-aret ~or "• 11 mlimleorle idılre ettikçe de 
:!:."!~· :1ı::!= :..=:::,unı~n~!: ııetertd aıhur OOf'n ve üç ~ r clh •· I dtnlin:-nJıı-r Aııadol ·mın bnlnna bir 'llef1Iİ:r için deima ufukta muide
rin nıı.n-t1ıariıklar Ue mlltıeha."1111• ı.,. )'llıkan, )'ikan, dünya harbllldf'kl 11or. hı ak ıı1lll ıınpl n.m k ı.tb'eon d ltm11n n er ııs ~npektifltt belirir. Bu şu
olarak hM ile iftihar De mtıhaı.aa ıtütüm6% ııllrat ve yıldınm harplenn·n hU kanrnman ter>clf'l"ln etcll' nde du.-t ,ırkı iolecwtis mille< Audolu dıa 
edi)·orom. Vulfoelıftriml miU...tin ar- hızını ylnn1 ııene eovveıl tahaldcuıı: e•tı· tıı. f ndan ıwınlml4 bu u...tutunu 11.detA~, bir saoayi wnıiı yarata • 
SUJ'U viedıuıialne ihti1'M!I luıldldıdne "*1rn1ıl blb-01< ve llem.ıtnıuı &llkerl ılH· ~IC' ıı:•>Ml\'<>'°I rot. cııktı 
7aln111 onun lıwW IUJ"lllline tıevftkall tanımmdan ıaıım ectıımı. ve Wham a ın Ge~t Reamİ hıı)-ile,me huekedne ~ 
Yl'Pm1' olanleııiı. ın91aeas bir hıtiraha- n"9 oldıuturıu ııöylemek kadar yerinde • ol ih L-..ı..· • ik 
tı vicdan He bosün m~lııMılsde . Buoclan "".""' Meçh A"'--' ~dr.-- ur eçen c . ıın ll&Rlln n n~ 
buhmı..._, hhıeettillm lıahtiyarlıtı '* ıe.ttta )'Qrtur. sinın ~ı ,_hn ,... -9i. Hep dt .tHı.i~ edtna~. Yahm Ameri-
lfadft ,...""''"· Hldlllf'lere ve hareketlere tekaddilin l>irH4ctt dlD'li ktc hazır! nm14 olan t'l't· ka cin). da de~ıl fııltaı A•rusı-

Elendiw, bpkı bu«iln sttıi ntın eden ve ~11rlne bat olan btl} k l>4 hl- biitt1ere J:i cildi \e burada ııçkcri kıtıdft • ıcıtıı- sanayi harelct"tinin ile le-
8,&ds aeneel atU8tOIMlllun o&usWK'u mlıl Atatunc·u.n hu.ıı:uru mAnl'vlslndt> rın ve hmir. Kooya n Afyon izcilerinin. medirmldGeıe hemen hemen rast• 
ırtlnll ~ ikide t imdi hep bfıl'9her bu VNI~ He blır kft'e dllha etil:- mln. bc-<feıı ıerhiv~i mükell~lerin.in yapcık • lıyamız, tanıba. küçük ~ 
bulond~ bu nolda7a PllıNt- net ft tilzlm hı.ıertmld mnıederle. Jarı çok munt.uam hir ıteçİı re mi ~ • )'e k 
tik.. B unun Uaıerinde bulundul'Unım -·"ld" c· · · · ·--'· -..L... - d-~- Re:.:.-ız· L--·-~rdfı kah birinci Bu mutıal"\'llM:>lerde 'tftnlz ve asil kan- r•"'' ı .eçıt rcwnıne ışu~ .,._. ~· "'~·~• _... ~ 
fırkıamn, tu ıu.r..:":ı.::.. mu._. lfu1yle vAtanımuın müclatauı •cı.n palt d~~at .d. ~er kaile '\O aimt~ ıa erinin $İn<M: "Biz umumi Ye senit ih
rebeye nuıcbur NliJen cın.m- kuv- ve mbum lol>rakkı.nmızı 11UI yan ve ı:a7 len ı<lıler. \aya Ye 11tlı olarak bü • ıiya1:hm.at kf'ndicniı imal etmek 
vayı aali)eWine ı-n.. içba >'UI- bl:ıt;e buıtUNdl mtınne-t \e aa11detı ya 1 'üklt>ri scllınlıyarak ıceçen bu yilıl~ce için ıtıan İ.\tÜlde ederek s-111 • 
Jarak ilf'r..,nwıkte bulunDJ'orclu. tan az.17. tühcdıımı:r.ın nnrka ı ruh • ko iıi ) .. ınuh rehe)e bin.at i,ıirak etmiş mııık layn " 

Şu sördütllnlb ~ köyü al.f'vler n önünde hul$U ve lhıtrumla eAılm~J buluntıyorlanh veya olenlerin (OCUklan Maarif Vdıilimiz de Yük • 
Ye dumanlar içind4, )'IUIJ)'ord u. Btıni bir borç bWftiz. idiler. C o nı•lerinde fMi\111 madahııluı ııek lı M•'-ktebiııdeki so leviııd4ı 
bmaya ~ ll'l'Üftın ııalkın lift ol- parlıyordu. Bu tar jfeçerlerken ~biin • teknmin bu yıl tam tatbibc -" 
dut 11nu bah ~n hatiar'-dalun bir Ud AtatUrk'tı.rı Jaymt'IW )'liri ve vefnk ır terde hlSanı he)ecandan titretm man - huınıcini müjdeledi .. 
noktan bu....._ ~rar edMıetlm : >ıe b(b'IM< halcNerl mem ~etin yukııcl< J "' bd nl 

!9·SO al'uııtos 333 af'OP81 ...,.._ tan7.Jm&tçı ve ı....,ıc. IAt<:ı kllhraman ev. :r.~raıar. orül u. A,.,ı)an ı ar ve o Eıızı bu )CDİ .,.. bayKh Cl • 
kal'll ....,, c_.ı•hf'ııl lıarfok&& tubtıııi lAdı Relırlcumh1J1ru~ laınet JnonU ırunlen hatırl'.>~rak -n: o manzaraları ilnnmmli yollara ııe•kedelim. 
müdürü Tf'vfik Bf'y, IN'nnuta& o -- bu ~ eanlı merıklbenln cenhe vu- ftOruyormUj y.ıhı neml<."Ottı ı:ozler .. - 'llir ve çelıgi Türk • ,__...__ .. ~ K f elindmamul"' bir L-ı-
ate ....._.. muhtl"Hf ıc.r.s&hlardan mandnru ldı.ter. r.ozııaı ınılıh•~"n h"tı. ır •o rcuı -...... tu.rt.ı ..,._ ....... d ıtüodüriciye'de _,. ... eti 
ve rapor-. l'Ö- kıdırlar. BULOn IM<ıUl.p onun mu,. z ı OıtVetl'ler ıoren yerinden SiKcisanJTI 
re harta ürıerincle tl"ııbit ve ........ e t- r normnine, Mbii dewine kaw • 
ıtıtı vutyetl umumiYf'YI CA"phe Ku- el ve dmlı.9b'le tekarrür ve nıh bııl- ko)'İil'C doo<löi'!er. Burada Kütahya n ı· ,.caJc 
mMlduu lıımet Paıta'TA söıltfonnlt ve m'-tur. tetlklAl harbinin kortlYU<'ula. si Tevfik Hadi Gürel tarafıııdıtn hıwc - K11e ~lit ,om budur-
0 da, .. .,rhal ıaa.,.•ya ciiıııtııır" em- rınd&n olan bilYiik ada.fn btıtun cihana lana11 zenjtİn bir kır aolraSJnda izaz 'ft 
riyl11 Tevfik Bf')i )'Mlllna sön .... r- lllbat etml.Ur ~·. Tüıialef' buırunkü ınU· iknım edildiler. Bundan 900ra Afyon'• reyin Sami COŞAR 
mı.ti. cadl"lede yalnız lıstlklA ft'ltıl ve ecr flc- huekei edildi. 

Karahlılal' bflledi7" ~ele tı.- Mrll korumak mevk1tııdl!lıl rler. Tüı·ıc 28 vil:l)-etten gelmiş olan ddeıııele • 
na tahais ohınan odlwla :ratnwkta Kurturu. Mtll'Adell'Stn-1 Yirmi ıenr e\'- rin de iştirak ettiği tı>ren tc* rarl-1< w 
idim. Bf'ni U)'allchn.n Ttıvflk Bf';yi vel ıraıımıe milletimize r"l c rUlen çok inrizıımlı oklu. Burada bilhas91 ili" 
ır*ııtflrdiii hart.aya tı.ktun. HenM!n .. -k•ı•l1""·- ır •'"' nu da ı ... ...ıetmek i~t....:... ki, 7 i-letrne-TAWdııuı fırladım. ,,.. ~ •· ,.,..., tam ve -Ah ott•rnı;ıı OW<Y" ~•Nu , 

~lar: hartıada ırömtlltlm hududu mi trıl cl7.ınle '• <tUnvada b r nin dcjierli tntidürü Ettt/ l>emirai bat
te7 ıa idi ki: ordulllrunıs clötm-.n halAa başnııtı ırlbl ıııuıtı ve mUsalemet ta olmak üzere bütün dcmit')'Okular Af
kuYYaTI ldllli1"bd thnmldea _...,_ ve adalet Uımıııall olarak ayakta dur- )'tlt1°da toplanmış bulunan davetlilerin 
tan. ısarPt.eft ıh.-,. m Umait bir ya- mııkU bukınmutWI". Dört ta·at atet ~~ istirahatleri, ıterS tören yerlerine 
d,-.t alnut bultmaForı.r.lı. 8a halck- lemde yandıtı halde bU btıytık ııevk ve f(İ<liş ve 11elişleri içitı çok çahttıw: Te.._VT111' ettitlmls Ye -ı ~Ucw-yt lıdııu'e ve ıb'IUtl'll adılmı M"Nne4 memle- ~üre ı· ık bir Jt&yrel ıri~~ec. 
t.ılnln ~ Umlıtrıttltlmbı nd- bU refa!ı ve adRl4't ve IUlh ve ır.Usnıe- Gece/ıi ziya/et 
7f't taltaldruk f'clt:rerda. 
Dfll'1uıl lvnet Ye Ff'vsl .._.tan met lclırıde YAtatmllkl• bu unınu ur. ~ aiustos zaferi münaM:betiyle Or-

e&Jıf'M'llk ltritmllt: topbmilı'k. Vul- Büytı.k Seflmtz m letlıı hUrl>~t Y<' du ve J)umhıpınu'da yapılan mera~imde 
J'flti btr daha mUt:alAa Ptt.lk. Ve .._ lıı1ılıklAM utnında nasıl tt!dakAr ve ha•- bulunan hC)-etler terefiDe bu gece (dün) 

.. ıııııııııııııııııı ı ııııı ıa. - -- -- -= aranıyor = - -- -- -: :azer ailnl ıanfıodım ld- : 
: nılri dott bet odalı btr ff'f : 

: vt:Jıınaıı dairesi araruyor : - ,_,_ -: 8ö bir yer bilen veya ILUll" : 

: ya iıtiyea mal sahiplen • : 

: nioya Pn k6'kü mmara = = 7 J "l!Yll 5434 telefoo - a 
: ımmalümM vermeleri rico 5 = OlL 1198 ... - -

& 2 
,1111111111111111111111111 .. 
... 11111111111111111111111111. 

DİLSİZ SAHii 
Yazanı AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No: 11 

Çe\OİıreD 1 C. B. 

Hiç de mtıtee.ır aör11nmb'wek ııenç 
kadın: 

,''Cd< mu~:· decll, "•nnecıerıenı 

bütün kltıtl&rı )"() &ml61Z. .. 
''C'emt domnıa.ft ... 
'°Etıendlm r• 
"Yazık dedim.'" 
"'Htwnel End'de .auı bir ~Uz 

vv. !ld. yatak odMI, bir '*-& Oda-

n.'" 
Ga)C ~ ~- Patronu

na kanı olan vullwlnl, llU'f Adet yert
nt blalMJn .... :r&;rlllllk ı.t.er olr llalt 

Tel9fonu kaııcdı, '* lıltıt l'&roUı • "Ve Y..U K&tt: ı.tnıe yanyaoat~ ben vardı. 
nın u.ume M19 numaruım lrar&t&dı zı..or. mıttac tat.UAt Wl"llbllir mı.tr.ia? ·~ edel1m. tıııtenern.'" 
ve Pu&ro'n dtlındü Göalerlncle aıawı.ı Genç iradın ür1ımüe ~ "Scırın bir daire dmlı& wr, lııllçllk bk' 
bir mıaM v&l'dl. "TatlıılAt mı!'' dıectL Jılmoftluklıa benıber. Bun1111 balılcında Js-

PUU'O deltıaJ buladı: "Yeltl KÖlk IMıılckmda tat'elllt... tedltına maıamuı wntıa llu.'" 
"Bu eetırın dvanndL. '1Atı•ııc btr ev ı.t-.. atebtı bir eıürırtl açU v. ''Huır, ~ ecı.tm. Yeetl KGeke 

aöntüm. c.-. mnA de. Yllll KotJc. ~ bar tomar ıı.ru kAtıt c1'ıW'dı. ime Wra il*'& w.edttlnllll ötrenmek 11 -
dedi.. Sonra: teıMm. .. 

G.ec lıı9ıllll ınGlllNm 1ıtr •Ntte: "Oıın." clb"8 ......_ Yaobll ........... '*tane dıııtıa bt. 
•4 Yed Xöllr. Yllll x• mil ellen- ICöeedıt olıUl'lll1 1181111 tııarıa bir ,_ç ma1c ~ Yetıll Kıötk 'ıalıılnn-

ıWıT" dedi. ba.eım kaldırdı..: da bir ae&' 'tıftıııt)Unıut atbl ıa.kındıtı 

"'l:wıt, lloıle dedim." "Etendlım." tavn bı.....,...: 
Kadlll J11bmnt ııorlınl'lllr: "Bak ta~t ~. Sen veret>tllr "O ., l*alılc _.., aoele •t•I*·" 
"Y8111 JC.öek." dedi, "MI'. Geblel' hPJ' miılkı T Ne haJalanda denUlltntz?" dfldl. 
de blHr." Pua.ro aça)< aeık: "Yattada 1dnıHt )'8fıut abl:ık <lly(x'.' 

"KM!dtlılnl ~ ınl!rml?" "Yeell Kötk hakt<ında" dedl. ''Onu btlmem ama fN lcir&blı: f'tll ·• 
a.no kadın ınenrt '* cevap verec:etı Dıvan ~: MU('(ldelftıtn bu •lhamndl& kaın ıtetl 

''Şlmôl. ne sn~ efendim ?0 

Pua.ro aeba.tla teıkıraf' tııııt.adı: 
"Y.,U. Kölk haılckında ~ tar.rtlAL 

letlo'ord um .. .'' 
tı«t ırldemed1. Mr. Gebler vaziyete 

hAlıılım oldu. 

"Yfl914 Kötk mU T )fa4 dedlttn ljyle o
lur. Tam lııeieplr, J)8ba hen(1z Atıııııta 

cıkta. Büı)1e btr fN bU ft>'ata her zaman 
dQemeıı. Zev'kıler de~. imanlar etı• 
Up(lft,aı eV"ıenten bıtcb. saıuam bma tı
t b'ol'Jer. Gtl?.el bir ~. Y11911 K ~k Pt"k 
bot lıalaeata beluıefnb'or. Hemen k pa

calııla.r. <'.ecen eumart81 bw mebuK ır idi 
ır-df. 0 kadar hottına ııttA:t ld, bu hRf• 
ta 80l1Q ~ ıı:eledlk. aor.dan bLrl de 
bıı evtn pesinde. Artık 1rwanlıar maytlyeve 
9'lllnce llOkQneıt ~. Ayejc altınd'\ 
otwmayı eevmt)oorler, Gilrlllıtıtl bazı ın

ııanlar lçtııı :itli eına ~ kibar ı..~an
lıet' beleınb'or. DotnıMı o fN de !:em kl

bM'lara J'lliataCRk bir - · Evet. YE'ttt 
Kötk ~ ellnıJ:rıden c*acıık. 

:Mr. Gebler -"* &M!ak ~ durdu. 
Pmro: 
"Sm ~ cc* lflMp 4~1•tlrd1 

mi?"~ ııontu • 

118.) !lyf'Nn b1 taratlan ll'IUll.Lr, mahzur 
lan (k•A' !." 

Mlıı C n.Jdnc b\r doııya Pllrdl ve pat· 
rortUMHI untine koılidU. 

Mr. Gebler k4ıitıdı le icaıt:M 

dhıd ti ıbk' sllnı.tıle olcuYamk: 
ttb·at e-

"itte," dedi. "11tAl "· dört alon, oe. 
kiı ıra.t.aııc ve ırbilıme odua, m&lı\m olh· 
ı.ır, fenı.h muttak dalresC, ahırlar, tlrlret 
9IJOl'U, baık.ı mı1111ı saaıet UCIJlil& m ıı 1 olan 
il<: ~tim bahoe Fb'lrt 2 8llO lltertln ya
hut ona yakın blır ~." 

"GeznK'me rna.t\ade edec' m4ıılll'l:r.!" 

"Tıı etefldtm tıımı ve adreıılnl:r!'' 
Puaro'n.un l.ılm n( rarow db'e verme ı 

ben blrRZ 1111 MU. 

Mr. Gebler: 

"Btlıde mı afftluıdar edl!<'elc bir lict ,.., 
daha var." db'e devam etU 

Pullll'o ıı.dllmca tızı bıhılZ daha k .:mll!-

91111 db'e b1r11~ 
"Y~I Köfk ne ZlllllMl oı.a ... )eh tr 

mt !'' ~ llOl'd8. 
'TaıbU, efendim. JIMle hlısmf'tcllM" 

"'11'. İs~IB ~lefon ~ 10 yım Ya. 

l'f'nln"' 

- -: "ORKIYE' de İ 

~M!rn teknik: 
~ nasd 1 
smana gelebilir?§ - -: ı Haşim Nah t El"bmn : 
: yeı lutabı cıktı. Yeoyenl : 
: b r ve terb 31e 9'stem n : 
: anıarını c zen bu eer1 = 
: b ~ t p hoca an, profe· : 
: eör<umalıdır : 
: .a'da 9atı : 
- B Şen an • -
: dr 1863 : - -, 11111111111111111111111111 .. 

-( ~iuatoa / 1942 )-

.u. ~ aaol&rı berinde Clı>'ıa 
IUl bir Un t.emaab'le ac:tı. ltt 
aım. belrmdı. Burea blb'Wc bir oda 
I& Tattılı ,.. J'&bat ve ıo:aeını Om· 
~ i1k '8fa oıanlı: b61'e rabat D r ,... ~ ne~ -'bl: ''ReJaıanıza. bunıda da Yf'ttl K/\el< dı w kıeı~ kır lllleh orta Yftlh bh' &· 

''B ıtUııtıı. Elti lll!'IM!deft tl\ZlRdır blr Al
ı.entn ellndP>'dl. Arunrlf!I atletıt. Burl!l~ 

~ C(ıl< hGnn..t fWtl ir E9kl ~· 
man hanımeoteond len." 

Glldldnl ~ dotra kaldı"'' 
... 1ICl8da smo bir kadınla btr adam 
........ .u banlan tanJdı ~ 
....._~ a&mo.tılL 

- - 1lıanıda tııııd> * ...... lllaJlb. 
T > t .. '* ..... ,..eı. J'abt 

---~ ............... 

"Burada '*- dııtan cı1m " ~ h k'k nda koceman bir llADmı.ı var • dP· dam •~ ~ ne ırtntt Blıll ırörUnce lııtlh· 
"Ne ıamaıı d6Decettm btı.ııror ınwu· dlm. faml<Arane kadına balcb. 

nuzr• Bana IOtuk bir nıızaN bakb tktye Gene lılldm: 
Gene Jaaan: lmırll lıW ldt1ntn müeadeleelnt haksız bu- ''ı.te Mr. Gebler '' cledl 
'"a.a ......._,. dlılL ....,._ dbt '*' Mil ....,._ Kendine Mr. Olbılel' dlllt* odana ~ı•u 

....... ............ acım 

"9a el9u'4la 1ıılı' ., MWW." lledl ...... T ... K'M la " ııılıl 1llr - 1111· "f.C -·-~ 
Oenc Jmdıın.. •"b ıınt>a- ........ Oın?'" da& w ....... ,.. _,..,. .. --
'°(lflıt .. ,.. ........ -- .... ..... ...... Delwada ......... - - ..... -. .... 

Yerln.Mft tırindı, laıpı)'1 actı ve 
''YP911 K~ h idi< nd t l'1' 

'"'-'o: 

M 

''Suftıve fıclla Lolldra 'dul ı.a iMi ·-

8llıblııla '* ,,,, .... \m!L A.- - w '* ,. ._,. ..... .... ,.... .... .. .... _..__ · z -.-.. 
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30 Ağustosun 
. 

yı rmıncı yı ldönümünde Ankara - İzmir 

l 
y 

e Bayramı dün bütün 
a evecanh ve eşsiz 

.. --~ ... hü~·ıerle kutlandı 

bisiklet yarııı 
(B~ 1 inci sayf ad:ı) 

federasyonu re sı tarafından teft ş 
edıldıkten sonra saat tam 8 da yola 
çıkmışlardır. 

llk etabı Kızılcahamam olan bu 
yarışa Ankara, Bur a. lzmir, Antak
ya, ve E&k h r bö elerine m nsup 
22 bıslkletçl i Irak eylemcktedır . 

(a a.) 

Kızılcahamam' da 

T anks.avar topları geçerken Süvariler geçerken 
(Ba ı ı inci sayfu!la) 111 1111111111111 1111 1111111 111 llllilllllll111111111111111111111111111111 

la donanmı~ olan merasim sahası, birar. 
IOru'a ba lanac..'ak olan wreoı sabır· 
sn:lıkla bcklıycn vata xlaşlarla taınanıeıı 
dolmu, bulunu)vr<lu. Tnhünlerdc bir tek 
bo1 ~r kalmamı~n. Ciecıı rcsmıne i.ıtı· 
sak edccck kıtalar da )Crkrini çokıan al· 
mı buluoU)orl.ırdı. 

T renin b lan ı~ s:ı.atı olıtn s nt 
o d ı ba h \ ekıllc rle ıııcb11 1 r o ııı ık 
uz r bıit in rn11lkl ve askt"rı ••rk ın 

dıl r ne '" rılan trllı ıııkr Jr. yerle-
r n lnıı rdır. Şr.ref trlhıınıınd• 
l'hrim de b ılıınnıakt olan Yekil -

lcrdı-n H rir Vl" \·ekıli Nııml\n Mene· 
me rioli:lıı, Sılıhlvt' \'rklli llulı"ı~i A
l a fktl t Vekili Sırn Dav, M{ın 
k t \ ekili A mlrnl Fnhri Enırin. 
Parti idare hr.} eti ve Parti mll6takil 
ırrup rci i Ali llnna ı· ırhan ile Ge
n 1 urmny ve :'llil!i MuclafaR Yrkfılr.
tı. d frf'r Yl'k'ılt"tlf'r erkfını ve Aııknra 
,. lı ı Nev~at Tnnclc>ğıın ha.zır \ıuhınu· 
yorlardı. 

Mrasim bCJ§lıyor 
Merasime r.ı:ıı tam 10 da Gami-zoo. 

ftomutant tarafından a.'lkcri kıtalann ıef. 
ı:ı ·yıe başlandı. Bu teftişten 90l1l'll nu
ll&lar ııö)lendi. En kıdcm!Liz sıubar ıt-i· 
aı«ı Sabahattin Sclf'k'in 'kalbinden kopup 
gclm hey= la SÖ) !ediği ateşli nutuk 
"ddeıli alkışlarla karşılandı. 

Genç sub y 3 ı ı tos ~ferinin ln
a-ca bir t rlhı;c ı > apArl'k e.ı:cüıııl" 
törle dedi: 
"- Garp cephesinin dirayetli lı:n

mutanı Mılll Şcfın la. İnönü Türkün 
makta ulihlnl yendı Te pervası• düş· 
man yuıı geri edildi. . 
Artık hasta aclıım df'ıfrn ve ölmcsı 

beki nen 'l ırkıye dirilmişti. Onu 
k ac., hiç bir kunct durduramadı. 

BUyllk dah"l. E~ 
bUyllk kcımutnn Gazi Mustafa Kemnl 
..e (Ok değl'rll arkaı\nqları dU manı 
T.ataoın harım! isrn,.tinde boğmRk Vt' 
TUrk mi !etine 1 ıyık olduğu i~tlk!All 
v rmek için <"n son hareket plı\nını 
hazırladı ar. 30 Auğustoıı 1922 ele ta
uruda bll'!lı,an ba hareket tlUnyıı 
tıuihlnıa ifııharlıı. yldedeceil bir şe
k lde tatbik edildi. 

Ba lı:oırnılRnın son emri ynlnız: 
• OrduLarl Uedcflnlz Akdcnııclir l· 

lenı.. 
idi Bu emir dlişmanın ttc yılda ~eldl
ti yollan Tllrkun 10 günde almaııı 
Jıçtn klfl f;tldi. 

Hava Kanıma adına 
aöylenen nutuk 

Genç subaydan sonra 'l'Urk Hava 
.ıCurumu adına .Maarif mudur ruuavı
Dl B. Ferıl Karslı lıır nutu1' ıoyledı. 
Gen( hRtıp e.ı:cürnle dedilr.i : 
"- ao A usto ; Mudanya'nın, Lo

aan ın .rn ilkle rıııın ,.e buttın dun) a
ya örnek olan ınkıUplarıwızm tewc 
linın atılclıji;ı l(und lr. 

Hava b11~ r ııını boyle büyük bir 
aıınun kuc gından .lrnllftlnakla, aynı 
&am&ıda havacıhıta \erdıgiıniı bUyuk 
bnemı belırtıııck i tiyorur~ 'l'urk lııı.va
c lıtı 30 a ustu un ebcd hey er anı i
ç nde kend co k yUru) Unun Y -
Dl merhal icran er ıncktedır" 

B. Ferit K r lı b ndan ıonra vat m 
ujrunda kan arını fed d.aıı cekınrnıye
rek bu g ü hı ırlıyan uis e-e!ııtlcri· 
m n nı lıürınctlc anarak ı;oı-
1.erını 

Garnizon komutanı 
konuıuyor 

n 
- Ark d 

Zafer b ) 
B ıt k 3 u to z fer ba)ramı-

D k tlarkcn hl e bug Jnkrl yaşatan, 
bu ~va lı günleri tıAgll) an kanları· 
nı akıtmış ve C.'lnlarını vermiş df'itrr. 
11 arknda !arımızı dahi anmak borcu 
mu dur. 

S n dı ar mır.da bulunmıvnn hllvilk 
lrurtnncı A tııtıırk'U ve ~avaş ıııt'vdan
lRrruda canlarını verrni~ olan de,\er
lı ay ve f'rlt'rlmi 1 anmak ldn bir 
d ıka ay ktA duralım. 

Ar da lar! 
Mllletl .. r hOrh etlcrlnt vf' lçtil(l~l!e

r n ancak s a~a tı. r.ırhklan ilr ve 
orilu! nnın kıın"tlvle kazıınrrhr • 
M llr in kuvvt'ti ordusunda <'ıınlAnır 

Ordıı her v kit orlcdni tarnnm yaıı 
mııt h zır bulunur. 

Rı:r de. imdi ~i lı ~'lqındn bnra<h 
d ran ord ı arkarl şl~rımr1.ı ödf'vlnl 

m " h ır l!'ırrnf'klt' sl"dn'voru .. 
r nı·ae baktıkc::n ıtıljC ılmnr. kııb 

n or. 

Geneler •İze ~iivenivoruz 

G•n"" " ı.-.,. •rk rh l~rrm t 
~ı. l<endlnltıe ,. ı,..,.ndiii:İnlz kada,. 

his de sfzt' ırftvtınlvoruı. 
.4•1terin ftdeTlnl vaı-ma11ndA1rl 1ıe -

,.,., tatt otııı rancı. Ye tam n'Pma'k 
tw 
it• Mt- -""' ~ ~ndlJPI .... 

.... .meta ""'1te4akl hbt11dele 

HALKEVİMİZDE 
YAPILAN TÖREN 

Sarı mayo Orlıan'a 
geçti 

Bu ur t c 
rı ın ) o O h n'a ı.; 

BuyUk zafer bayramınıızın ;>1r - ı ramnn. her kıvılcımından bir ebedi .k.nc etap 11 l c n 
1 )O u Orh n SuJn t 

mincı yıldontimu mUnaıı b ı e <un zafer do ar. Uu , unun b r ne ona ı aynı 
saat 18.30 da buyUk hır davet ı ktiı- , 30 a ustos bunlardan biridir. En zaman n hcr sene> yapılmnktn olan 
ıesı huzurunda Halkcvınıı ılc ~il • bUyüğUdür. 30 n u tos z. fer :>arı 1111 t k ı etU-
scl bir tör' en yapılmıştır. Toı ene Is- o b r lıblded r. Bir Abidedir ki nd n b s ki ft d r )'Onu t rafın· 
tıkltıl M rşlyle ba lanmııı ve açılı§ kara bahtımızı onun temeller nde dan bu )Rr c n mu f t o arak 
nutkunu B. Bnhadır Ülker söyle - .urban ettik. konan kupa) 1 Orhan Suda 'e ık ne, 
ınışıir. Bay B ıhltdır, bunılaıı 87 l ıl onun mimarı, işçisi, amelcsl bll- liclinculiık ıcın konan nuıdal:!;alnrı 
önce bir avuç Türk kahramanının tın bir Turk mlllet dır. Onun kuru- da Ankara d n A)dO muş \e Ek -
Kars kalesinde gl.isıerdiği fedakar - c.ı ..ı Türk ordusudur. B ?JZ. Bu bl- ş hırd n N 7.amett n kıızanm ıılcır -
lıkla söze başlamış, bU) Uk zafer\ ,.. ... t.n buyük şerefim zdır. dır. 
meydana gctiren .buytık millctimi:r.ın onu bl7.e tevtlı eden Atat!lrk'!ln Ayrıca yarı ın birincisi olan Or -
Ebedi Şefinin Sam un'ıa ayak bns - ruhu şadolsun. han Sudn'ya Kızılcaham m b cd ye-
mnsınclan itibııren _başnrdıkl~~ını an· Onu b zc bırakmak için kt'nd le- s m'c> konan b r kol tı ka)makam 
!atmııı ve sözlcrlnı ııoyle bıtırmııı • rlnl topraıta verenlerin nıhlan şnd- tarafından " rllm lr. 
ti Ko unun rC' mi netıcesl şô)IC'ı:I r: 

r .. B: t bl o ezeli Iln°kumnn- olsun. Hepsi .> attıklnn yerlerde ra· 1 - Orhan Suda (AnknraJ 3 saa• 
u va an ze ..., lınt u~ usunlar. " 

dandan vcd ndır. • 12 dak kn. 
Bu vatan ki b ze ömrü asırlarla ·rurk m ileti s."lı:dır. TUrk ordusu 2 - A) do mu Tur (Ankara) 3 

Ulculcn b r tar hten vcdıadır. a d.r. Ve lst kb:ılımlz, tar hlm z - saat 12 d k kn 7 san . 
Bu vatan ki bızim atamı7..rlır Na- b ıi r. 7..afcrkrle doludur. Kahrıı- 3 - N u mel.tin öztürk <E klşe-

musumuzdur, tek servetimiz, 
0

baha manlarla doludur." hlr> 3 saat 13 dak ka 30 :ın e. 
b ç.llmez hnznemızdır. B. Bahadır Ulkcr'ln durmadan 4 - alıh Al ın lE k ehır> 3 saat 

lçımızde bir ate varsa, bu, onun alkı anan heyecanlı açış nutkundan 16 dakika 10 anlye. 
uı:trunda ölmek ateş dlr. B zı ııağ tu- sonra da B. Arslan Del u ve Ceyhun 5 - Osman Pak O<: kl"ehır) 3 sa-
tan bu ateştir. Bizim gönlUmUz bu Atıf Kan.su birer li lr okumuşlar ve at 2j dnk ka 25 san ~e 
atl'8e yanmış, kalh m z bu ate le Halkcvl salonunu doldurnn bınlcrce Ei - Hn it Oflas <1stanı:>u1> 3 saat 
yuğrulmuştur. Bızım mayamızdır bu halkın !eten alkışlarına Vt'sıle \ r- 30 dakıka. 
at~ ... Ve bu nesilden nesle tutuşup mişlerd r. Bundan sonra Hava Kuru- Bu akşam beled "e salonunda be
gldcn. glltikı;c nlevlcnlp büyüyen bir mu fn:ı.11) elin gösterir bir f im gös- ledl~ e taraf ndan sporcular ıere!l
ı,:ıra dır. Bir cıra •dır ki sonmez, bir ter im . daha sonra da perde üze- ne b r zl~af t \•erilecektlr. 
çırağdır ki her zerresinden b r kah- rinde asri Karaı;oz oynatılmıştır. 

iltlliiiililiiil11iiittitllllliiltllllllllillllllllllll 

gorc tam YRııacaksınız. Sava.ıı mey • 
daıılarınıla ölumil hiı,;e sayRr.ak dilş
ınRna SRldıruıış olan bRbalarınıı Te 
kRrdeşlerlniz ır;ibl lcabcdı:rse siz de 
saldıracak ve ) ıldırınılar y.ağıdıracak
sınız. 

llic bir tehlikl', hle bir korku ılr.I 
yolııntır.clan dvndürcrıı,.z. Siz tehlıke
) c k Uaıımaib ıriızc aldıkca tehlikeler 
ı;İı<h·n korkacaktır. 

Jllirhet Tc istik! ıllnılr:in bir ıılAnıe
tJ olnrak havalnrrl!ı dalıra!Rndırdıji;ı· 
nnı ayıyıltlrııh gür.el sancnj(ıınıı siz.in 
clinl:r.de bir eınıınettlr. 

Sizin slll\hınıı iıleclikı,;e , ıiı y&Şa. 
dıkcıı. o ) lıkselecektlr. 

Sanrnıll;ımıı kahrRmlln atalanmızın 
hlı .. armııii;anrdır. O hlz,. ıııı•ıı~ mey
danlarının hnbayijlitlerinln ruhluroı 
hııtırlntır. Ye o rııhlıırı hir.lm ha•ımız 
ııc:ıındn hhirıılr hernher VR•atır. 

O hlz,. Tllrklin hl"r vnkit r.nff'r k11 
r.andıılını v(' hrr vnkit ~aferler k u· 
naraırrnı fıRıl<lar; ırnklere vnılf'drr. 

Milletimiz •ağolnın 

Ark dn lnr! 
Otuz aıi;ustus zaferinin başkomuta

nı Atallırk bugun aramızda yoktur. 
J<' kat onun hiıtrraları, onun duyııula
rı lı,;lnıbde ) aşa maktadır. 

O zaferin koınulnnları bu•Un •ene 
rnıllctı nılzln ve ordumuz.un başında
d rlıır. 

lJiz bu mllletln büyüklerine allvc
nh oruz. 

Milll·timh: k<'ndisine '9'C orıhısıına 
ır;ih·endiil kndar askerimizde de ken
di ine, kııhrnnıanlıii;ırıa, babaylğıtlıği • 
ne ,ıı:lınnh or. 

7.ııfrrlrrlmiz kutlu nlsun ! 
l\lilleıinıir. snji; ol un!,. 
Uzun u un Rlkı•lanıın bu nııtuktırn 

onra kıt lıırın l!'eçlt resmi itin ter
tıplendlıi;i ıwrıılclıl. 

Geçit re•mi 
Biraz 500nı ııeçiı resmi batladı. 
Önce HMp Okuli)le Yt'dek Subay o. 

kulunun lt~(' ~ din(' talebel<'rİ ııectilu. 
Kahraman Tüıic orduwnun kumanda 
kadrosuna rarllllc İAtikbal v.d«len yarı. 
nın suba) ları i kendilt-rini zaf'(t'dilmc-z 
•onlllız iftihar ve sevinç göz y.şlariyle 
'C)Tederlcflı ('1 IE:ı na alk ı Jlıyııo ıuıa, ıı.. 
ba Te kardeılerinin ebedi sevgilerine sev· 
ıri kattı iv. 

Bundıwı 90nra sıruiyle pi}'&de alayı, 
muhabere Te i'ıihkim holükleri, 1üvari 
aları, koşulu topçu alayı, moıorlü ınrçu 
rııburu, motôrlü U(llkY\'llf ala)'I mun· 
ıazam yÜrü)üşlerle (te(!İler. 

Kahraman a.~erlerimn, ıı;oğü.slerı if•i· 
harta kabartan heybt'(U )'Üru)'Utleriyle hu 
geçit r~inin htinin mlna,un bcliniyor· 
lar ve halkın ,iddetli ve sürekli alkış r~ 
zııhiirlenyle karşılanıyorlardı 811 91rada 
Türle Hava Kurumu filoları da hav:ıdı111 
at'Çit re~mine iştirak t'di)orla;dı 

Cok intiumlı ya1>1lan bu ııcçit l'Hlrlİy· 
le hiPc>dromclaki tören ~ erdı. Saaı 
ıım 12 de ls.ru)-ontepeden atılın 21 atım 
top MS!tti 30 ağunoA zaferinin ebedi hl· 
tınısına tercıımao oluyorlardı. 

F ener alayı 
10 Aiustoı zaferi munuebetlyle 

dün tchrlmizde şenlikler yapılmış, fe
ner ala:rlan tertlbedllmiftir. Bir fe
ıı. ala11 ... t tl de Uluı meydanın
dan Cebeel'ye, bir diJeri de Uluı mey
HNadu J' ui.fdılr ildlraaleti11e mllU 

mar tar ııöyliycrek geçnıl tir • 

lıtanbul'daki tören 
İstııııbul, 30 a.a. - ZRfer ba)ramı, 

dun &t:ccdeubcn yağan ya.mura rağ
men bugun :ıclıı ıııuzde ıı;ten 1eelen 
bUyük bır ne§u ve aevıoı: ıçıode kut
lanm ıktaıhr. 
BUıüu resmi ve hususi mueaseac

ler ve nııkıl vasııalan bayraklarla 
tloıız.nmııı bulunuyordu. Halk· erken 
saııltcn ıtıbaren 1.'ııksım meydnnında 
toplanmı§lı. 

Pro,;ram mucibince saat 8.30 dan 
itıbarcn komutanlık blnasıncta ıcb • 
rık merasimi başlamıı ve ıaat 10 
a kadar devam clmiııtir. Saat 10.30 • 
doğru vali ve belediye reisı yanında 
İstnnbul komutanı ıle merasim ku • 
manctanı olduğu halde Takaime gel
miş ve meydanda yer almııı bulunan 
kıtalıırı, mekıepl<'r ve te:ıekkUlleri 
tefıııı etmişlerdir. 
Havanın mllsaadeslzli(;inc raı;tneıı 

Tak ım nıc) danını çok kc lf bır halk 
kUtlesı c;evrelemııı bulunuyordu. 'frı
bUııde ehrimızde bulunan mebu !ar, 
kordlploınatık, oehir mccllsı aza • 
tarı eskeri ve mülki erkan yer al -
mıııtı. 

TcfUııl müteakip direğe bayrağı -
mız çekilirken bando tarafından ça -
lınan İstıklıll Marşı meydanı doldu -
ran kıtalar ve halk tarafından btiyUk 
bır huvu ıı,:indc ve h'azırol vaııye -
tinde dınlcnmiştir. 

Da) r ık ı;ekıne ıııerasiırılnl mUte • 
ak p li.bıdeye çelenkler konmuş ve 
ıtenç subaylarımızdnn Cezmi Avtlo -
ğan kUr tiye gelerek ordu namına 
ı,;ok ateşli bır hitabede bulunmu tur. 

Bunrlan soıırıı. lıııanbul komulnnı 
Asım Tınazıepe klırsUye ıı:elmi he· 
yecanlı ve gi\r bir seııle, genç suba
yın nutkuna cevap vermi tir. Sık sık 
'8lkışlarla kesilen nutkuııd11 general 
bugunUn mann ını ve goz bcbe~ımiz 
olan orıtunun böyle zaferler kazan -
mıya hrr zaman hazır olduğunu te
barli:r. ettirmiştir. 

Nutukları mllıeakip ıı:edt rr.sml 
lıa•laıııı.tır. U 1\ !ık bir lntiznın lı;in
de evvela piyadelerimi7., onu takiben 
bahrivelilcr. jnnrlarma!•.u, top<'Ulnr, 
süvariler, zırhlı ve motörlU birlik -
ter, mektepliler ve teff'kküller 1te<:
miıılerdir. 

Saat 1 t de Taksim' deki merııstm 
ııona ermlııtir. 

ikinci cephe 
ama nerede 

a(llacak 
nasıl 1 Ye 

Londra, 30 a.a. - B hriye nazırlı • 
ğının malı)e mu ıqarı parlinıenın ha· 
un<lan M. Gali dun llltşam sô)ledigı hir 
nutul<ıı ikinci CE'ı>henin hemt'n açılma~•· 
nı isti}enleri "haher•izler" d" e va 1f 
landınnı' " h"lha ~a demi ı·r ki • 

"- Avrupa kıtaJında ikınci Cl' he 
nin aı;ılacaiiındın hiç kim~e şuılfıe ed 
mez. Ancak bUl!un nered 'e ne v k'ı 
açı.lacaJı belli dejildir. Ö le :ranncdi 
yorum ki Sıalıa'i memnutı eden IC)'in hi· 
zim mmt~keoirniz:io ha1"ını da mem • 
owı eaneti aerektir. Tabii lı:emüoisderle 
i1cinci ceıılteniıı t!Ç\lmasıoda - edeo
ltt butıdu m«mıun olınl)'Orm. Her hal· 

--~· ....... 

Yağlı güreıler bit ti 

Babaeskili İbrahim 
birinciliği Hayali 
ikinciliği kazandı 
Ha\•a Kurumu tarafından tertip 

edilen bibük ~aı:lı ~ureş müı.aba
kaları sona ermıştir. Bu &Ureşler 
&erek oraan yon ve &cr1;kse ıda
re ve pah ı"anhk bakırnınaan son 
zamanlarda ~ apılan ya;:lı gureslerın 
lleP51ne ti tun bir mukernm H)et 

lçu de cer yan eUnl "e sonucıarı da 
butun gur ş m ruKıılarını ve halkı 
uı.tmın edecek liekı de bıtml&Ur. 

Büyük ortada : 

ur. 

80§ altında : 

s-

B. M. M. Reisi ve Vekillerimiz 
dünkü törende Harp Okulu Komutanı nutkunu verirken 

Dün yapılan bir törenle 

Harp Okulunun 109 uncu 
yll gen( mezunların 

8 . M. Meclisi Reisi 8 . Abdülhalik Renda tarafından 

diolomaları dağıllldı 
C Bn,ı l lncl sayfada > 1 mıstır. ·- 1 ı J1cen, o ~nlaımamız ve Meal mtze 

B .. dunyaya kann M mutlu Tilr- ka~ ı;mamız :ııolu.'lda, b 6dea lı c: bll 
Bundan sonra okulun ) a kUtU

üne 10!) uncu c vı <:akılmış'' mek-ı 
teb b t rcnler adına bır subay alay 

1 Sanca ını bu mukaddes c>mnneti ı;e
r fi ta malnrı v koruma arı d <'-

le k n 6Ulı( okur arına tesl m 
eylem t r. 

Al n tal be her ne pahasına olur
sa o un u u umuzun bu §anlı ved a
sın muh f a ed ce ıne and cm ı;t r. 

Bu sanr k tes im "e tl'sellilm tö
rl'n n bit Un hazır bulunanları 
co kun kz hllrlcrle sürük! ;>en b r 
safhasını t kil e) 1 mlşt r. 

Okul komutanının nutku 
Bunun 

Genç arkadaıılanm: 

Sizler Harp Okulunun 109 uncu 
sın fını a 1 Türk ordusunun safla
nna ı;öttirUyorsunuz. Harp Okulu
nun 108 yıl bo.> unca uzanan cellk 
ubııy 7. ne rlne l<Y.I uncu halk~ ı 

tı re nl > orsunuz. İşte bu topplantı
rnı ; bu tur n mlz, bu o ayı kutla
mnk c nd r. 

kürn d d rtme b h yar ıl!: na k -
' u turan o karakterler, kanınızda 
kanlarının özu bu unan atalannızın
dır ve zl rden d cocuklannıza g -
cccekt r. 

Okul komutanı sozlerine devam ede
rek ,ıı;enç mezunlara askerlik haratların · 
da go<t onunde tutmaları gerekli olan 
husu~ları hattrlaımıt ve: 

"- A.rfcadatlar, demi•tir, biıica(' )'II· 

dır buradan çıkan arkada~larınız meslek 
okullarına gımkıen sonra subay olurkro 
hu )il sıılcr Harp Okulundan suba) ola· 
rak çıkı)OUunuz. Bu, sızın içm olduğu 
kadar bizim ıçuı de •>n bir SC';nç \C 

sile~i olmuşıur. Sızlerı ~il Turk ordu • 
unun ge.ııç, gurbuz, çalı kan subayları· 

ru seUmlar, hayatta ıuııuğumız her iştn 
bu)vk bquılarla sona ennesıni dıle • 
nm." 

Gen, .ubay lıonuıuyor 
Mezun olan subaylar adına havacı 

astciıneo Ziya Tansu da söyJedijı hır 
nutukta demıttir ki : 

S8YH1 bUrilıkier1m, Ja)metıt aı1c&dat
larım, 

Buır:ün Anlka.ra'Nn eu hlk:lm yerinde 
bir ır:ünea do~or. bu, ıoe :va ına. ırı • 
l'ftl lcut6&J bıll' )'UVada parh:yaıı lol Qla· 
nıı, ale\ !enen ır zıerın, b(lyUk Tllrk or· 
du.una :YWuıek derecede :ıoetı.tir1lerı au-

a:ylann ır:ü ~klir. 

Du,ydu~wn.uz hisler ~arlılhmıza sıt. 

Dün)a)'l ı,;cpç vre saran savaıı nıı)or. Cok büYüık bir ııevlnç lçlud ytz 
~angınları arasında m llct.erın türlil Kendim e bir blb'tlklüic hlaıied J ruz 
bo u rna ara ('lllkandı ı zamanlara Cünku JlK'lllleket ve m Um e en ~e
r tlı.> an bu tor nl de bans ıcınde j nl.;. ölı:üde htzmot eden bil:yül<k!.""lm zın, 
cennet yurdumuzun hür, tem z sa-, Jcalıramanlarımızın h&Teket :noktaların· 
kın ha\ ası iC nde kutluyoruz. dan t>ızler de hız aldık. Vazıte ve "me.-

B zlere dun~ıının bır tek bant !ek Ukırun en teren Wr ifadesi olan 
d )an olmnk durumunu aa~lamış •uba)'hk lıay11ıtı1ıa atılı)'Ol'Ua. 
bulunan dehanın önllnde hllrmet ve 
minneUe e • 1 r z; A.-ımızda hQr ~ imek için, 

Bu deha ve onun bil> ilk kardeşi, daaıulacıak tek kuvvet uıke-rltırtlr Blrı· 
Turklerp ve TürklU e bağınsız, pu- e- bu mNlettn. )"8111 m ufkunda dur
rllzs!lz b r ) urt kuran lkl ulu Şef, madan d tııerı tı.arp vuıtalarını 1'."Ul _ 
l ürk gökler nln k eş gun ı Harp 
Okulumuzun ufuk nrında do:tnu • lenmAkta. ameli b kudret kazand le 
tur. Bu blz.ler ıı,;ın ne bil> ük bir ö
\ Unme ve gıh·cnme 'eallesıdlr. 

Arkadaş ar; 

Sizlere, burada. insanlıkla ı,:ağdas 
olan ha;ı,at ve hare et dolu, şan ve 

ret dolu tarh m zden, Türk tarl· 
hlnden, Turkün duşmanlarına karşı 
amansız, yıkıcı fakat insan ık ve me
denıyet ı;; n her zaman .> n.pıcı yilk

k karakterler nd n soz acmak ls
teml) orum. Onu bütün dllnya gıbl 

z de b llrs n z. 
O tar hl, tar hin karanlık dcvlr

IPr nden b iı)arnk buı;:Unlln onun
cuları ol n At l rk g"bi, M ili Ş f 

b bli.> il Turk at tarım z ::t arat-

vasıta ve tedak&.rlltı er. em yen bQ. 

:vüklerlmJze. bUlı.la arf.."'l(!ll.ftanm ad .,,. 
&fila'anlanmızı 9Unma bir borç blll 
r!m.. 

Oıtlar.ın bize v ero ('111 kuvvet ,,. 

rQveıı1. '' ta.n atkb>le -anan ;ıı<ı.rek1«1-
mtzde bir mr ır:"'1 taeı."11 c-a tız A talıln• 

mı m )'arat n bUyQlc Uı.rlhlmlP.e, 

bize carplJI devrilt"D c!al ıra lana 
1'CU.r1t'"TID k n1 kaybE'tt'tt )'erde daha 

daha )'eni ve daha ölmez 2& • 

ferler kazandıracaktır. 

y iTI 

mı. de 

henü% bit • 
uza !Ayı bir 

subay olmak lçln, deva mtı bir tlllıfm•-

h~ tımızı 

tŞef1mzne

oJ.ar&l< t n 
orduda aı~ 

teritet.mlYe<'ettz. Mt!ll e mutrı her •f • 
Msı hayat w m~ heT ı.tclmlH 
m rtıa ~ bizim tecrü'he w ır6rüt " -
mlzle lllerlb'en eeııaret dofu hamle en
mt:ııı.n b1"r ~ımcısı olacak:tll'. 

Büyiiklerim M Biz1ett imınabilirrink. 
Kartınızda sizden itiınM iad.,.m ,arter 
ıııldı')'OI'. Bu g6deıde hic bir -
sonmiyeak mepleler yamym. Busün. 
bu kesif &in küdeti nrda .,.duıhitnı 
bir dertte daha arttıranılcm. Fakat .,.. 
nn, vatanımız:&. hürTİ} rmiııe p di -
kenlrri saran ve yııbo birer atet byna
gı olacaktır. 

içinde büyük bir fCYkte (:alıtnfıma 

bu yuvadan aynlııbo, içamizio en ha
sas yerinin sn:ladıiua ~ Aıı • 
ak, yetİtme çatımızın bu i• bedefio • 

den seneleıdir bt4t.lediiüniz 1Ubeyi* 
ha)"ltına ve o hayatın ~tl.i meslek ... 
halamı• aeçerkeo orduıwxı bir tek aile 
olutunda, uzuotwnuzu halüleceıı bir • 
telli bulu)<orvz. 

Harp Okulu. 

Sanlı )'UV&m, 

Onlu komuwı ve büyüklerim .. AU.. 
h ısmarladık. 

Vatan ve istiklll mefhwnwnı vakm 
('ehrrlenma minah ifadelennck (Siz )ıea 

ıı.rfcada,Lanm namına si lere veda eder • 
kcn şefkatli gözlerini Tuıic gençlıfiııie 
uz rindeo biran bile a rmıyanık. büıiia 
mı lrıe her ala.oda en mükemmel bit ~ 
nck olan Ulu Şef imız. Rtlfbujumum 
dt-nn b r saygı ve arwı bir wvp ıle .. 
lLnlarun." 

Du 11U(ultlan gene tıütün olcurtar. 
hep herııber ı•Jl lcd !de Harp Okula 
nur ı ıakibe)lemıı ve ib.:) ece, törene ıcıa 

(LL) 

Dü11kü törende okurlar ve davetliler 

Harbiyelil.,r hep bir ağızdan lıtilJQl 
llarıını .öylüyorlar 
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lı:oırun ewatıdıır. E!Wltme M-M2 b 't e-t rd ..._.,_. «&

M iLLi M ÜD AF AA V. 1 Ankara Levazım Amirliğine ııaa.t ıs te yapılacaktır. .LMkttleriD l rllldııHlır. Etmllı w( ıo. t. Mt per-
--------------- • A belll gün ve saatten bir saat Öll()e oembe lrhAl ...& HM a 7aptlaealı:-

gelen ılanler hazırlanan teklif mektupla~ ko - tn. İstddileria Wli gta .,.. - tten 

.rorıumuMa -.. ... •• ...... , ._ a. a. ... ,,...-be dwt rr c1e ı 
lel1n maııldW _.. w ..... tm,t -S. S&. .AL Kom. )"8111lacaktır. 
muzda b ... ' 71~ 3364 

~ - A,.ktaa etlik sığır alınacak 

!? 

c 

Va tıl 
Odun alınacak 

Sivas 1 um. ::sn. Al. Kom. dan : 
1 ahmınl'n beher kılosu (6) ku -

rı Şt'ln (l.650.0 10) kılo ~am, me~e 
' ) n Urgcn cıdunu kapalı zarfla ck
ıltme) e konul c kıır. 

hk itme 4 eylul 9t2 cuma günü 
saat lJ de Sh.ss ı;atııı alma Kom. 
> ııpıl rııktır. 

Tahrnin bedeli 62500 lira ilk te
mlnııtı 6375 lıra olup şartnamesi An
k r. , 1 t nbul levazım Amirlikleri 
\C Sıvııs s tın alm!l komisyonlarıncla 
hrr gbn g rillı.-bilir. 

1 tr klıler n lııı i e alt teklif mek-
tuplarını kanun tanfıı tı dairesi nele 

dnn. 1 a ırl > ıp ıh le sn ıtlnden bir sa.nt 
' · r C'V\elıne kad ır konıis) ona vermclt>ri 

dı- ve\ a hııluntlurm 11 rı. Postada gecik • 
t v-

1 

meler r ret ıs 'ılıııaz. 
nt (G9;ı5) 218.ı. 

v ko- Sadeyağ alrnacak 
y ~I rkn j Gel bolu Merkez Sa. Al. Kom, 

1 ı t 11\~ k r d ; 500 ton klmycvı evsafta sntleyağı 
d ~ t n f eh zırf1_ 1 ımpal~ zarl usuı.,ıe satın alınacak

f t 1 n M M tır. 2.> 5er tondan a,ağı olmamak 
/\. rn Ko u~:r~ ~r en· 1 Ş.'ırLyle partı partı de nhnnbıllr. 

> • 3025 • Muhammen bedclı 1.060 000 lira olup 
muvakkat tc-mlnau 45.5.>0 liradır. 

Dizel el ktrojen grupu E~ af ve şartnnm sı Gclıbolu merkez 

alınacak ~a~P~~· z~~'I' ~~~1~~1~dfhaıe:t,~~ı~~ ~'f2 

8 

earşambıı sunu s t 17 dL merkez 
Sa. Al. Kom, gorUleblllr. tsteklller 
mezk(lr günde teklif mektuplarım 
saııt 16 komls;ı:ona vermıs buluna-
caklard r. <6594> 2719 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Van sa. Al. Ko. d.:ı.n: 

A - 69.000 kilo koyun VC'Ya sııtır e
U kapalı :ı:artın eksUtmeye konmuştur 
Koyun eu taıunln b ;deli 51750 Ura sı • 
iır eU tahmin t:ıcd 1 <ZT600) Ura olup 
koyun cU lem uU (&;2) llra aı~ır eU 
tL'llllnatl 2070 lı.radır. 

n - Ev t ve aartnnmesl komisyon· 
d her ı:un ııorull'bıUr. 

C - Eksi tmesı !>-D-942 cumartrsl 
ırtınU s.:uıt 11 de komlsşonun bulundutu 
mahalde y pılacaktır. 

D - lst klUcırtn belli ırün ve saatten 
bir saat evvel te • t mt'ktupl:ınnı ko · 
misyon re t ne tevdi etmeleri. 

(6621) 2720 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Va.n Sa. Al Ko dan: 
35.000 kllo kOYWl veya aıtır eli ~·· 

palı za.rtın eks tmeye konnl<J&tur Sı. 

f:ır c-U lttn tahmin bc<!cll 19~ ııra Jco

Y\ln lem 22'750 lira olup sııtır eti tcml
nau 1144. U:a koyun eU tt!M!!'latı 17.!7 

ve k f evrakı hc-r gün liradır. 
a n ı um lerı fen tatbikat E,ııar ve •or4nıı~ kor.ıhyın~1a her 

o ı ıı ı gör lebılır. Muhammen gün ııörtll4'1'olllr 
bedclı 560 lır.:ı o up knti temınan 84 lltünaka.sası 3 .9.942 ı>e1"$el?lbe ırtınQ 
lir ır İste l !erin belll gtin ve sa- saa.t 16 da VlllJ'da komisyonun bulun -
Rt M.l\~. Vck leli 3 numaralı Sıı. jduf:u mahıılde yapılacaktır. lsteklllertn 
Al. Ko ı yo unı.la bulunmaları. 

(7141) 3195 OOUI ı:ün ve llllatt.Oll btr sa.at önce tC";{· 

ı k 
Ut m ktuplannı komls)on reis lfılne 

Kereste a ınaca tcvm eımeıcrı. <6637> 2723 

Sığır eti alınacak 
Adapazan As. Sa. Al. Kom. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle 30 ton 

sığır eU satın alınacaktır. 
2 - Tahın n edilen bedel 27000 li

radır. 
3 - Muvakkat teminatı 2025 il· 

radır. 
4 - !halesi 1. 9. 912 salı gilnil saat 

16 da Adapazarı As. Sa. Al. Kom. 
yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayılı 
artırma eksiltme ve ihale kanunun 
32 maddesine ı;;Bre tanz.lm edilerek 
ihale tarlhlndl:'n en gee bir saat ev
v<>le karlar komisyona tevdi l:'d imiş 
bulunacaktır. Bu saatten sonra ge· 
len mektuplar kabul t'dılmez. 

6 - Ş!trtnamesl her siln komis
yonda orilleb llr. 

7 - 1stekllll'rln b<-111 glln ve saat
te komıc;~ onrt::ı hazır bulunmalan ve
ya snl!hlyc-tll v<>klllerlnl bulundur
malan VC' 2190 sa)'lh artırma eksilt
me ve ihale ~anununun 2 ve 3 mad
d<>s n 1e ~ı-rllen evl!afı haiz olma-

l>L v. Sa. AJ Ko cL'Ut: lnn 11:.n olunur. (6736> 2738 ' ~~7::~~ı :.i::ç ,;~;!;K:a~:uu 
Al. Komısynnu. eıftlılı:I: 

7 74 34 3 A§ağıdn cins ve miktarı De mu -
~ C > hammen bedeli ı;;österllmlş mevat 
M kine montajı yaptırilacak 12490 sayılı kanunun 46. maddesinin 

M. fıkra ına söre 3·9-942 günü saat 
M 1\I V s Al Ko. d:ın: 15 tc pazarlıkla mUb:ıyaa edılcct'ğln-
ı < '1a bulunan den taliplerin kanuni temlnatlarlyle 

bul 1 n n ntaJı v lü-ı b rl tc Rnml el\ annda Metris ettUl-
m P zar- inde bulunan s:ıtın alma komisyo-

lı nu 1mu tur. Ke f nuna müracaatları. Evsaf ve şerait 
hf> uru o up kati İstanbul, İz.mir Le\·azım Amirlikleri 

J 1 ra kuruş- sa. Al. Kom. ıar yle Ankara M. M. 
1 1:l ı ' nü saat v. Lv. Am. Sa. Al. Kom. da ~örille-
V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. bil'r. 

K f \ rtnam • Cınsl: Pirine. miktarı: 15.000 kilo, 
1 nd her cun muhammen bedeli 15.060 llra, !Ik te

r. 1 t J<lllC'rın m natı 1129 lira 50 kuruıı. Ko. No. 
tt<' k tı t mi- 207. 

kom~ nda bu- Cinsi: kuyruk yağı. mlktan: 4.000 
ı 419 kllo. Muhammı-n bedeli 9.200 fıra, 

Saplı kösele alınacak llk teminatı: 690 lira. 
2779 A <6i60> 

7 Koyun ve ıığır et i alınacak 

Askerlik l,Ieri 

Van Sn. ,Al. Ko.m dnn 
32 O koyun Vf'> a sıli;tr eri kapıı lı 

7. rfla ek~ıltmrye' konmu<tur. Koyun 
eti tahmın hl"dl'li 20 00 Ura sılhr eti 
tahmin bedeli l 92110 lira olup koyun 
eti ten inah 11160 sıgır eti teminatı 
100 lir ulı r. 

Ev f ~ e fnrtnnmcsl komuyonda 
her ıtün g ırülrbilir. 

llllinnkq n 7. 9. 9 ı2 p..-ır.artesl p:ll· 
nU s at 16 dıı kornls.-onun bulunduğu 
n ah-ılde > apılnt>aktır. İsteklilerin bel
li giln ve snntten hir snnt e' vr:l lrklif 
mektuplarını komi \•nn rdsliıı;İnl" tev-
di etmeleri. (6665) 29 Hl 

Odun alrnacak 
Maraş As. Pos. 3123 Sa. Al. Ko. 

~,n: 

Kapalı zarna 25·0 ton odun ahna
C'aktır. Muhamme>n bcrteli 66250 lira. 
ilk temınatı 4362 lira 50 kuruştur. 

Kapalı zarfla ihnle,ı 10-9-942 per
şembe gUnil saat 15 te merkez lro -
mutanlık b nasında satın Al. Ko. 
yarıılrıC'aktır lstC'kli1c-rln teklif mek
tuplan ihale saatındı-n bir saat ev
vel koml!;yona verm ş bulunacaktır. 

Şart VC' evsafı hC'r siln komisyon-
rülPb ı r. <6i93> 2922 

Kemiksiz koyun ve ıığır 
kavurması alınacak 

As. Pos. 2290 Sa. Al. Kom. D. 
Bayazıt: 

20 ton kemiksiz koyun eti ve 20 
ton kemiks z sı ·ır eU kavurması ka
rınlı z11rflıı. eksiltmeye konniu$tur. 
Koyun Pti kavurmasının tahmin be
d il ~6000 1 ra olup ilk teminatı 2700 
ı radrr. Sığır eti kavurmasının tah
m n berlel 2S!OOO lira olup ilk temi
natı 2100 liradır. Evsaf elde mevcııt 

mtsyon reis! gine vermeleri. bir ııaat en-el ..._ırhyacalı:l.-ı ~lı:llf 
(6795) 2923 mektuplariyle *-ina t ak~lerini X. O , , a.. Sa. AL JC.o. Bıılc, ._ 

Koyun ve ınğır eti alınacak Ra. ,.ermeleri. c7oıe, aoeı 
Saman alınacak 

leoyun •eya 11irr eti 
alınacak 

......... uo .......... ~ 
.... 4-&1M2 -- &'Üllll -- 1630 ele 
~ Mta eilırrl&calılt:. )otulaMnnıerı Van Sa. Al. Kom. dan : 

82000 kilo koyun veya pğu ed 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Ko) un etı tahmin bedeli 19200, aıgı r 
eti tahmin bedeli 8960 lira olup ko
yun eti teminatı 1440 lira sığır eti 
teminatı 672 liradır. 

•~' ısaf ve şartnamesi komisyonda 
her gün görüleblllr. Eksiltmesi 8.9. 
9'2 salı gtinli sat 10 da komisyonu -
muzun bulunduğu mahalde yapıla -
cııktır. 

İsteklilerin belli gQn Te ııı..atten 
bir saat evvel teklif nıcktuplnrını ko
misyon relsligine te' di etmeleri. 

(66,0) 2928 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Van Sn. Al. Ko. dan: 
80000 kilo koyun veya sığır eti 

kapalı zartla eksıltmeyc konmuştur. 
Koyun eti muhammen bedel! 60000 
Ura, sığır t'.'tl muhammen bedeli 
32.000 lira olup ko) un eti temınatı 
4500 lira sığır eti teminatı 2400 llra
dır. 

Evsaf \"e 5artnnmcsl komisyonda 
her gUn ôrülebllır. 

MUnnknsJ. ı 7-9-9'12 pazartesi gü
nü saat 10 da kom.ısyonumuzun bu
lundugu mahalde )npılncnktır. 

lstC'kl IC'r n b ili gUn ve saatten 
bir saat Bnec tek111 mektuplnrını 
kom syon re sllğine tcvdı etml:'lC'rl. 

<6641) 2929 

Sığır eti alınacak 
Deva ıt Sa. Al. l{om. d tn : 

sı.. ton sıjlır eti kapalı z ırfln alına
caktır. ·ı ahmin lıeclcli 47040 lır:ı olup 
ilk tcınlrıaıı 3528 liradır. bvsıı.f ko· 
rıın butun garnizonlarında me\·cut o. 
lan J5. 8. 0~2 ve 48100-51100 sa)ılı 
emirdeki C\ s ıftır. Ek iltnıesi 9.!J.942 
saat 11 de ynııtlacaktır. ist..klilı·rln 
belli gün 'e saatten lılr sn. t once ha
zırlı} acakları teklif mektııplnrınt ko
ıııis> ona \ermeleri. ( 68"1) 29:l2 

Odun alınacak 
Gelibolu l\lcrkez S ı. Al. Ko. dıın: 

I İhtı) ıı,;. ıı;ln Gclıbolıı Uol •) ır Bak 
lııburnu i kele inde K ırııhiı:;n'd ı tes· 
hm ar ti) le 5000 ton od un k.ııpıılı 
z ırfla ek iltıııe)e konnıu tur. ~lu -
h3nırııen bedelı 130.000 lira nıınak
kat teıııinııtı '7750 lirıttlır. g,gaf ve 
ıırtn me i Gclıbolu·da merkez Sn. 
\I. Ko. da ı;:orılleuilır. Ilı it-si 4. 9. 

04.! car ııııılıa ı:;ıınu s?ıı:ıt 17 ele Geli
bolu rııerkrz Sa. Al. yapılac ıktır. 

2 - Od ınun heyeti unıunıh rsinc 
ı ılıp cıkııındıı<ı takdirde Ci:!5 tonclnn 
aşa •ı olrııanııık ~ıırth le ayrı ayn ta
liplere c1e ihale olunabilir. 

(68r,G) 20~0 

Koyun ve sığır alınacak 
Balık r As. Sa Al Kom. d ın: 

Beher k losuna 141 kunıs flYat tnh· 
mln ro1lcn ayaktan 800 bas koyun ve 
177 kuruş 5 ntlin fiyat tnhmln edil.en 
:.ıoo baş sıCır saUn alınacaktır. 4 9 942 
cuma ı:iinü saat 15 tc B:ılıkcstr As. Sa. 
AL Kc.ım. pnzarlıf:ı yapıl.:ıcaktır. KOYU· 

nun kaU t.cmlna.t.ı 23(;~ llrn sıf:ırın kati 
tcmlruıtl 8260 llnıdır. H:ı,yv,ıntıırın hep· 
sine b rcı n t Upl:1 cılanndıl':ı tal< t nte 
sııtır \"e ko>-unlar ayn ayn l!:ınle oluna
r.afı:ı ıı bl koyunl:ı.r 200 ve sııtı ı:ır r.o 
b:ıııtan aı: tı olmıunıık üzere 11yn ayrı 

nı~ yapı.lııb ı r. ı-:~sar ve tartUınnı 

gönnek ıstbcnler Ankara, !stanbul Lv 
Amlrllklerl S3 Al Kom. ile Balık~lr AB. 
Sn- Al. Kom. nund..-ı ııorülcbUtr. Hükü
met karon muelb ncc sıtırlıınn yaş 

hndd1 6·12 ve koyunla.nn 2-6 olacaktır 
TaHplertn temln:l tlar!Ylıı blrllkte m UllY· 

>en saatte kom!B>ona mUrocaatlnn. 
6899) 2950 

Sığır alınacak 
Balıkesir Ar.. sn. Al. Kc:ım. dan: 
Beher kUosuna 127 kurua :50 sııntlm 

fiyat tahınm cd.lcrı 100 000 liralık aynk· 
tan sııtır pazarlıkla saun alınacnktır 

4. 9. !l42 cmna günü saat 16 dl\ ııa.ıke. 

sır As. Sa. Al. Kom. da pıızarlı{tı >11Plla.· 

cakUr. Tem nau k4tbcs1 12,lOO Lh'tıdır. 
Aynkl4I1 alınacak aıf:ırlar hUkUmet ka· 
mn muctbln«! 6·12 )"<it nrasınd.ı ola· 
caııktır. Hepsine b1rden istekli çıkmadıtı 
ta.kdlrde 100 ba8 hayvnnd...oın nsaı:ı ol
mamak e."lrtlYkı ll)'n ayn taliplere de 
verlkblUr. E'.llllf ve eıırt.ıa.nnı görmek 
lstlymlcır Ankara tstanbul Lv. Amirlik· 
l<."rl s:ı.. Al. Kom. Uc llalıl«'s'r J\s. Sil 
AL Kom. ııö:-cb 1 rlC'r. Tal plcrln belli 
gUn "c saatte tcmlMtltırlyle bitlikte 
mUmcaaUan. (6~3".l) 29-.:>3 

Sığır ve koyun eti alınacak 
Van S:ı. Al. Ko. dan : 
A - 32000 J{g. koyun veya &ığtr 

eti kapalı ınrfln cksiltm<') e konmuş· 
mu~tur. Ko) un eti muhammen bede
l~ (2UOO) !ıra, sığır eti muhammen 
bcdelı (lGOOO) lira olup kuyun eti te
minatı. (1 G0.5) lira sığır eti teminnU 
(1200) liradır. 

B- Evsaf ve şutnnmesl komia -
yonda h<'r giln gorulcbilir. 

c - Mun kas sı 10. 9. 942 pc.-rşem
be ıdlnti saat 16 da yapılacııklır. 

D - isteklil!'rin mezkfır glın Te 
saatten bir saat e,·vel teminatlar!) le 
blrl.kte teklif mcktuplnrını komisyon 
rcisliıcinc tevdi etmeleri. 

(6796) 2982 

Kuru ot a lnacak 
Erzincan As. Sa. Al. Kom. dan : 
300 ton kuru ot pazarlıkla satın a

lınacaktır. Münakasa !?. !I. 9'2 pazar
tesi l'aat lt'5 tc Err:incıın Sa. Al. Koın. 
> apılae ktır. !tfuhnııııııcn bedeli mun
tnıı:nm bağlı kuru otun kilosu 4o kuruş 
66 aanlim tutarı 13080 lira olup kati 
teminatı 2007 llrndır. llalyıılı kuru 
otun kilosu için 6 kuruş 7'4o sanUm 
tutarı 20220 lirn olup kati teminau 
3033 liradır. Tel bnlyalı kuru otun 
l.ilo u için 7 kuruş 25 santim tutarı 
!?1'750 lira olup kati temln:ıtı 3:.!63 
lirndır. Şnrtnnıncsi her ıı;tın koıııls -
yonda gorıılcbillr. isteklilerin helli 
ı:lın 'l"e s:ııı.tte komisyona ıııüraC'aatln-
ıL (693i) 298!1 

Ayaktan sığır eti alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom, dan: 
lhtiyae tein derisi ciheti askeriye

ye terkedllmek şartlylc ayaktan 50 
wn sığır eti 1>87.arlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli 50000 lira 
olup kati teminatı 7500 liradır. Ev
saf ve şeraiti Gelibolu merkez satın 
almasında görülebilir. Pazarlıkla 
lhalesl 8. 9. 942 salı giln!I saat 17 de 
merkez Sa. Al. Kom. yapılacaktır. 

(6992) 3057 

Sığır kavurması alınacak 
Kus As. Sa. Al. Kom. dan : 
Rir kilosıınıı tahmin e<'lilcn f lynt 

1 fiO kurııştan 40 ton sığır eti krıvur. 
ıııaı;ı knpAlı zarf usulü He eksiltme
vı- knnıılmuştur. 

ilk temınatı 48!'i0 llra.tır. Takarrnr 
ed~n fiJat Uı.erlııdcn kati teminat &· 

Kanıloöae 8L. AL Ko. 4llMı: 

400.000 Jı:-. - ...,.. mrfta ·
~ ~. Teltmtıl bedell 

ıs.ooo ıır. otıı. a tıem1rıııııa - ıır. 
C'V8ll1 kolııırou -rı.ıw. nwıı.bıaat ıı-

9-942 -- 16 ... ,..,.ı.c w... .t.tddl -
~ belit &'(in ft -.ıaU- ıı.- tıemln&t 

akQeleııb-le laımJll)oona lnOnıcaatlan. 

(7022) 31:8 

Kömür alınacak 
Kars As. Sa. Al. Kom. dan: 

Al. p .., 4806 Sa. Al. :Xom. dna : 
Aı. Pog. "806 K. birlikleri I~• 60 

ton koyun Teya sığır eti 4 parti ayn 
ayn M. fıkrasına ır;öre paııarlıkla i· 
hale edilecektir . Ko711n r.tinhı bir ki
losuna tahruln edile. flyllt 116 kurut 
sığır etinin bir kiloııuna tahmia edi
len tiyM 10 kuruştur. 

~ıırlname!l'i her lflln Ha<hmk ıylnde 
Sa. Al. Komisyonunda l{tirüll'bilir. 
Pazarlık 9. 9. 94-2 tarilıinfl nıilııııdlf 

tar~anıha ır;ünU 111at 16 da Hndımkı>
yOnıle Sn. Al. Ko. hina8ınd:ı. ynrıılıı~llk 
trr. Mın•akkııt teminllt koyun kin 
R2li0 ıııiiır ic:in 11:!50 liradır. İsteklile
rin ııicili ticıırctte kayıtlı bulunduk -
hrınıı dair tic.-nut oıinsı Tesikala • 

bedeli 16000 a. >aMt tm*ıaU :34'1'5 L 
l'901tr. Jl.MıBL W 9M'tMn hEr ıı1in lcmndB• 

)'(lndıa ~. ~ ıtıa.ııc ırü

nll. ~ buı1uııımalan. 

(7227) -

Koyan •e sığır eti alınacak 
A& l'QI. 4200 Sa. AL Ko. daw: 
A~ ctne m!kıtar ve k!kı ıı,yaıta· 
~ llat1 tatdnatıan 1'llZlh 20 ton ıro
)"\& ~ aı~ eıa 2.9,942 cuıma gtlnQ 
saat 10 da ı>azıııı'hlCla lıııtdı:lilertne lhft• 
ıe ootlC(XlkUr. Be.!11 Jı'{hl ve saııt.t.e Flit· 
d.ılc11 satın alma Ko. gclmelerl.. 

Clrt81 koyun eti, mllktun :?() ton tıya· 

Beher tonuna tahmin edilen fi)•at 
5,5 liradan 14.000 ton kömilrün ka
palı zarf usullyle nakli eksiltmeye 
konulmuştur. llk teminat 5100 lira
dır. Toptan veya 6000 ve 8000 ton
luk iki par<.:a halinde ihale edllccek
Ur. Parçaların ilk teminatı 2475 ve 
3100 liradır, Nakliyata ait şartna
mesi komisyonda görülllr. Eksiltme
si 9. 9. 942 çarşnmbn glinü sant 16,30 
da Kars'ta yapılacaktır. 1stek111erln 
belli sUn ve saatten evvel teklif 
m(}ktuplannı teminat akeelerJyle 
komisyona vermeleri. 

rını ihrar. edeceklerdir. 
(7260 3297 

Bulgur alınacak 
Gcllbolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 

b 135 Kr. katıl tem :ı.tı 4050 Clllftl sığır r 
eti, mllk:tnrı 20 ton rtJ u ı>-:s Kr. kati te
mlnıııtı 4050. J 

t Ltnı 11~ ıı:lımr. 

(7370> 8400 

E lbise diktirilecek 

1 
1 
b 

(7023) 3066 

İhtlyae için GcUbolu ambarına 
tcsllm şartlyle 30 ton bulgur pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 15000 lira ve katı tem natı 
2250 liradır. Evsaf ve ıartnamcsl 
Gelibolu Merkez Sa. Almasında gö
rülebilir. Pazarlıkla ihalesi 15·!!-912 
salı günil saat 16 da MC'rkez Sa. Al

Gümrük ve lnhinrlar Vett&ktindcn: 
1 - Mihtahdcınlc.r için bımaşıt Ve • 

0 

kalcnen H-rilcc~ 7 ğ kadın o""1:k ü~ 
re 58 tıkım elbise ''e ~ec pazarlıkt. e 

' Odun alınacak 
Sa. ı\ I. K·ıııı. ll~k. As. Pos. 1010 Il. masında yapılacaktır. 

dikürilcccktir. i 
2 - Muhammen bedel 986 fina olur k 

mm111dmt ıeminau 73 lira 95 kuruşnır. Çekmece. 
Korııisrvrıda mevrut e,•saf ı,:nrtları 

ealıilinde kapnh zıırf ek iltnıesi ıısu
ltı ile 500 ton oılıın nlınoeaktır. :tin -
vııl.kat tcnıınntı 3000 liradır. Eksilt· 
m:: 9. 9. 9ü carşaıııbB günıl s-ıat M 
-D Hüyük Çekıııere'nin .\kçıı!>ıırı::rız 
ç:,rnı:;ınd· 1010 Sıı. Al. Knıo. rnıııla 
~:ıktır. İstı klllerin mezk(lr ı;lın ve 
ı;ııattrn bi •• aat !lrıce frk!if ııırkıııplıı
rını kom ~"ona \'C." ııd~ri . 

(70!!~) 3067 

Koyun eti alınacak 
Kanı Sa. Al. Ko. dan: 

(7265) 3298 

Saman alrnacak 
GM!bolu 111~ Sa. Al. Ko. d:ın: 
1hUyaç len Bol.syır lskelrslnde veya 

Demtrleı>Nle tes.lm :.art•yıe 500 t?n tel 
bab'alı saman ı.ıa7.arlıkla •atın aıına

eaktır. Tamrunına istekli cıkmndıC:ı tak· 
dlrdc l50 tondan aıaC-ı o•rnıımıık &nrtl;.--
1.e n.)n ayn da thnle «lllcbUlr. Muh.ım· 
mCIJ'I bcdcıt 35<l0fl lira kati tcınlTlntı 

5Z50 Mrndır. Evs:ır ve eartn:ı.mcsı mcr
kc.'7. Sn. Almasın•1ıı görtllcb tir. Pn·~ar -
lıkla lıalcsl. 2·9-942 s:ıh gUnQ s:ınt lG 

3 - Huna ait şarm:ıme her gün kn· 
zım müdürlııı;uıı<le ıtiirülehilir. 

4 - Pazarlık 2·9·')42 çırş:ımOO. ,ı::ünü 
~t l 'i te Vekllet Lcv:uım l\luı.lurlü • 
ğünde 1..-,.ınılu komisyoncb )"af>ılacakur. 

S - Kanuni vasıflan h:ıiz talipl<'rİn 
belli sün 'e ~:ıaıre •cminaı paralarına Ve: 
kilct vezocsine )<atrr:ınık ~'OOda 
hazır bıılunmalan. (7324) 3414 

19·8-942 de kapıw zart usullylc 24 da mcııkez s:ı. almn,'ltnCla yapılncnktır 

Kuru ot alınacak 
Gelıbolu Mera<."Z Sa. Al. Ko. dm : 
lıııi>.ıç için Bolayır i kele 1eslimi 5-00 

ton td hal)alı kuru ot pazarlıkla satııı ton koyun etine istekli c:ıkmadıl':ından 

yeniden knpnlı zıırt usullyle c.kslltml")'C 
konmUŞtur. Kllosuna tahmin edilen ti· 
yat 80 kuruş olup Uk temtnııt ırıoo H -
radır. Şart.nruncsl komisyonda ııönıı.c -
bilir. Jo::kslllmcsl 10·9·942 ııeıııcmbe ırü
nü a:ınt 17 <!e yapılıı.c:ı.ktır. 1stcklUt"l'!n 
komls,yona ı;tclmcle!'I. 

(7025) 3008 

Bina yaptırılacak 
As. Pos. No. 3354 Sa. Al. Kom. 

Diyarbakır: 
Ciheti askeriye tarafından göste

rilecek bir mahalde demirhane ve 
knynak binası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. lhaksı 9 eylül 
!.142 ean;ambn sünU saat 11 de yapı
lacaktır. İşbu binalara nlt kesif be
deli 18942 lira 64 kuruş olup ilk te
minat 2236 lira 98 kuruştur. Resim 
fonnl ve hususi şartnameleri her 
gün iş zamanı komlsy<>nda görüle
bilir. lsteklll('rin 2490 snyılı kanu
nun tıırifatı clnircs ndc tekli! ve te
minat mektuplarını vaktinde saat 
10 d:ı Diyarb:ıkır As. Sa. Al. Kom. 
vermeler\. (7026> 3069 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Kars As. Sa. Al. Ko. dnn : 
nir kilosuna tııh ınin edilen fiyııt 

JGO kuruştnn 40 tcın sığır eti ka\'ıır· 
1J1aııı kapalı nrf usulu :ıc eksiltmeye 
konuıu,tur. llk teıııiııııtı 4350 liradır. 
Tak ırrıır eden fiyat üzerinden kRti 
tcrııınııt almacaktır. Şııruınrııesl ko
ııılsy••ııda ı;orlılt•bi!!r . l~ksiltıııe 10. 9. 
9.ı.2 rıcrscml e gllnıl s:ıat rn.ı.5 te ya
pılnraktı r. İsteklilerin belli gün ve ııa· 
atten bir snat evvel hazırlıyaenklan 
teklif nıektııplariyle tı-ıııinııt akı;ı-11' -
rlni Ko. Jls. vermeleri. ('7027) 3070 

(7170) 32'.)') 

Etlik sığır alınacak 
Çanakkale Sa. Al.Kom. dıın : 
lıııiy.ıç için 120 adet etlik sı{;ır 4. 

9. !I ı2 cuma ı:ünü saat 16 te ııaz:ır
lıkln sntın nlınacnklır. Muhammen 
hecleli 16500 lira kati teminatı 2ı;., 
liradır. l-;vsaf v~ ~31 tları her gllıı ko
uıisyoıuı~ glırU!ebılır. Jsteklilı·rin hd
li ı:Un ve soı•tle? koıııi~)oııtl" bulunıı..a-
ıııal.m. (7228 3310 

Kuru bakla alınacak 
Canakkzıle Garnizon Sn. AL Ko. llıın: 

alınaralcur. Muhammen bedeli 50.000 
lira, k:ıti teminatı 7500 lıradır. F.vsaf ve 
şa ruunıesi komi •}'OlllJ1DU2da görül üt. 
Pazarlıkla Hıalesi 5·9·9442 cumartesi sa
at 1 l dedir. Oılann tamamına bir istc4c· 
li bulunm'lısa ellişer tondan .,.ğı olma· 
mak üzere a)n a}'n ih:ıle edilcl>iliT. 

(72~9) 3420 

Devlet Demir Yollan 

Putrel alınacak 
lhtlyac lçln 50 ton kuru bakla te- D. D. Yollan s.ı. AL Ko. dan: 

kuı-rCIT roccef< tba.t iizer!ıtdcn 4.9,042 Muhammen lx.'lleli 12320 lkr'll ul•n 
sah ırünü saat 12 15 te pıızarltkla ıatın muhtelif puucl 8 . ıo. 1942 ~e.:nbe 
almaea.tct.u-, Evsaı: ve eıı.rtnnm~ ko-

gıinu saat 1 S.30 da kapdı zari usu!Jylc: 
ml..<ıJ.·onuMıı.:zdıı her ı:-On srorillcb'Hr. tıı - Ankara'da idare binasında toplanan ft''!f'n 

tekttlcnn 111<2kQr ırütı ve matte komJs, kex 9 uncu konıi~>onca aaıuı ahıu~. 
>'OD.il. mUmcruıtınn. (7317) 3314 cır. 

Kuru hakla alınacak Bu işe ı:irmek i~ıirenlerin 924 Ji.-..tık 
Cannkkule Gn.rn on Sa. A1. Ko. dan: mu.-akkat ıemiruıt ile kanwtun ta) in M· 

1hllync 1cin 50 ton kul'U bakla tcknr- ıiği vesikaları ve 1ckliflerini &}'tU g:in 
rllr eılccdc tlyıı.t UzcMndcn 4_9•942 "'1Iı saat 11.30 a kadıı.r adı gc.·çuı konıis;.ooo 
gün(I ııant 12 00 p:ızarlı.kl:a satın ıılına- reisliğine vermdcri Jl7.ımdır. 
cnkt.ır. EV53t ve ll\rlnamt'l!I! her ı:-Un Sartnameler rarasıı olarak Ankıııra'da 
konıl8Yonumu7.t!Q ırortııromr. ı tek e. mab~ dairesinden, Haydarp~a'da 1c: 
ı1n m<.'7.kQr ıı{ln ve ıınn.tto kornlfıYon:ı scllwn \'C SC\~ şefliğinden temin oluııw. 
mllmc.-nııUnn. (7304) 3323 (6905) ~1'(~ 

Çeıitli sebze almacak Ba last alınacak 
G<:>llbolu Merkez Sa. Al. Kom. dıın: D . ~ol.l..ın ltıı,}tit"li 
İhUyae ıeın 60 ton patlıcan 60 ton MudtlrlUğündt.'rl: 

yazlık patates 20 ton domates 20 ton Ankara • Ka.vaer4 hattınm Yericl>y -
biber pazarlıkla s:ıtın alınacnkbr. Cntcrl1 :lırtruiyonlan a.rasmdıa Klm. 207 
Muhammer bedeli 9000 lira palate- ocnıtındnn (4000) M3. balast Jhmn :ıca
sln 20400 lira ve domatesin 2400 ve Pah zart Uli\.ll2yJe eks1~ kODU!muı
taze bfüerln 3000 lira olup hePSlnln tur. 
katı teminatı 5220 liradır. Evsaf ve ı Beher metre mtlıAbı baJGstın mutıam
şartnamesi Gelibolu merkez Sa. al-
masında görUleblllr. Pazarlıkla iha- '--- --- -----------

Et ah nacak 
Saman ve ot alınacak 

As. l'us. fiOOl S ıı. Al. Kom. Çerkeş 
Aş:ığııla cins \·e miktarı yazılı ot 

ve samın ~atın alınncaklır. Knpnlı 
zarfln ilıalrd 11001 Sa. Al. Kom. ya- Ceıirol As. Pos. t!OOl Sıı. Al. Ko. dan: 
ııılaenktı r. J<~\'S ıf ve ş.ırtnam~si her AtaQıôa elns ve mlkt.-ı.n yazılı et (111fu, koYUn ve"ll keo1> abn ahnacıaactır. 
gun k .. ınis) onda gılrülebllir. istekli - kaııall zartla iha.leıd rooı Sa. AL Ko. n.ı>ı.laoa.ıctır. Evaat ve tal'Uttımel«i lıer 
lcrin teklıf nıcktııpLırını en geç iha- ırün kom~ ııörUlebllılr. lsteklllorln tckU:I: meJ...-tuplıırını m ııec ihale uat.tn
le ı;natl•ıc en l snat evvel komlsyoııa den btr M&t evvel!lle kadar Jromlflyorıa vomıı. olma.lnrı IAZll'lldır. (70'29) 

8072 
vermiş olıııı:.ları lar.ımtlır. Cinat Mik. kilo Tuta.n llra llk. Tem, Ura İhale <YUntl Saat c:nsi sııman, miktarı 306 ton, tll- l .. 
tarı 367211 lirn teminatı 271H lira. 1- Sı ı r eti 14·000 5.SOO 420 7. 9. 942 P. ertesi 11 
hale ı;ıınil 12. 9. 9.ı.2 sııat ıı . Keçi eti 14·000 7.700 577,50 7. 9. 942 P. ertesi 11 

Cinsi ot, miktarı 612 tnn, tutan Koyun et.ı 14·000 ıo.500 787,50 7. 9. 942 P. ertesi 11 
7300 lirn, ilk tcminııtı 11508 lira. i
hale gıın11 12. 9. 9.ı2 saat J l . 

(7030) 8078 

Z eytin tanesi alınacak 
Grlibnlu :\lcrkcr. Sıı. Al. Kom.dan: 
ihtiyaç i~in 40 ton zeylin tanesi 

kapalı r.arfla cksıltrıı eye konmuştur. 
Muhammen hetlcli 26.000 lira ve mu
\'akkııt tcminnlt 1950 liraıl ır. Evsaf 
şartnamesi Grlibolıı merkez Sıı.. Al. 
Kom. glırlllrbilir. İhalesi 7. 9. 9 ı2 Jlll• 
znrtesl ır;ünıl saac 17' de mer kea Sa. 
Al. Kom. da yapılnrnktır. Talip olan
ların lsteııllen Tesaikle hlrlikte ihale 
sııalinclen hir saat evveline kadar tek-
lif mektuplarını vermeleri. 

(70:13) 8078 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Ka)'ll('rf Tyy. Fb. Gn. Drlc. den: 
Kapalı zart usuliYle lO ton kemlkıılz 

olarak tenekeli kO)'U'll eU kavurması 
ı;:ıUn alınacaktır. Kavunnanın muham
mm bedeli 20 000 ltra oıuıı muvak'kat 
teminatı 1500 ııraıırr. Toodce bedeli ay
nca hcsaplanacalctır. 
1hal~ lli. 9. 942 cn~a ıı{lnl1 saııt 

u dedl1'. TaHpl<rln belli gün ve ıııı.Btterı 
btr saat evveline kadar tl'knt mektu1>
tan kııbul e<ıutr. Şartnnme he!" ırOn me
ııa! zıınuınlıı.n kooı~ ırörmnr. 

(7236) ~ 

Odun almacak 
Askeri Pos. 4305 K. birlikleri Sa. 

.\!. Ko. dnn 
1 - 1\ skeri posta 430~ K. birlikle

ri ic;in !lliOO tıın. orlıın M fıkra~ınn 
ı:;öre JlR7.rırlılda ihnle ed!lr<'('~tlr. 

2 - nır kilusıınıı tnlıının eılılen ft . 
, at 2 kuruş !10 s:ıntlmdir. 
• 3 - $·ırtnaınesl hrr gfin lbcl• m -
kö' iinılr ~atın alma kornlsronunda ır:IS· 
rtilı•bilir. 

" - I'nnl'lık !I. !I. !1~2 tıırihlnl' mn 
•nılif c;ıırşarııhn ıı:ünli sant J il te llıı
dımköyllncle ııntın alma konıi§yonıı 
hinn~ıncfa varıt1rır.nktır. 

li - Muvakkat teminatı 9'1110 llra
<lır. 

fi - t~trklilnin drill tır.ıı rrte kıı· 
vıtıı hıılıındııklıırınn clalr tlrnrl't oda· 
sı '«' lknlnrını thrn:ı: edecekll'rdlr . 

(72~8) 82!lft 

Et alınacak 
Ceıi<et As. POfl. ~ Sa. Al. Ko. dan: 
AsaQıda cins ve m ktarlan Yazılı et (koYUn, k<'CI, aılitr) ıı:ı.tm almarnk:tır. 

Kapalı zarfla ihalesi 5001 Sa. Al. Ko. )-ıı.pılaeaktır. Evsat ve eartnıımeıerıı her 
ırUn komlııyonda ırörüleb!Mr. lstcl<Ulcrin tekli! mcktuplannı en ıı'CC 1h&le 81\ll.Un-

den bir saa.t evvel komlı;yona vennı. otma!An ~zımdır. 7031) 3074 

Cinsi Mık. kilo Tutarı Ura ilk. Tem. llra İhale günü Saat 
Koyun eti 300.000 225.000 16.875 11. 9. 942 15 
Keçi eti 300.000 165.000 12.375 11. 9. 942 15 
Sığır etl 300.000 120.000 9.000 11. 9. 942 15 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
El&zı~ As. Sa. Al. Kom. cınn: <Erinmiş) 

Mlktan Muhammen B. Muvakkat Tem, 
Cinsi 
Sadeyatı 
Sabun 
Kırmızı biber 
Tuz 
Şehriye 
Nişasta 
Seker 
Saman 
Kepek 
Odun 
Koyun eti 
Sığır eU 
Süt 
Yoğurt 
Kuru bamya 
Kuru Uzum 
Makarna 
Salça 
Z. tnncsl. 
Z. yağı 
Çay 
Kuru soğan 
Kuyruk yağı 
erinmiş 

Ton Kllo ı.ıra Kr. Lira kuruş Ihale gilnQ ııaatl İ?.ahat 
9 19980 1498 50 12-9-942 14,30 kapalı zarf 

15 6000 450 .. 17 .. .. 
2 1600 120 13-9·942 15 Acık Eks. 
5 450 33 75 15,30 • 
l 900 67 50 16 
1 1000 75 16,30 
1 1180 88 50 .. 17 

35 2800 210 14-9-942 15 
2 500 200 15 • 15,30 

100 3000 225 .. 16 
30 18000 1350 15-9-942 15 kaı>aİı :arı 
30 9000 675 16 

.. 
• 
• 

30 '7500 562 50 16,30 
30 7500 562 50 .. 17 .. .. 

100 200 15 11-9·942 15 Acık Eks. 
1 900 67 50 15.30 

2 1800 135 16 
5 5000 375 " 17 Kapaİı z'°arf 
3 3000 225 14-9-942 15 A<:ık Ekıs.. 
2 500 2860 214 50 15 30 

25 450 33 75 16 
5 500 1100 82 50 " 17 

1 2000 150 20-9-942 15 
.. .. 

NOT: sllt, Yo~rt. koYUn ve sııtır <'ti azantl 30 nsgarl :ı ton olııraktır. F.!Azı>ı 
ırnml20nu lıttyacı ~ mü~ııa ed ccck teme, )"i)"ccck ve )' calt m ddc >"· 
kanda ıı:l'ısterUmlstıor. 

.Şartnamel<"ril EL.'lzıt aılkcri antın nlm:ı koml&):onun n bcd 
flc; ıetmlilen 1Rrtrum~ler dertısl iıııt.enllC'll adTaıe RÖlld il . Kp 
maddelerde tdcltt mekt'U'Plnrtnm belli ıriln ve sruı.tt<'rl b 
AL Kom. na vemıelert ve bulundunnaıa.n P d 
Tnlit>lcrln muvııkt<at tanlnıı.t mak'buztrtylc b 
ıı..<ikeı1 Sa Al. Kom. mUrocaatlan 1 n olunur. (7256) 

vm . P06l 
rfln satıla<'ak 

Koyun ve "' sıgır eti ah nacak 
Taze üzüm alınacak 

c:n.nakkale Garnizon Sa. Al. Kom dan 
thUyaç ıom 70 ton taze üzüm pazar- c 

tıkla Mbft al1naeaktır. Pazarllll '- 9. 
942 cuma &'(ln11 MAt 10 M dadır. Mu· 1 
hıımmen b~l 171'>00 1'lıra bU tfım nııtı 

~ Jılndır. EvNl ve eart.narnem komi•· 

Mer7. ton Sa. Al Ko d n: 
A111tıda )'aZllı lk1 ka cm ~-ık rn:ı~ 

~ ıı nal' r. İst<" kanuna 
lannda ya tı ıftrUıır dahttlnı:!e 

uyırun tt> t mektUı>larb'le mürıı· 

ş 

Oruıl 
S lhr etl 
Ko~wı eti 

me lkoollfıiYOnda ııö lflhlllr, 

M ktarı M 
K o 
3000 
30000 

~n Bf' 
ra kuruş 

14250 
24009 

(7369) 3423 

l k tl'm1natt İhale 
ı. ra Kr Glln saat 
1068 16·!'1 942 16 
1800 • • 

Ne-ri 
Kıı.palı 

• 

ji 

1 
45-5 
kon 

2 
ıırad 

3 
615 lt 
veıın 
bono 

.{ 

saat 
dırel< 
verili 
oartl 
yen 
Jl)UhR 

olnn 
ra. tl 

Mal 

Mckt 
1'alelıc 
rlne ııı 

na "' ı.l 
!arına 

f.akivrl 
mezıınl 
lirll ıııa: ..... 
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~ tr.JA VEKALETi 

::ptırılacak 
ektıletinôen: 

inşaat yaptırılacak ı 
Nafıa VekA.letiı den: 
ı - .l!lk.;illtmeye konulan iş: Rnd

Y~> Dlftizyon ))OSlalan Etimesı::ut ls
tasyonunclak! lojman binalarına ya
pıla.cuk ilaveler Jle depo ın.şnatıdır 

Sayın halka , ___ v_na_yetI_er __ ,~j~j E~~~-~~;; J 

Y &§ sebze alınacak 

ye konulan iş: 
~ -. tşlerı üc;tincu Şube MU

nn.<>lgesi içinde Ada!'f! rcgü
u 'lalı inşaatı. Tahmin edılen 
ıı~ıı fiyat vahıdl esası üze
mı!4 131J lira (3jl kurııştur. 

tmJtslltme 14-9-942 tanhine 
a.n pıızartesl günü saat (151 

L'cla Su İşleri Hr.isliğı bına
toplanan Su Eksıltme Ko
dasında kapa1 ı zarf usu
acaktır. 

'\C'k11lcr Eksiltme şartname
i e>le r>rojı>sl, Bayınrlırlık h

şartnamesl, umumi su lı
scr şartnamesi il e hususi ve 

nameleri ve projelerı «Hı 
kuruş karşılı •ında Su !şle

sun<len al f!bilirlcr. 
O ı ltmcye gir .. blhr.ek için 
W'l C37115l lira <25l kuruş-
asıkkat teminat verrn!:'sl ve 

• n yapılaca-;, günden en az 
eı ~ vel bir dilekçe ile Nnfın 
dıll müracaat ederek bu işe 
iimnk Uzere vesika almalnrı 

an!llkayı göstermeleri şarttır. 
ıııe.cldct içinde vesika isteltin

onıyanlar eksiltmeye ı;ire-

irteklllel"in teklif mektupla
mndı:ler!e yazılı saatten 

1'!nce!::ine kndar Su İşleri He-
rnkbuz k.arşılıfünda verme
ıdır. 

0 )1\ olan geclkmelı>r kahul 
f66!>9) 2945 

ed ve imalatı sinaiye 
e • 
,.. ınşaatı 
17ekAlıeU:ndcn : 

aıe:ıre konulan ia : 
e11 l61eııt ıııeklzlncl &Ube mfidii:-
j"' lçtKıdıe bulun.an Am8$Y8. 

:n 151Ulruınıesı 1Ql.n yapılacak 
k;m::ı..IAt.ı ııınaJ.ye J.nşaatı. 

A eti Hen kıeşıt bedcl1 tıyat va-
1lzcrlnden (1.044.666) lira 

flUT. 

pilıt.me 22. 9. 942 tarihine raırt
ııUn U saat (15) te Ankara'dn 
·"'Ssm~ı binası tende toplo.n3n 

· komisyonu ()(bsında Jaı.pıı.-

1\uyıe :vapılacak:tır. 
at<>.ktll<ır eksil t.me ıııırtr;ıamel!ll, 

ıı>roJesl, Bayuıdır!Jk 161ıeri ırc
~ Umuıml Sıı İşleri fenni 
i tlc hususi ve !C'IUll ı;a:rtnnınc-

4pJeler1 (50) lıl.nı (00) kuru• 
a Su l'l!oı.'.11 Relsllğlnden ala.. 

1 
rkırtltmeye l\'lreb lmclt ~ \ıı-
1 (450'..lO> l±rn cooı ıcuruııluk 

1 temlnat ~esi ve rkS lt -
ntı laoo.A'ı ııüml~ en az tıç ıctı n 
tf~ ile Natıa VekAletlne mü
,rrek bu ise nınh.sus olmak U

almal= ve bu vesikayı .ı;:ös 

jart.tlr. 

lddet içtnde vcs1'kA lı:;tci:lnde 

,n ıar t'ksll1.ın<';ı<e ırt.remezlcr. 

t.P.klilcr!n tekli! mcktuplanru 
.dede yazılı saatten bir saat 

lşıcri Reisliğine 

ı obn ırccllllnelcr kabul e -

t (6910) 3128 

~ r, tesviyei turabiye 

KF.,,i! bedeli: (355896> lira (95) 
kurustur. 

2 - FJksijt.ıne 11.9.9-12 cuma gijnü 
saat 15 tc Nafıa Vek'ıletl Yapı ve 1-
mar İşleri Eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zar! usulıyle yapıla -
caktıl". 

3 - Ekslltme şartnamesi ve buna 
müteferrl evrak <17.80) on yedi lira 
seksen kuruş bc<rel ımıkabılincle yapı 
ve İmar İşleri Relslığ nrlen alınabi
lir. 

4 - Bksittmcye girebilmek için 
.isteklilerin usulü dalresinde 17085.88 
on yedi bin dokuz yüz !'e'kscn lwŞ lira 
sckwn St"kiz kuruşluk muvakkat te-
minat vermeleri ve Narın Veld\letln-

~ Rolsl'ğlnııkg: 

1 - TnkS tlcretlı.'Sine 1'11-Pile.n 
yüzde 60 Z8.llUl'Wl &'Öl"e ta.nzlm edi

len listeler eotörlere dn~ 
t.ır. 

2 - Taltslmetrel.erf e.e* MI· 
lundura.n - boı:uk tnk8lmetre 
kulLıınan - 19tenileo ;rere ııı:ıtmi-
yen ve hır ne ıroretlıe ohmıııı. ol
sun talimat.name ht!Atma hare

ket eden ııoforler l.c'm dortıal 2890, 
2960, 2713, 6983 ve 6847 numara
lı tel<.'!onlara malümat vennclerl 
ııııyın hnlktıln rica olunur. 2789 

dPn bu ış için alınını~ ehliyet vesi- SIHHAT ve tÇTIMAl M.V. 
ka$1 ibraz C'tmclerl lazımdır. 

Nakil ve istif işi 
İşbu vrsikayı almak iin lsteıklile· 

rin eksiltme tnrihlnılen en az <tatil 
günlrrl hariç) üç ·Un evvf'! hlr isti
da ile Nııfrn Vrkf\lrllne mür:lcaat 
e>tmc-IC'ri ve clill•kcrkrine C'n nz bir Ankar:ı Niimune hastrınesi Baştıı. -
ka!Pmde bu işe he nzer <200.000> li- blphğlnclen : 
ral k bir I• yaııtıklarına dair işi yap- ı _ Ankara Nümııne hastanf'sinin 
tıran idnrl'lenlen alınmış vı>slka rap- !112 mali yılı ir.in alacağı 1200 ton 
tdmel<:'ri muktnziılir. korniiriin vıı~onl ırrl:ın boşaltılm:ısı ve 

5 - !stl'kliler teklif m'f'kttıplnnnı· h.ıstnne dılıiliııcleki ılcpoyıı veya gö~
lhale ı:dirıü olan 1Ul.!J42 C'Uma f,'iinU terilecck vı-re k:ıdar nakil ve islif 
s:ınt 14 de knclıır sn<ıh"'tıuz muknh1lin- i~i kapalı zarf usııl\yle cksiltmeve ko
de eksiltme •.,9m·~"OnU Heisllğlne nnlmııŞ ise de tıılip whur f'lınedilin
vermelrrı ' ızımdır. ıkn pazarlıkl.ı eksiltmesi yapılııcak -

Po~tn" ılıı,.ıı.k gı cikmeler kabul tır. 
edllmr .ıı'\İ> 3255 :.ı - hiıu l'..?00 ton l:.kııiiril.n beher 

Bankalar 
tunununıın naklıyesi için tahınin eıll
leıı bedel :ı, 5 kuruş olup muvakkat 
tt-ıııinııt 337 lır'1. 50 kuruştur. 

Mobilya yaptınlacak 
3 - İhn lesi 7. 9. 9 ı2 lln.7.artesi ı;U

nü şan.t 15 te hn~tanade yapılacnktır. 
.J. - Şartnauıe her giın hasıanı·de 

Sümer Bank Umum MüdUrlliğün- gurulelıilir. 
den: 

1 _ Bankamız Ka%eri Bez Fahri- 6 - Tnlıplerin banka mrktuhu ve-
kası MiiclUrlyet mıı;afirhanesl için yn. malsanclıi';ı maklııızioriyle ınııııy -
yaptırılacak 38 parça mobilya kapalı ) en nları guıı ve sa,ıltP. komisyona nıü 
zarf usullyle ekslltmeye konulmuş- rae.• tları. (6tıeil) 3032 
tur. 

2 - İşbu mobilyaların keşif bedeli 
4500 llrnrt.ın ibaret tir. 

3 - Eksiltme evrakı Ank:ıra'da 
Sümer Bank Muamclftt Şubesınden 
2 lira ınuknblllnrlc alınııcııktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
337.50 liradır. 

5 - 'Eksiltme 2.9.1912 tarihine mn
sarllf çan;rımba ı::Unü saat 16 da An
karn'dn Siimcr Bank Umum :-.rnrtür
lüğ'ü tnsant Şuhcsinrte yapılac:ıktır 

6 - 1ste>klll 'r teklif evrakı meya
nınrln şimrli~'e kadnr yapmış olrluk
lan bu gıbi işl"'re ve bunların bl'rlcl
lerine clnir vrslknlnr koyncaklıu'filr. 

7 - Teklif mektuplarını h;ıvl znrf
lar kapıı!ı olarak ihale ı;:unıı saat 
15 e kmlar makbuz muknhlllıırle An
kara'rln Sümer nank Umumi Kiitip
lii{lne tı>slim erlilmlş olaraktır. 

8 - Posta ile giinckrilecı>k teklif
ler nihayet ihrıle sarıtirıd('n 1 saat 
evv<'lln" kadar gelmiş ve zarfın ka
nmı1 &ekilrle kapatılmış olması ta
:r.ımrlır. Postaıla vaki olnoil~rk ge -
ci•kmP.l<>r nazan IUbnre alınmıyııcak
tır. 

9 - Thnka l.hakyl lt'T'\ua serbest-
tlr. (7065> 3257 

Ankara Valiliği 

Odun alm&cak 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Benzin alınacak 

De"let .:\letcoroloji lşlcri Uıııııın 
J\lııdudıiii;ıinı.len : 

l - Unıuuı miidürlüğiluıüz nakil 
vasılaları ihtiyacı içia a..<gıırısl 
(10.UOO) •zarııisi (17.280) litre benzin 
ı .. ıpalı zarf u>uliyle salın a.lınucuk -
tır. 

2 - Mııhanımea bedeli (IS4.00) beş 
hin dort yüı lira olup ilk teminat 
( 405) durt yüz beş liradır. 

:ı - Eksiltmesi 10. eyltil 1!142 ts· 
rihinde per~cnıbe günü saat llS te 
I>ı-ı let --t.lrtenroloji işleri umum mli
clilrlüğü lıinasınrl.o. toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin o gtin mfinakMa
dan hir sAat evvt'l konıisyondıı h111.ır 
bulunm111tın. (7213) 8282 

Gümrük Muhafaza 

Sadeyağ alınacak 

Antakya Gümrük Muhafaza Ta
buru Satın Alma Komisyonundan: 

e:ıaiğer bazı işler Ankara Vallllğln<len: 
uı yaptırılac:ııdr-----~-•-1.Lk..oklıllar .lh.Ul.-• lc!.n..100 tcwı 21.lr· 

1 - Antakya'da Gümrilk Muhafa
za taburu ihtiyacı icln (7000) kilo 
sadeyai\l knp:ılı zartla ekslltırneye 
Jtonulmusıur. .Ek'.Slltmcsı "16 eylUI 
l!l12 carşamha gilnü snat 16 da Ta
bur Sn1.Jn alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi. her gün komi&
:yonda g:örüleblllr. 

k ekaletıııden : ~en odununun -ı:;oo Hrodan açık ekBtıt-
cııiltmeye konulan iş: inşa me>-e konulmuıı ve vakti mua;yyen1n<te 

n lılıı.ıı gümrük ve inhisarlar talip cıkmadığınd.an 3U-8-942 tarlhlndcn 
mi nasında trotuvar• ıesvl- ıtıoorı n on gün mu<l<felle temdit edil· 
k ie ve in,şaatın ikmaline 
dı'ğer bazı işlerdir • 

a lıJeli: (140i7a) lira (90) 
in 
at iltme 10. 9. 04.2 perı;ıembe 
o 15 tc Nafı'tl V ekfıleti ya

du· igleri eksiltme komiayo-
tsiltmeye girelıilmek için 

c usulil ı.l·ain·.\linde (8288. 
lı bin iki yUz seksen Bekiz 

n kuruşluk muvakkat te-
rmeleri ve Nafıa Vekale
ı iıı için alınmış ehliyet ve
·az etmeleri lazımdır. 
ıda kapalı zarf usuliylcı 
çtır. 
ı ksiltme şartnamesi ve bu-
1-:rrl evrak (3o2) üç yüz el

u.ş bedı-1 mukabilinde vaoı 
ı~lieri reisli~inden alınıı.bi-

•:sikayı almak için lstekli
lltmc tarihinden ( ıntil) 
ariç en az Uç ı::-ün evvel 
ile Nafıa Veki\.letine mü

meleri ve clilek~elerine t'D 
lm!em<le bu işe henzrr 
liralık bir i!1 yaptıı.ına 

lı~ptıran id ıırelerden a ı ınmıe 
lbteımeleri muktazidlr. 
etekliler 1eld'f mı ki upları
i'llnU olan 10 9. ~ı.ı2 prr -
ıU sa.ııt 14 rle kactar mıık· 

h liliı ele elrniltme komisvo
b ne vermeleri lazımrlır. 

olacak !'C'ikmrler k;ıhul 
(7034) 320:l 

ıe ana kanalının 
di ile hatrıyat ve 
Lİ imalat inşaatı 
ekaletınıien : 

ıeye konulan ış 
u ı len beşincı şube mU -
olgesı içinde bulunan Der 
analımn tcmıdicli ile hafri
n:~ imalat inşaatı. Tnhnıin 
şıf bedeli fiyat vnhirlı esa.
en ~ '!'.!4.155) lıra (32) ku-

dlğl hnl<le sreno tıı.Up cıkmndığında.n 

blr ay mü<ldclle ı>nznrh!l'a konmuştur 

!stlycnlcrln şartnam<."Yl .ı:ormok üzere 
h<'r i:'Un mu.arif mildUrltlğüne yüzde 
7,5 tanlrı.a.t a.ktcslınl husust muhasebe 
müdürıur:u vezncs:lnc ya.tımnı.k ıı:ızn.r

u-sı. J>CTŞCtn be gün Jcrl 83J!l.t 15 te daimi 
cmcilnıeııc müracno.ıtan tlan olunur. 

(G753) 2786 

Şose inşaatı 
Ankara Valiliğinden: 
ı - Polatlı'da Topçu okulu bina

sı önünde yapılacak 600 metre tul 
bloka.ilı şose inşaatının eksilt.mesi 

2 - Tahmini tutan (25.000> 11rıı 
olutp muvakk.nt teminatı 094.3> lira
dır. İsteklilerin ihale gün ve saııtin
<len bir saat evveline karlar teklif 
mektuplarını llromlsvorıa vermeleri. 

(7181) 3261 

İnhisarlar Umum Md. 

Dinamit deposu ve bekçi 
evi yaptırılacak 

İnhLo;arlar Umum Müdürlüğünden: 

7-9-942 tarıhlne rnstiıyan perşembe 1 - Proje ve keşfi mııeibince ida
günü saat 15 te vilayet daimi encü- remizin Ankarıı'tla Kıhçlarde. yaptı
mcııimlc yapılmak üzere açık ek- racnii;ı dinamit d<'posu ve bekçi ikl\
siltmcye konulmu~tur. ıııetgfihı inşaıın kapalı zarf usuliyle 

2 - Keşif bl->Cleli (7503) lira <50) eksiltmeye konıııııştur. 
kuruş muvakkat t.emlııa.t 56Z Ura 76 2 - Keşif bedeli 47.760.4.0 lira % 
kuruştur. l 

3 - lsteklilerln muvakkat temi- 7,5 teminaıı 35ö2.03 liraı ır. 
nat mektup veyıı ınıı.kbuzlnriyle ti- 3 - Eksiltme 11. 9. 94:l cuma ı:u
caret odası vesikalıı.rını Y4t Nafıa nü sa.nt 10.3U dıı istıınbııl"da K.al>a -
mudürlü •ündE'n bu iş için alacakları taş'ta levazım şulıebindcki merkez a
f nnl ehliy<"t vesikalarını hamilen lıııı kombyuııunda. yapılnc.ıktır. 
yukarda adı g('çen gün ve saatte 4 - Proje ve kt>Şfi 289 kuruş rnıı· 
eııcUm n reislit\'lne gelmeleri. kabilinrle su:ı:ü geçen şııb...-den ve An-

4 - llu işe nit kpŞif ve şarl.nnme- kııra, İzmir bıışwudiırliıklı.:rinden alı
yı her giin Na.!ıa Miirlürll\ğlinde gö- nıı.bilir. 
rcbllecckleri. (70621) 3121 6 - Ekfiiltmeye ıı:irınek istiyenle-

Araba ko,umu alınacak rin 2s.ooo liralık bu kabil i.nşaau 
ırıııv:ıff.'1.kiyetle yapmış olduklarına 

Ankara Vııllli •inden: dair vesika ibrnz ederek ihale günün-
1 - Ankara şehir ve clvannın a- den 8 gün evveline kadar ayrıca ek

ğaçlnnmnsı işlcriıHIC' kullanılmak ü- slltııırye iştirıık vesikası alıııalnrı lti-
zere 12 takım çift atlı araba koşumu zıııı<lır. 
açık eksiltme ile satın alınacaktır 

2 - Ko,,umların muhammen be- 6 - Ek~iltmt>ye ıı:irecrklerin mil-
rleli 2160 liradır. hiirlıl teklif mektuplarını kanuni ve-

3 - !hnles.i 10-!l-942 perşembe gü- saikle % 1,IS giivenrne parıısı makhu
nü saat 15 te vilı\.yet daiınl encüme- zu vev.ıı. h:ınka teminatı mektubunu 
ninde yapılacaktır. ve şartnamPsinin F. fıkrasında yazılı 

4 - Ko~umlara alt fenni ve idari vt'~niki ihth·n edecek olrı.n knpah zarf 
şartnnnıelı~r vılftyet :.r.ıi.raat mUdür- lnrıııı ihale giinii ek~iltme Raıııinden 
Jüğünrlc ıcörUlcbllir. bir saat evvt'lint> kadar mez.k11r ko-

5 - T<;ksiltmeye 1..,tirak e<kcek o- misyon h<1şk:.anlıi(ına. m:ıklııız mukalıi
lan talipler muhammen bedelin % !inde vermeleri IAzımrlır. l'ostııda vu-
7,5 nısb<:'tinde dcı><>zlto ak<::esi tutarı kua gelecek grcikmell'r kabul olun -
olan 162 liraya wt teminat rııektu- ıııar. • (9156-7250) 8326 

l9llınıbuıl Be!\e ~· 

H.ıı8efd, 0enWıJ>aea. Beıvolliu. w Zillı
ruvi bıı.Bf.Al.ııklar ba..~.lıe 7.o(.'Yllel> -

kArn4l doıtlmı eri, Ed1mıeka.1>1 lllhhııt 

ınerker.ıt - üsk:üdar Çocuk bakımevX'ı in 
yıll:ık :llh.L~ lçln ammca;k muttteı!t 

Cl!rıs :ııee llChzıe k&palı za.r.t US'\Lblı)rJe ek

~ kon.u.lımı.&lur. Mecmuunurı tab

mlft bcdıeli (41916) llnı. (57) kıu.n.ıe ve 
Uk temlnı.b. (3143) )in (74) lruru$t:u!'. 

Şartname zabıt ve muameUlt müdüırlli
~11 kıılıeml'l'ldıe görillebUılr. lJıale 7-!l-!H2 
paz;ıı.rt.esl ı:1.1n.U saa.t 15 tıe daimi encü -
mende ynpıLaeal«.11'. Tn.llıı>lerlrı u.ıc te -
rn.i:nat.ı mııJd>u2 vwa meıkWpltın ...e ka
mınen ibrazı JAzı.m il'clettı dl~ wmka
J.arlyle 2490 nurna.ralı Jc:ınumın tarı.tan 
~n<le ha7.1r11YarokL11n tek.Ut mek -
tupla.n.n.ı !hale ırtınü saat (14) e laıda.r 

dalmt encümene v=eıert ~zımdır. 
6915-8916) 3037 

Hamam tamir ettirilecek 

Kütahya Vilayeti Vakıflar Milcliir
lüji;ııııderı ı 

Kütahytı'<laki H.ılıklı hırnırımrnm 
esaslı ıımıiraıı kapalı zarf usuliyle 
ek8iltmeye konulmuştur. 

ı - Yapılacak ışin berleli keşfi 
(113674) lira (~O) kuruştur. 

2 - J\lııvnkkat LC'ııtinatı (102!i) lira 
(56) kurııştur. 

3 - Mıın •kasn. 9 eylül 94.2 çnr
şıımba gunu saat 16 le Kıltıılıl a 'da 
hiıkuıııct c.ıılılesiııılrki Vakıflnr iıtıı -
resincle rııiıteşekkil komisyon hu1.ıı -
rundıl yaptlacnktff. 

.ı. - Hu işe t ılip olanlnrın 21ııo ~a
yılı knnununun knpalı r.arf usuliyle 
cksiltııır.ye mlltc ıllik 3~ inri mı:ulıle
si alıkfunınıı. tcvfiknn tan1.iııt eclı•r,.k
ri teklif mektuplarının dış znrfları 
içine : 

A - lllnvakknt trmin:ı.t makhu1.u 
ve)·a b:ınk.rı rııektıılıu. 

B - .'il ıilealıhitlik rlıliyet vesikası, 
C - 'l'iraret odası vC'sikası 

Ç - Bu gibi işlerılcn lı\nknl 10000 
lirıılık hir inşanlı yııpnıış olrlıığuna 
dair hon•ervisi koyarak ağzını iyice 
kapatıldıkt.n.n sonr.ı ihale ırnııü snat 
H de kadnr Vakıflıır irlnrrsine ııııık
huz mukahilinde tcsliın etmesi Ş'ırt -
tır. Hu saatten sonra t~klif mektııhu 
kııbııl edilnıiyeceği gibi postada vaki 
olae.'lk gccikınelcre de itibar edilıni
yr.cel-tir. 
İhale cllilecek tamirata ait evrak 

§u nlardı r : 
1 - l'Hln, 
Z - Kesifname, 
3 - Urııuıııl. husust, fenni şartna -

melet". 
4 - Mukavele projesi, 
Talipler hu evrakı ve dosyaları her 

p;ün KıiL'llıy.ı. Yakıflnr ldaresindt' gu
rebilirlcr. fö1n olunur. (7005) aou 

Şose tamiri 
Bilerik Nafıa )fUdUrlUğiinılen 

1 - Eksiltmeye konulan iş: nozü
yük • Karııköy - l'aY-arcık - Rursa 
yolunun 11 +21·0 28 +00-0 kiloım·lre
leri arnsınch ki şose esaslı t:ımirah işi 
olup keşif berleli "ID777,. lira "811" 
kuruştan ihareıtir. 

2 - Bu işin terııinnt miktarı "1483,, 
lira "31,. kuruştur. 

3 - Eksillme 12. 9. 942 inci en
martesi gunü sa.'lt "l ı .. de Jlilccik 
Hukiımr.t bina<ınclaki nnfıll müclUrlO
ğü oduıanrla tt>~ekkiıl eclecck koıııis
yun tarııfın<lıın kapalı urf usuliyle 
yapxlacaktır. 

4 - Hksiltme ~artname~I ve bnnıı. 
müteferri evrak "!Hl,. kuruş lıeılel 
mukalıiliıııle Dılecik nafıa ınurlurlıi • 
ğünden alınnLilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az uç gün ev-vel bir istiıln ile 
Bilt'cik villiyetine nııirııcnatla hu gi
bi esaslı tıımirah yapabilc<'cklcrine 
dair ehliyet vesikası nluıaları lilzım
dır. 

6 - F.ksiltmeye iştirak f'drccklerin 
beşinci maddede ynulı vesika ile 9~2 
ınali yılına ait ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminııtl:ırınt havi (2490) 
sııyıh kanunun tarifaıı dairesinıle hn
ıxrlıynC'aklıın knpah urflıırxnı üçün
cü macldede yıı.zılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon rci~liğine 
makhua mukabilinde vermeleri lA -
zımclır. 

Po~trı<la vukuhnfaı-1\k ~cikmeler 
knbul edilmez.. (8985-7006) aoı2 

Hastane in~aatı ikmali 
hakkımda 

EIA2.ıit Nafıa Müdi.i.,.l<Ol:il:nden: 

1 - 53532 llıra ~ kuruıı keşif bedoJ. 
11 Elll.zığ 80 ya,takls M.:-mlıekıet na.st.anesJ 
!kma.14 lneftAJtı kıa.pıı.la zart usu )jş>le ett
slltrneo--a kıonmwtı.ır. 

2 - Ru lee att ewalt _,lıı\ rdar: 

A) Bayındırblı: Wlıeri &aııııl .. MN! -
mesl, 

B) Fenın1 ııoe hueuef lftrim ıınıe, 
cı 1'lla;lJıt.me sartnıımcS. 

D) K~ hülAııa ~ ~ 
E) 
F) 
G) 

Mııkav('Jıooame proj('(!ll, 
Serldöpri, 
Y,qpı ışıerı fC'nl'11 ııuııt.nam('fll . 

1.'>LcldD<-r bu oııMname ve evmkı 

ElAzıii' na!ıa müdUrlilğ\lndeın (1) lil'a 
(34) kurııe bed.<~lc ıı.Jıı.b ıı.rı.cr. 

S - J.Jksl.Jıtme 11-9-1942 giini.laıe rMt-
11yan cll!lna günı!l mat 15 te Ell\:ı:ıı::'(fa 

nafıa mUdilT"l:iltü odaS'lnda müt•·~k;J 
arturma eksll1ııne kom1sY<JnUn<la yaııılıa· 
ca.ırur. 

4 - F:laı11ıtnı"-"YE! ksiltme 18. !), 942 tarihine 
cuma gunü saat (15) te 

Su İşleri reisli~i binası 
lananıı. su ek ıltme konııs· 
sında kapalı zarf uııuli> le 
tır. 

hu veya hususi muhnsr>he ınüdür!Uğü 
vezıı<:sine tNliye edilmiş mn.khuz ile 
birUktc gösterilen gtin ve saatte vi· 
l/'ıyet daimi encümenine gelmeleri 

Leklilcrlıı 3926 ıı:m 61 ıcurııe mtıvaldaıt 
tcnılnnt vcıımcs! ve bUndan ba6kn ıuıa· 

Mahtya R~ı n İplik Fabrikalnrı ğıdald. v~ ibraz etmelert ıttzını
T. A. Şirketinden: 

ıekliler eksillme şA.l'lname
ele projesı. bayındırlık iş. 
Şarmamesi. umumi su iş

. şartnamesı ıle hu:;usı vt· 
nnnıelt'rİ ve projeleri (21) 
kuruş karşılı~ınılıı su lşle
ııden alabilirkr . 
k itmeye girebilmek için 

(20716> lırn (2l) kuruş
kkat teminat vernıe.::oi ve 
ııı vapıl:ıcağı ırilmkn en 
ı evvel bır ı!ilekce ile Nrı
etırıe rnUracııaı ederrk bu 
s 0 1 11al. Uzere vesika aı. 
bu vesikayı ı:osterınelerı 

let içinrle vrsllra ist,.~in
ııy nl:ır eksiltmeye gırc-

llan olunur. <7141l 3251 , -BU GÜN ve BU GECE 

Ulus Sinemasında 
-( İKİ FİLM BİRDEN }-

( .. Saadet durağl 
-( Sonja Henie 

Don Amech )

il - Ateı (emberi 
- ( Madeleine Caroll 

artırma suretiyle 
sahıa çıkarılan 

l. Müstamel knnııviçe 
nhnıincn 

:!. lloş benzin tenekesi 
tnlınıinen 

3. Yaı.:lı pnçavra tahminen 
~- Jlav clıikilnttlRii 
5 . .:II ıhzen tozu 
ti. İpek doklinıüsil 
1. Teneke parç:ısı 
8. Kiiscle parçası 
!>. Tahta fıçı 

.. 
• 
.. .. 

4.000 Kilo 

1.600 uclet 
fi.000 Kilo 
3.ooo Kilo 
ı.ooo Kilo 

300 Kilo 
400 Kilo 
600 Kilo 

62 adet 

Henry Fonda)- Yukarıda cins ve miktarı yazılan 

c:hr. 
a) 1.'la!lflıtlmcden tıç ıran eovve ı tı:ın zıl! 

v11AY<'t.lnden bu 16e dal.T aJınmı~ P.hllyet 

'VCB!kası, 

b) 1942 yılma aıt tıeAret n ımrnı.yt o. 

dası vesııJm."'1, 

5 - Teld1f mMm:ıln.n yukrırıda 3.ctl 
mn<!<!('(le yrızıb sıın tt.cn Mr '!nat evve -
Une Jmc1'ır komisYOl'l relsllğ1ne makbuz 
muka.blllnde vcrflreekttr. 

Poırta 1.lc gönd<rlll'Cek mektuplar nt
hll.Y'E"t 3. MI mad<l<.>de ~7111 "llattr ar.ıl

mı., bulıınmalı<trr. PMla<l-a olacak ge -
clkınelcr k:ıbul ronmcı.. 

(7111) 

Muhtelif tesisat 
yaptırılacak 

3.!01 

-(SUARE: 20.SO da) - e§)a )lalat~a fabrikamızda açık artır-
tek?il~rin teklif mektup • İ ma suretiyle 31. 8. 94.2 pazartesi gı.lnü . Eliııığ Nnfıl\ Mıiı:Hirlfil{ünden: 
rı m~cı.tccle ,·:ızılı saatten ATEŞ ÇENBER satılncnğrnctıın isteklılrrin ş ırtnamryi ı _ 121825 Iirrı 1 kunış hcıleli kf'-
.,resinc k clu su işleri - -- ve - -- glSrmck üzere Anknra'<l.'l Yenişehir sifli F.llizrğ RO yatakh mf'mlcket lıas-
,,khıız kaq;ılı~ında ver- SAADET DURAGI F.rdoğ.::ın sokak l.'l nıımaraıla şirketi- tanesi (ıncak ~ulu, tabii cereyanlı ka-

'iır Telefon : 6294 rrıiz ıınıum nıiıdıirlügfine veya Adana Jorifrr t«"sis.-ıtı, sıhhi tesisat lkmııli, 
'an "'"clkmeler ıc~ıwı "1 .J ve lllalnt~a falıri .rıhrırııızrı müracaat- ! ilnhili tenvirat, ııinyııl, teldon ve 

et 7004) 3207 
1 
""--•••••••••••••-'lan. .(~68.!Wı auharrik kvn.t teeisatı itleri kap .. 

Vergi, resim ve harçlara ait 
tahsilat hiikilmleri 

ve 

TATBİKATI 
Yaz1~ : 

Tah~llllt Um•ım MllrlUrU 

Tevfik Koral 
895 say!a. : 6 lira 

Her kUtüphaneıle bulunur. 

--................................ .. 
lı ır:ıırf uı:uliyle cksiltmeve konulmuş
tur. 

2 - Jln işe ait evrak şıınlar<iır: 
a) llayındırlık işleri ı;ı:nel şartn.n-

uıe!;i, 

lı) frnni ve husıısl ' rıııauıe, 
c) cksıltıne ~ ırtn ııucı;ı, 
d) he~if tıııLı .ıbı, 
e) Mııkıl\~leııaı11e projesi, 
f) 1: upı i~h·ri fcıım ş rln rııesi. 
İstekliler lıu ş.ı rln ıııc ve evr kı 

El,ıııg .Kafı.ı J\lu l ııılıı;:ıınd n 3 hr.ı f> 
kuruş hedclle ılahııırler. 

a hksiltıııe ll. 9. :ı ~:! cuıııa ırn-
ııiı ~aat (l.J) le l'.l ııı.; !\,ıfı, l\luıı ır· 
lugıı od ı-ınd ı ı ıul< ckı<ıi artırııı ı ck
sıltıııe kuuı ) onunda ) uı ı C' ı t r. 

4 - J " ksıl ıııcye gırı •ı lıııck kırı 
bl..Jdikrııı 7.,Jl Jıı , ı ..!> !,ıırııŞ llHH ık. 
kut ıcıııııı ıt \·ern .e ı \C ı,. ud"' ua a 
a ı tel ıki \oıı.aiıırı .iır ız e ıııeıu. 
l.ızıı11dır. ı 

a) l"' ~ıl ın ılcn ııc ırnn rncl El 
zıg vıliı.yctıııd.11 l..ıu ı~c ,ı. ır alııııııı~ 
ı ıııi) et ~ ~.-ıl. , ı, 

b) 19*:! n:.ıı ı .ıı • .ı.k:ırcı •e Sın,_ 
J' ı ocl.!ı,.ı \'._ k.ı ı, 

5 - Tekııf ıııeklııpl ırı, yuknrııl ı 
iir:ııııc·ıı rnııddeclc .>aıılı sa.ıltı rı hır ı.ı 
at rvvı lirıc kad ır koıııı '1111 ı·• i , lıı.;ıııc 
ıııakiıuz ıııuk .lıılı, ,ıc "rıtı L• ı<tır. 

Posta ile ı:; •ı·ılerılr<"ek rn k upl r 
nilın\el ıı~ııneıı ııı ıdt cıle .> ılı ile 
nçılıııış lıııluııın ı ırlır f',.s a.ı ı uluc.ık 
gı·cikıııL'ler kalıııl edilııı. '" 

(711:.!) 3202 

Pazarlık ilanı 

Yozgat Nafıa Mli<ilirlı.lgıindı.>n: 

1 - Y<>zgııt lıükümet konnğının 
yüz yirmi ikl h ıı yuz ylrml dokuz 
Ilı a kırk bL•ş kuruş! uk bak.iye u a
atın ın kapalı z ırf usuli)' le yapılan 
ckslllmerlr. tallp zuhur etJncd,gind('n 
bir ny müd<letle pauırlı a bırakıl
mıştır. 

2 - Bu işe alt şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Bksiltme şartnanıesl 
B - Mukavele pıoj'*>i 
C - Nafıa Jşlerı genel şartname

si, 
D - Yapı işleri fenni şartııamE!"'d, 
E - Elektrık ve s.ılılıl tesışat ke

şl! ve şartı11tm~lerı. 
F - Metraj, kc.şlt huldsa.sı. ve 

projeler. 
lsteldiler Yozgat na!ınsındn bu ev

rak ve şartnameleri gorehil rler. 
3 - Pazarlık t.ııllplerln nıiiracantı 

ile YO?.gat Nafıa Mliriiirlı.l •tinde toı;
lanacak lromisyon huzurunda yaın
lacakt.ır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek fç!n 
isteklilerin y<'dı bın üç yüz elli yroi 
lira muvakkat tcmlııat vermele-ri 
11\zımfür. 

A - En az 1.'lli hin liralık yapı in
şaatı yapmış bulunmrun, 

B - lnş.."1.atın mesulıyett fennlye
mni tekeffül etmis hır nıühP.mi~ ve
ya fen memuru istihdamı. 

C - VJlllyettı>n eksll~ glre
Wlcceklerme dair vesika o.lmalan 
şarttır. 

5 -- Paı:Rrlı~ırı ~n gflnO 17-9-912 
pe~embe günudür. <7114-9094> 

3203 

Yol yaptırılacak 
t~t.ıı.ııbul &-1~ 

Fa<trh kazruıı dıahillndold muhtel.' t 
yollann iınşasa kıapab. mı-! USUl!yle ek

mltrııeyc koı11UılmUŞtur. ı~ır bedel 
(21:.ı53) lixa (il) lw:r"l.lı9 ve lıllk temlnatı 

(1598) Mıra (98) kuruştur. Mukavele, 
cl<slltme, narıa işlen umıuım4, hu&US1 ve 

renını snrtnmneler:l, proje, ~ hill.'198-
al:YJ.e bunA mı!ltercrrt dlireı" evraııc (100) 

kurıııı muıka.hll'lıtıde bel('(llye ren jşlert 
mil<lil.rlüf:iindıc'lı verilccet..,-ı:tt". İhıı..le 10-

9-942 I>el'S<.'mibc ı:ilıı Ü ııoat 15 te da1tn l 
eırıcfuncnde yapıI.ıc:ıkUr. Talipler:ın :ilk 
t(!Jnl'!lflt nuıkbuz veyıı mektuplan, ihale 
tıuıUı l:rı<l(ll1 (8) ııtırıı evvel ht>l()d1:ye hm 
tş!crl mUdürlUıttme mürncruı.Ua aJal'ftk
lfı.n rcmıt ehliyet, imzalı '8-rtnııme V!' 

ıırore ve ka.nU?l<"l'l t'!mlzı :ıtızım gelen 
d'f;er ves!!kn.Jnırtylc 2490 No. Jıu kanuıwn 
tıa.nrıı h C<'"V'reı>I n<le hazırh..vnookl.ıırt tek
lif mclctıu'r>lanını thalıe g(lntı BRM 14 ~ im.. 
dar d:alml encll:m~ V'e!11lcl-e.1 U\zım -
dJr. (71lf.l-9ll0>. 8208 

Yol tamir ettin1ecek 
BUT<luır Nafıa Müd!lr.!11~ 

F.la!tttm~ omı~an ~ 

1 - BuıYlUr - Anta'lyn 

3 son 9 t-250 lk lometrelcrl 
(237'..!.3.56) llmlık C)<JOO eo-aslı 

!ı;Wr. 

Yo'hmun 
arasında 

tamirat 

2 - Bu işe att evrak eun~:mhr: 
.A. - Flkslıl tıme ~artruun es!, 

B - Ila.Yın<wlık deleri ~ aııtt"tllt\ -
mcsı. 

C - S<ıse ve ~Pliller t<mnl aart.Aa -
mcsl. 

D - Hususı SMl!ıname, 

E - Kcştt lttl:!Asası ''ileri d6J1!\, 
F - Taş, kum ve l!lll gn\.fli!;i. 
lstdk111er bu evrukı n.."l.l'ıa m U<tUrın • 

ıtün<lt' hE'I" gün gbrohillaıle". 

3 - Nksl.ltıne 15 ~!UJ 942 11ah gt)n{l 
&'lat 1:1 te hil!kümc<t blnıısmm tıst n -
tın<t:ı narın müdUrlilğfuıdıe toı•Innacak 

ırom l!V'On hu?:U ruıruıa YIUlll::tcnftctı r. 

4 - l-11a;lltmeye ~'l'Cib!lm<'k 1Qln l!'tf!k
ı:tk-n!n (1780) llro ınuva..l!Qlmt tGnlııat 

vcrrnclert. 
5 - İhale tmtl'ılndm ti<: R'lln evveli

ne ka<'t.ır mUr ı<".an.tıln Burdu?" vllAycUn· 
den ekslıl~c v.lırd:ıl.Jcc~ine ,1ıı1.ır 

vesika almnk ı;;ırtt.u·-

6 - TokUt mc!ltt:tıp1a.n 1lıcOn<-ıı mnd
dooe )'UZllı san ttcn btr fflt.'11 evvPle ıra
l'lllr nntıa dalr<"Sln<' get!ırllüc<!k ve ıro

mıls~ rol~U~lne mtııdtıuz mtıknblltncle 

verdl~ctir. Postn ne BO?lderlte<-l'k 
mok-t.u:plarm nUuıyct tiçünctı. maddede 
yazılı s:ı.ate knd::ı.r gelrıı1ı; oıımrun ~ ye 
ılı.s mrrtn mühtlr mwnu ilo k.'.ıPQtılımş 

OlmMI l:.'\zımdtr. 

7 - Her tU ll !\.n "" 1111.!r mn~ -
lan ~c • olduli'n mn olu:ııır 

~L7~ ~ 

_,_ 
Saman ah nacak • 

vesaıre 
Sıhhait w ~ lıblıı.vftlıelt ~ lıleı*el lbt'zll!lddıııı M 

Alma~ 
ı - Mcmes ~ .ıı nd a...-6ın ~ tıcıııı alf1ı5, mAttar ve 

matıammen ~lıe mıuvaldcat tıea~ -tıda ~ !::'ı;ıe 11 l d go<>-

tıerıllll!lı. ~ -.ı.tlll~. 

2 - EJadJlme 12-9-942 ~ _. ~ l!I de ~ top sat n 

e.lma knt~ )'llpmaı.tııtıı1'. 
3 - SftrtnRmclCiılnt ırörmek ~ ı-- .an ~ milrru'aa 
.C - ~ ın~ ..._ 'N mette vıe mu~ ~Lmı 

t12ıore b1!r R'(ln evvd ~ ~ etmeııcrt. C7143J 

Miktan 
ansı Kil<> 
Saman 30000 
Sap saman 20()00 
Yeşillık 15000 % 
Lahna yaprağı 15000 
Rnvuç 20000 
Pancar 20000 

beher kilo 
Muh. bedeli 

5 
4 

7'5 zam 20 
lO 
15 .. 15 

Tutan 
1500 

800 
3000 
1500 
3000 
3000 

Muvakkat 
T m!ıı t 

112 59 
GO 

393 75 
196 88 
393 75 
39 75 

A 
1 

Acık 

Peşin para. ve atık art.Urma lie 4-9-1942 cuma .ı;:finil satılacak 

F..sas Mes11ha 
No. SE>mt ve mevkii Cinsi M!!. 
1360 Etlik Danlş.ment Boz tarla 38G920 
1361 " Yukan Dan~ent ,. 6147 
1362 4125 
136~ .. .. 12315 
1364 .. 3485 
13G5 ,. ,. 70&,q 
13 ;G 17701 
1~67 4430 
1368 .. 9021 
136!) .. " .. 19.>Cı:'\ 
ı~ı;o boğ( hal,,.n 212!i0 

tnria> 
1371 .. 13592 

Ada 
1774 
1774 
17r4 
1774 
ı, 1 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 
1774 

1T74 

rıa 1 
1 
2 
3 
4 
'i 
6 
7 

9 
10 
Jl 

14 

1372 
1373 
n11 
1175 
11i6 
1377 
137R 
1379 
1180 
l'IBl 
1382 

Bağ ve boz 
tarla 

Boz tarhı. 

,. Kayalık "ar;zl 
Boz tarla. .. 

.. 

8 80 
33217 
70."IB2,5 
~94 
8680,5 
1122.5 
8119 
1544 
7798,5 
8760,5 

1774 
1774 
1774 
1774 

1774 
1774 
1774 
~774 

1774 

1') 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 

421 
l.fı l 
1 7 
11~ 
ı-4 

3 

,, " " " 
Danişment, dere Rğzı boş 74780 

arazı 

1T74 
1885 

21 
1 

162 

ı - Y11knnda !zahntı yazı.1.1 :ı-er.l.'r. ı>E'fllfl oore. ~ arık arttımıa He ve clf>,l -
Al y~'Si mUşteıiyc alt olıınak üzer-e ~t:ılacaktır. 

2 - Teminat nkçcs• yilzoo ıo dıır Satıe sırasında VC'ıilca ~ mf.kt8 "I mu

nammcn kı>-rnell geçtiği takdirde tartcı llaıııtl e-t.Urllccck lr 
3 - AÇJlc artı rma 4-9-942 tnl'lh ne mU9ıı.dl:r cuma g.ünQ ıat 14 ~ Bankrmrı 

F>a1ış kom s,ı.~mında ya1111'1caktır. lfl'IE'!klıHeran o ı:iln ll'il ile on u-.n rıııt ak ı. 

it ü vlı.Yet cllzdaru ve lık.l vcslnca to!Qğra1lWJ.e e11 tk ııc:rvislnıe mı!lıra.caat..ıan. 
(6051) 29!'!0 

Emlök ve Eytam Bankasından 
I'eel'n pıı.m. - ~.ııc arttı.mıa ile ı. 9. l.942 anh ~ saw.aaıat Elnl: 

K'>as No. C\'nsl MeWd.1 Mllctnn Muka.dder K. lltıdudu 

1383 tM.la Abdlpaea 139376 M:Z Ltm 
çittllCl 139376.- ~: El re tarlası

na tefrik e. lon J ·, e 
b: ; gart)(>!ı lru il 

H:ı.<'2 tb im ve: ('-
11t "f<lndcn Ş< 0-
ın« Ba.."111to<; ve kı 

men Knnl A 1 o ıu 

llıf usta.ra laı::'!Sl Erı -
ne '\"e G~ra ve 
ıosmen Na11> Anmıt
~ ve C:~l:1ı tar -
la.on, shn.'l.1('11 38 ve 
l 5 lJA 29 vıe 32 $._'\, 

34, 35, 42, 41 par -

~ nY'rt n
lauller; ~'("tıu11"'11 k'U
O(l,'k ev'ler Yl!.Pl Jroo. 
pom.t1fine d m1ltrez 

tıı.rlnl!U". 

1 - Yu'!«mdıı btıatı Ya:ı:ılt ernlMt, lJei!tn ıınm ""' ~ nrttınn:ı. tıc ~ de!!A
LıyeBI mfuıtcrtıre a.lıt olmak ~ sıı.tııcıca.ktır. 

2 - Tmılınıı.t aıl<~uıl yU2lf1(> ondur. Sa~ l!ll'NIBmdıı. ~ ~ m!ktmı mu-
kıı.ddeı' kıYm<.>ti eecl1A1 ta.kxttrdıe r.arta !kmal cWrt!eoekttr. 

3 -- Acı1c aııtt:mna yulkandıt ~ tıı.rlhte saat l4 tıe ~ırz: saus 
ıkom1mronı.mda ~- lııtelk'.Wortn o i'fl.n ;rü2ıOO un ton1rıaıt aftl:C<!IJl. 2rth yeıt 
cii7A1:uııı ve :lll<ıl tene v~ tot.oğı'al!t;le EmlAk 9('f'Y'lslne mıünı.<:rulJt1an. (7014) 3009 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BA KASI 
KURULUŞ T ARlHl : 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk firası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
1.lrnat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf becıapl rında 
eı. a.z 50 llra.-n bulunanlara ııenedcı dört defa. çekılecek kura ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 E1lül ve 
11 Birlncikanu.o tarıhinde çekilecektir. 

DİKKAT : HeeıqMarındalti paralaı • bir sene içinde 50 lir dan 
aşağı dQvmiyealere ikrııml~ çıktığı takdirde %20 

ı.wıl.Yle "f'flC'ileccktir. 



CLIPS 
SÖVALİYE 

PLAK:iGNE 
Ye Çiçek 
Plltin Ye 

Pırllntaları 

Kız M Erkek kısımlan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
Ana sınıfı - ilk - Orta - Li11e 

ratııa w ntma talebe ~ w ea1&t taJılbtnaı kıudmul 
,_ nrwaane balJmıauttu'. 

ARNAVUTICOY Cti'TESARA'!'LAK - Telefcıll: 81-210 

ALAKADARLARA 
"l"Urlclal9 ..... J'abrtDJaft Mııol*n ......... ilenı 

J'&br1kalu'ımia bu .-.ld ~ tıFIOlcle ~ r.tanbaMa 
... turtlııalarmıJa naddm lırtlta1 .... lalD. nııl1raoMtJan klıbWOne 81-1-1942 
JIH&l'Ult stblClındea itkMl be~. 0....ııt lıcQp, ..... Jırlltal talepıertm 

er.eü ~ ~ YW• :r.tanbuı tııaramaa ıememee '*""" 
"'" avaJetn vQICldl1Ddua 8Cllll'& .._.. ah•ceJıDr, <•T> 

Yatıb 
Erkek 

Yatıaız 

Kız 
Ur. ......... 1'llılılllm'de ............. 

Bir sQn IUllt 10 • U anmn4a talibe ~. ~ Ta
........ OINUmJM ..,....,.,. .......... teJebeeWn allbat .. ıımtıa
tlfle nlaDd&n aı••der olımlılı:br. w talibe ,Jr.Qıu.n. aı-tcıs IODU.. 

- Jııldar ~ Ttılllon: '11!18 108 

lnsaat yaptırdacak 
t 2 , .. Bılılto ıbln· 

Slllıt ....... ıa tımımatı - -.ıt-

n j •••ta &'aoıta '9lulNll 
llillılS ....... .... 1ıll&dtı ... 
~tııııM9& ..... .... ..................... ~. 
Ollc ,.,... ........ m...a. 
....,... ......... Olllllll nbb· 

mın ---°*'6dar ıır- dM8tnde rutınıa-
cllk ~-

Eewlf ..... iJlıl ilk .... miktariart ,..... JllZlk itler aprt ..,... -..ıı 
ııaıf ~ eluıibaıe;e lcoımJmupıu. ~ -...., mha itleri amumt, ~ 
..ı 'ft .._. ..,....eı.i. proıe keFf ~le ı,... mütefeni diler evnk hi· 
...... __... bedeKer tizeriodea beJecli,. ,_ JtJeri ~ wrile -
ftkdı lltMeleıi 1,...,.2 Mit aikri1 11at lj ta daimi encOmlllde ~. Talip. 
leiJa Ilı l8llllıD8t ....._ ..,._ melrtuplaaım ihllle tıaribiadea S sün nftl beledi e 
.. ı.a.:f lllldikJQir .. aanc.da .ı.c.Jr.lan feaal lbti,ııec. imzalı f&l'CDICM Ye mre 
... ._ ... Jbam ıclea eller ....... riple ....... 2490 ııuauın.Jı bouawı 
...... tıa•ı 1 M ba:ı.rl.,..u.n teklif melımpiuw ihale ailaü wı 14 de bdar 
.......... ,........ .llaamdu. (92~ • 7349) ~·' 

---BELSAMİTOL--~ 
tdııw JIDllıln ...._, "91 "" t1111 &EL80CUXLUCU idrar IOl'!utu, 

- ,,. ...,.. ....... mttt ,.. kol? ......... ll6bnılr rüataaıııc:a
..... Jr.lrea - ••• ımıııl lılr • Bll:l&UllTOL dal' llD&UdTOL ıru.J. 
---.r "1aında ,...... ..........,.. ...... ~- llCltb -

- ..... dlpoUnDılMl arwaa. 104 

................................. llL. - -i Cıkt1 i - -- -: A. C. Titamlnl~e B. Vlta. : 
• m «ru nm ta an. (be7u) : 5 BEi.FAM ı lı knml de : = cdrtz. = - -: Belfam rt..uı lımnf, dldl : = karatan ,.. tıka .. ıı.er ttll' = 
• mendclaa uaktır : 
! Belfam lllsll hemi: e • : 
C tı aearak d16I te eff : 
•: a• •• belleam• ne nrdım • : 
• del'. nmatatn •• daliifı "" : :.u : 
: Pnflmlld •• eaanelerden 11- : = Nnnıs. 1890 = - -.......................... , ....... ~ 

Almanca bilen 
bir mütercim 

ah nacak 
Sllmerbanlı: t7 am lıf d rllll8n • 

LOKS MAMULAT 

PUDRA. AWK. RUJ. KOL~A 

SIN GER 
SAATLERİ 

EMiNÖNÜ 

Caddesi No: 8 

ISTA.NBUL 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -5 TEMIZIŞ MARKA 5 
5 KADİR TUNCA 5 - -- -: Müatahzaratı : 
S Halis baharlardan maımıl, btt S 
: tı.lcblda bulabilecejinız TEMiZiS : 
: markalı blhar anrnızt h r de a rec- : 
S ~ wrıek kif r. Marklfllı<Et ta: : 
: ııyaıı bot kurulardan 10 ranHını : 
: getırene ba.lckalLuvnızdan bir do- : 
: Ju lcuru verılir. Bot kutular her bak·= 
5 kaldan dej tinlir. imal thane: 5 
: 1 ranbul, TahtakMe, Seh Davut : 
: Haa No. 3. : 

;1111111111111111111111111111111F 

Okullar 

Ujmı yaptırılacak 
Ankara Sanat Okulu M dürluj'(Wı

den: 
Okulumuzun lltım te satı 978 li-

ra 80 kurut k uz rinden açık ek-
ailtmeye konu muttur. 

Tal p e n ke fnamey sörmeok U
zere her eün okul mUdUr &üne ve 
elaıl tmiye t rak edec k n de 74 
Urabk muvakkat te-m natlar le ve 
kanunun lcabettird ti veSll e bir -
ilkte ihale ırünü olan 11-9-942 tar • 
hine mUaadif cuma ırün saat 15 l 
okul b nasında toplanacak olan alım 
satım komle;ıııonuna mUracaat'arı. 

(7149) 3249 

~11111111111111111111111111111~ 

: DIŞ T ABIBI : - -§ Ali Rıza Oktay 5 - -- -: NQmune Hastanesi kal'l181 : 
: Celil Hamamcı Ap. No. 3. : 
: Muayene saatleri: pazardan : 
5 belka her sQn labahlan 10-12 5 
: 61leden sonra 14-19. Tel: 2827: 

~111111111111111111111111111111~ 

Kirallk matbaa 
mıkinesi ve lefenuall 

Matbaaeılrla müteallik m11klne Ye 
mllteferrian kiralı tır. İltiyenler 
Poltane arka ında Cınırrllı m • 11na 
m r eaat edebllırJ r. 1967' 

..1ııııııııııııııııııı1111111111111L. - -- -E Acele satılık ev S - -- -: Bahçe11 Evlerde ç ma ır ık, : 
: ar, kömUr k ve hoklt~n ba- : 
: ret bodrum katı mutbak ve : 
: ban,.OOan bqka atı oda ı ıw, : 
: mahsul veren m yva a an : 
: ve bahc M2,: 
: ufalt Uzerind k e ba ı oto- : 
: bQa duratında, rne dana nazır. : 
: Müracaat 2. ncl bah il 10 ak : 
: No. 7, Telefon 3485/1& 1955: 

';11111111111111111111111111111111;:' 

Okullara kerli " 
kabul günleri llllhldı 
Mm llCklaJlııa V ... J.ııandlm: 

1 - Askeri liselerle, Kınk
kale BaDat, Ankara llulkl, 
Ka)'Rl'l Ye Merzifon sedfldi 
okullannın kayıt n kabul if.. 
lerl (Ko~a aakerl orta oku· 
lu hariç) 15 e)'lUI N2 tarihi
ne kadar uzablmıırrr. 

II - lıCıarif liaelerfade b~ 
tlnlemlye kalıp da ba tarihe 
kadar btltilnleme atD&'Ylannr 
kendi okullarında muvaffald
yetle nren iıtelı:liler de u -
kert liselere alınacaktır. 

Bu gibilerfn namzet kant 
olunmak üzere ıimdlden bırer 
dılekc;e ile bulunduktan yer
lerin Hkerlik şubelerine veya 
doğrudan do~ya okul mUdUr-
1 klerine müracaat etmeleri i
lin olunur. (6883) 3023 

Ankara Defterdarlıjı 

Defterdarlık 
Muhasebesiyle 
Çankaya 

Malmüdürlüğünden 
Emekli, Dul ve Yetim 

maqlan alanlarm dikkatine 
Ankara Deftcrdarhirndan : 
ı - Askeri ve mülki enıekllerlyle 

dul •e yetimlf'rinin iskonto 11ıretiyle 
bankadan al11caklarr klnunuevnl H2 
ub11t 948 öç RVlıklanna alt tedlve 

bordrosu EmlAk ve Eytam bankuınıı 
ver·ımi tir. 

2 - Defterdarlık muhlllıebe "rsne
Clen verile('rk eyllll - Te rinisani 

H2 O er •l lı klar. 

A \kert Mülki 
1, 1500 1· MO J.9.H2 ııılı 

ıs 0.1000 ısoı 1000 2.9.942 çar mba 
ıo ıı-ıısoo 1001-11100 8.9 942 pcrıenıbe 
uoı,:rnoo 11S01.2000 4.9.H2 cuma 
2001 ~ısoo 2001·21500 5 9.942 cumartesi 
2 01-8000 7.9.9-t.2 p1111artesi 
8001-31500 8.9.942 aalı 

CANKAYA MAJ.MÜT>Ülll{ôtlN • 
DEN TEDh E EDİLECEK 

Askeri 
ı- 200 

200- 400 
"11- 600 
6 ı- 800 
801-1000 

Mulkl 
1- 200 1.9.942 ıalı 

200· 400 2.9.9ı2 çarşaıhba 
401- 600 8 9.942 per mbe 
601- 800 4 9 9'2 Mlmll 

801-1000 5.9.H2 ('Urn11rte 1 

8 - D fterdarlık muh111ebe I} le 
Çankaya mnlınüdürlulfü ve11ne ındf'n 
emekli dul ve yetim nıaa 1 rı al nla
nn re mi senet. nıaıa.Ş eü&d nr, ve fo· 
to.graflı nüfuz tezkereleriyle birlikl~ 
:!' ukarıdakl m&'l aıra nııın ralRrınn 
göre tll• in olunıtn giinlerde bı sat 
Vt') a bilvasıta mılracaatlan llAn o]u, 
nur. (7884) 8418 

Hemşire aranıyor 
!tletmemistıı meden hasta. 

neei lçla K...ıa:r Cemiyeti 
Henıtir'e me~ ~ -
malı ve ameJiyathanetenle ca· 
lışmış tecrübeli bir hemşıre -
)'e ihtf~ nrdır. Hutanede 
ikamet etmesi met"Jt bulun
duAıından lqe ve tbaceef ha•· 
rane tarafından temin edilecek 
ve kenduıine (100) liran ka
dar Ocret verilecektir. Talip 
olanların hal tercümeleri ile 
birlikte diploma aurett. eyi 
huy vesikan. evvelce qahe· 
nklan yerlerden aldıklan 
bonservisleri ve üo adet fo • 
tografı ı 

<Ergani Bakırı T. A. 8. lt
lerme Direktörliltll • M ıden) 
adresine lfÖndermelerl illn o. 
11mur. 1048 

Saym Miifterilerimizin 
nazan dikkatine 

HiKMET ORGUN 

KADIN TERZiSi 
Orduevt kal'lmnda Mend a

partmarundakt ~; Sıh· 
hat VeklJea A.Dran -*ak EU· 
kıan Ap. No. e Jııa& 8 e tllı.rınue

br. 

~ ~ bDıltriır. 
:ıooı 

DEUTZ DİZEL 
Sanayi ve ziraat için 

5, 8, 11, 18, 25, 30, 40 beygirli 

Kısa bir zamanda teslim edilebilir. 

Türk Klöckner - Humboldt • Deutz Ltd. Si 
lstanbul, Galata, Bankalar Cadcleai 44 Çmar 
Hanı, 4 üncü kat. P.~442 Telefon: 40419 

~1111ı11111 SARAÇHANEBAŞI HORHOR. ~:;._ 'lESINDE: HUS 

i 1 !:_--~:·IHA YRİYE LİSELERİ v 
-S Talebe Jııa.pdına b&tlanmııhr Ell1d ta~ fO'IOJOD tıe.lne hdıar talılMıer1ıııl •t..Nıll 
: ı.neıen ılzundır. Smıt bOtünlemc im anlamııı 31 a~ Pazart.eel. ııae bKJmıe tmtılh 
: arta lıcJnn elene lmt.lha.nlanna .. o tıY ııenembe ve o~ Jmtlbanısnna * 24 eytQJ 
: nacaktır. Müraeaat MI' Siln ıo dan 17 " lıadllnlır Ecnelıt ıı.... ta .wııtJar.sım betler'. = bin huııusı v le naJcJecYMr• T lefcıa: 20030 -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Orman Koruma 

Yün çorap alınacak 
Orman Korum& Genel K. Salın Alnı 

Koml8)'onundan: ı 
1 - 14.000 çltt y!Jn corap kapah •a°"f 

ı»Wlıvle elariltmeet 11-9-942 cuma ırünU 
aaa.t 1li te Yenlıtehll'de onn n korun:a 
l'elMll K. blnaılmda Yllilllacaıct:ır. 

2 - Muhammen becJeo 11200 lira o
lap muvald<at temln&U 840 ı d r. 

3 - Sartnun~ nOımunalnl m 
m~ h• ailn ırörillet>Mtr. 

4 - t~ llıaıe A&tlndeon b r 
aaat nveMne kadar t.ekltf mt'ktupı.n 
111 kAnunl v41dc&Ja.rb1e btı1ıllcte komı. • 
)'OINl vermeleri Uıln okmNr. 

(7000) 3214 

Aıkert Fabrikalar 

Posta sürücülüğü 
Aıılıara P.T.T. Müdurluiünden: 
Her sim aeliP ııececek trenlerden pos 

tays alıp Yermek ve elarabuiyle nakle
dilmelc IUtİyle Elmadai • İsta,,oo arası 
9'42-943 potta liiriicWüjü wanııamesi u 
cihince 22. 8. 9'42 rarihinden iıibaren 1 ~ 
jlÜa .müddede ~ ebiltme,ıe koaul 
muttur. 

Ayltk muhammen bedeli 30 lira rıu 
Yllkbt ..ua.c 27 lita. idari kefalet 30') 
lindu. 

Eksiltıneti '· 9 9'42 tarih cumartesı 
JıiİDÜ .. ı 12 de Aak.a P.T.T. mudurlü 
iüncle mutetekkil komisyooc:a yapılacak 
ur. 

İsreldilmn o ıüa w sune kanuıu 
vesaide birlikte muraaıatları. 

(7059) 3131 

Tahta kapsül alınacak 
P. T. T. Umumi Müdür ültınden : 
1 - İdare ihtiyacı içın nllıJıuneei 

nçlılle ytta bin tane tahta kap ili lca· 
palı aarfla ekılltmeye konulmıı tur. 

2 - Muh•mmen bedel (6000} lira 
olup muvakkat teminat (HO) lira • 
dır. 

8 - 'Jl!k lltme H. t. 942 t.rihlne 

Kızılay 

Özel Işık Okulu 

Ana - İlk 

••••••••••••-il te adilf eden tarııamba ırtıno ı at 16 
da Ankara'da P. T. T. amnml mtt 

lirahk lllObllyıll 

1pamın 

5 oda, her tUrlü k nfor hal• 
bır d11re mob 1 ah larak kira 
ılrtır. Telefon .t Jıd r vardır. Ye 

a tehir Sallık sokak Artan Ap 
t 3 Tel 3?31 

Ka p - 934 ve 935 1ene rinde 
Akph r Cwnhu et ilk okulundan 
223 o ul n araaı 1 e mezun olm 
tum. S mdi lae ilk okul "hadetna
mem zayi ettıtlınden bir yenlalnln 
a acatımdan hükmü yoktur. 

.Akfehirli Mehmet GOrbOz 
2013 

Çamaşmr çividi 
Alman a'dan yeni •elen 

(1 ORİ • BRİJ.LANT) markllı 
çam ır çividi 1&11 • cıkanlmış. 
ır. Bir tecrübe k tlılir Me • 
mı rlır Kooperatifi aatr• •er· 
!erinde Ye bilumum bıakkııllarda 
hulıını r. 18!t1 

d rl le binannda müte kkll ko lı -
von hı r. rıını\a yapıheaktır. 

4 Tal p f'r n ırfln t 15 e k 
trkllf mf'ktupl rını korvl o a te dı 
et elf'ri 1 rmdı1'. 

15 !'lartnamrler hrr 
nl r 1c Ankara leYll ım m rl 
den f tınhul d11 Yf'nİ ,. ide h n nd 
ı'ferıo .a nl ııt m h11 1 liırind ., hn 1 
lir. ('71411) 1412 (7 11111111111111111 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

5 Cebeci 1 BU GECE 21.15 te Kavaklıbahçe 1 Bu ıece 21,15 te 1 ÇanlonCad. I Bu secc 
5 Yenidofan HOREL _HARDI ÇiÇEK AŞKIN GÖZ YILDIZ D 
5 Sineması Haydutlar Arasında Sineması Y A. Ş L A R 1 Sineması KAHRJ 
5 Telı 2111 TUrkce 16zlll Tel: S01'1 -C Türkce aözlll ).- Tel: 2196 -( • 

•l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!lı!!!!!!!!e!l!!!!l!!!!l!s!fl!!l!!a!!!!!l!!!!!!I!!!!• ';ı11111111111111111111111111111111111111111111111ıu111111111111111111n11111111111111111111111ıın111111111111nı111111111111111 

U L U S - 23 UncU )'il - No. 71589 
bııtb'U Mhlbl 

!SKENDER AR'n7N 
M'llllU'at Ye M em-. Müd1b11 

NAŞIT ULUC 
ULUS Buıımevt ANKARA 

Yeni Sinemada 
a..an 14.ID clllı ...... 

14.80 - 18.30 ...a&1'ftla 

Ym geceden soarı 
18.ID - 21 9NLftStannda 

DELi GENÇLiK 

Park Sinemasında 

YENi 
MEVSiME 

HAZIRLIK 

DOLA YISIYLE 

Sus SinemaStnda Rmır Siı 
.... .,. ,ece BucQn 10 da; 

14.80 - ıa.ao .....,_da e--. 1mıdıar 86" 

Şehvet kadını 
...... WIUttUl'&ealt 9 

1ıl7Gk blt'ecarıılar 

JılA WEST Jıuuı 

.....a.tmdıı 

Maskeli 
DlKKAT ae.temı. IODder1Jen ne 

.... l'Ulll1 Dllnd )lla ec11J1M91n sel'S 
12111 tA halı: matlnllll 

LA ZONGA 

KAPA.LIDIR 
AIDY • HARDY ij11 

tJrt deVre J 
Jı8dııS Rıooner ....-.r: 12 

1
9W'llrn• .. ~ lllUndaD ~ Dl; 

Mr.: 0...... ....... C. .. elL 1 1 11r wıı,et lraOal edllm-. 
'hl ııaı 

'hl lfHO 
Tel: -

odeli B LAV~ UN K RadY.oları _o ta cad. No. 64 Telefon 


