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' .... ~?ilSTANla halya ara
~~ -ua tuh ur eden hudlsclc
~ ~:t\'Benılı, olduf,ru yolunda 
~)~a!l'or. Bunu memnuniyet.· 
~"-' ekıe beraber o lıidlsc. S >-~'-Uclerle, hatta hiç ve
~ ~~I en canlanması \'fl teh
~~tr alnıası lhtlm:ılinl d& 
~~· Yıı. Net.ekim Yunan 
~ &bnau Anıavutluk hu· 
~1 lldığı ihtiyati tedbirleri 
\~ ~ r. Bu \•ıu.Jyet Atina mu. 
'~ -~er lhtlınaJe karşı uzun· 
~iıtı;11 4e~ dikkatli \ 'C l;asl:-ct· 
~~ goııtcrır. 
~'' t.ı.ıı\'unanlstana karsı alı
Sİ ~~ • k<!U ihtimaller ıırzcden 
\ ,::'1.t ~~~etin blrlıaç ~nılen. 
\~le 'Ul;llJ1 bulmasmdakl baJ" 
ltfi..~1İİ4;dea blrlnl Macar - R-0-
. ı\N tııın girdiği buhnınlı 
~"'h lraına1( lazmıdı· N ~t ..;·a İtalya Tuna havu.. 
~ ~ ı.ıeırp t~hlJkcsf doğurabl· 
~~'ele dalgalanıp durur
\t. ~ ~mı 'o Akdenb.ln <li· 
\ ~,fında bir thUliirı kö. 
~''t '!'elbette içtinap ediyor 
'~ ıı_. t'ansUvanya meselesi 
'-.~~ede Almanya \ 'C İtalya· 
~ l •te ttı karan llo hall olun
l~~ b ltaıyanlann l'unanls. 
q ~ lr niyetleri olup olma· 

•ıırette ı;lmdl anhyaca· 
"· 

QASAN KU!IÇA'l.'I 

Cenubi 
~f:-ikada 

~'.~.~arp 
~~ ~!!·tı~t (A. A.) - Rcsroı 
"~llt!tı tııntakasında kıta
~lı-ntıı.ı a1nın t.ir pususuna 

. ~ ş. ardu. Düşman da
~~~ht ratırnız hafiftir. Ce 
~ \~. ~·J~ f~ika ha va kuvvet· 

t. 1~~tU ~~ısoa Uzcrmc mu-
t ). ır hücum yapmış 

~
.~~. 

lr1f·1. 
~ b· bv 1 <lk J.cr..t>lliyctinde 

it tı:ı llıbaıan iımoet eden 
ll\l'k1 .... ~toı ıu nakııye vası
~ ·• a Yangınlar çıka· 

' ~lh.. O)lj tf 
ııır1ıu-1.; . '>uıdc bombaıvlı· 
~li:ı:ıı.,:sı Buııa mıutakası 

~t lf la atını§lar.ıır. Bir 
· ta.l.uımıştır. Hasar 

I s. Jt Toprak nıa·h
sullerir1ıizin 

ih.raç fiyatları 

Bomanyanın son bir buı;uk ay zarfında Sovyetlere terkcttlkf Be!;:lrabya , ... 
BUko\'lruı Uo Bulgarlııra terkt"CIC()('fl Dobruca l'e Manrlara bıraJ<hfı 

Trıın51h·anya), 1:ih!terlr 1&rlta 

Londraya atllan 
Oğultulu 
bombalar 

Bir miktar yaralı 
ve lllye sebebiyet 

verdi 

l .. R~~·~~~~~~l ingiltereye dı~~1fi1?:~~~\~··~~~; · ı f · ı "' f 1: d •• 1 ı' bomba ntıJmıştır. Bu bombalar, 11 1 a 1 un yapı an ' h&lkl~ mc~~u.n ?ir mahalleye 

1 

dli§mıiş ve bır mıkdar yaralı ve 

. Almanya ve 1 ak I n ötuye sebebiyet venni§tir. 
Ayni zamanda, münferid bir 

ltalvanın kararlle b ?OO dUşman tayyaresi, ıngiltercnin 3 
• Bom ardımana cenubu şarki sahainde bir şehir 

Vl·vana konferan- tayyare iştirak etU üzerine bir kaç bomba atmıştır. 
Hasar azdır. Yaralı ve ölü yok-

S in da halledıldi 62 tanesi tu~ece, şeh:r1erden birinin uzc· 

Macarlara 45 bin 
kilometre 

marabbabk arazı 
lllıak oıanayor 

1 
Romen hudutları 
garantıye ahndı . 
Viyana, 30 

bildiriyor: 
( A.A.) - D.N.B. 

Bir taraltan mih\'er devletleri 
hariciye nazırları. diğer taraftan 
Romen \•e Macar hariciye nazırla
rı arasında cereyan etmekte olan 
müzakereler. rnih,·er devletlerinin 

(l!Cl\ nmı llnrüı1c) 

du .. şu'' ru·· ıdu.. rlııe yirmi kadar pi.iyük kuvvette 
iı:fılii.k bombası ile bir çok yan-
gııı bom'>ası düşrnüştür. Bir kaç 

Yalnız bir ayda ev hasara uğramış ve bir çiftlik 

Al ı 1000 te yangın çıkmıştır. 
man ar ta yyare Düşmanı'l tayyareleri ayni za 

kaybettiler manda, cePubu garbidc üç şehir 
I..ondra. Sl CA· A·) - Dün ln- üzerinde brJmba "ltnıadan uçmuş 

giltero üzerindeki akına 700 Al. !ardır. Yalnız lmlnra yangın bom 
ma,n tayyaresi i Urak etmiştir· Pa b~ları bwakmışlarc!ır. 
döluıloyl geçerken İngiliz hava mu· Şimali gRrbidc, )&ngın bom. 
dafaa toplnrı Alman tayyarelerine br.Jan, bir 1?f'hirde ve kırlarda ba 
ateş a<;mış, 1nglltcrc topraklan il· zt hasarı mucip olmuı;ıtur. 
zerinde İngiliz avcı tayyareleri 
düşmanı geri pUskUrtmUşl~rdlr· 1n 
giltere üzerindeki muhnrcbc lcrde 
62 Alman tayyaresi dllşiirlilmtiş -
tür. Dilşen 19 lnglliz avcı tayyare. 
sinin 10 pilotu kurtulmuştur. 
Ağustos ayı zarfında dilşürillcn 

Alman tayyareleri bu suretle bini 
geçmektedir. 

Almanyada müthiş 
bombardımanlar 

Yük tramvayları 
ihdas olunuyor 

Bunlar sabahları bilhassa halden 
ahnan meyva ve sebzeleri 

mu~!elit s~mtlere nakledecek 

Yunkers 
tayyare 

fabrıkaları 
harap oldu 

( \"azısı S üncü sayfada) 

Almanya ve İtalya 
tar alından 

SovyeUere nota 
verilecekmiş 

btanbul Lramvııyıur ıdarc.:ıi çok 
yerinde bir karar vermto bulunmak· 
tadır. 

Sabalılnrı erken snatlcrdc lstanbul • 
Beyoğlu, EmlnönU • Bebek, Ycdikulo · 
Topkapı • ·:o Edlrnekapı ııruında 

yük tramvayları l§letecelıtlı. 
İstanbul esnaflarının en bUyUk 

derdine cevap verecek olan bu hare· 

Plyaallo 

Zafer piyankosunıın en biiylik lk. 
ramlyeslni l\uaoan Kegork 

(Pfyanko numaralan ve tafsllitı 
2 ncl sayfada) 

ket, bllh:ıssa seyyar satıcıları çok ıc· 
vindlrmı,tır. Zlra bunlar sabahlan 
halden aldıkları sebze veya meyveleri 
araba tutacak kadar paralıırı olma· 
dığından aırUarındakl kütelcrdo ter 1· 
çinde kllark bu uzak semtlere götUr 
mektc, sonra buralarda tekrar alqa· 
mıı kadar ıokııklan dolııprak bitap 
bir halde kalmaktadırlar. 

Bu tramvaylar muayyen latasyon· 
(Dc,·amı 4 Uncfülc) 

JJül>m,, 30 (.\.A.) - C:ı.yrireıımt, 

takat ilim:ıd:ı ~nyan bir mcn1baclan 
bildirildiğine ~öre Moskovadakl Al· 
man ve 1talynn se!lrlcıi. Romanyanın 
Sovyet değil, Alman iktısacll menfa
atleri mıntnltasmda bulunduğuna. da· 
tr sovyet hükumetine kall bir nota 
tevdi edeceklerdir. 

Terfi listesi 
Son kısmı tama men neşrediyoruz 

Piyade, topça, Jıava, lıttbkAm, 
mababere aallUye ve dendrJola 

sabaylarmdaa terfi edenler 
Ordu terfi listesinin tasdikten 

çıkan bir kısmını dün neşret· 
Dl.işlik· Bugün de henilz intişar et. 
miyen kısmın neıırine devam edL 
yoruz. 

Binbaşılığa terfi eden piyade 
yUzbaştlar: 

Ali Oktay, M. Reşat Tanyol, 
Fethi Yurdalan, r. Halil Cnal, 
Rat ip Ergenekon, M. Suphi Şen, 
M, Tevfik Karadayı, izzet Ko· 

çak, 1. Hüsnti Barlas, Süreyya 
Akay, A. Cevdet Özden, Hulki 
Gökmen, Abdülhalim llter, Ab· 
dülkadir Akın, Veli Ünal, Hem. 
zi Kurtean, Lutfi Tuğlu. Mcb 
rük Savaşman, l\1. Tevfik Sü· 
ren, Fethi Kaptan. M. Celil 
Ünsal, l\1. Veysi Şenol, I, Hak
kı Çetiner, M. Vasfi Tokuş, Y. 

(De,·amı 5 lncido) 

ihraç birliği asgari 
hadleri tesbit etti 
Bu sayede köylü mahsulünü 
değer fiyatla satabilecek 

Yeni kurulan zahire ~hrac bir· 
liği hububat ve zahirelcrimizin 
&5garl ihraç fiatını şu §Ckilde tcs 
bit etmiştir: 

Anadoiu sert ve yumuşak buğ 
dayları 3·4 çavda!'lı ve yüzde 3 
aı.alizli tonu 5 doları fon hcsa· 
bına ayrılmak üzere 45 dolara 
ccnub sert buğdayları 2.3 çav
darlı 5 dolan fon !ıcsabına olmak 

Üı<'Ie tonu 41 dolara; 1-2 analiz· 
Ii arpalar 4 dolan fon hesabına 
4(1 dolara; 3-4 analizli 1 numara
lı natürel arpalat> 4 doları fon 
hesabına 36 dolara; 4.5 anali7Ji 
S&msun, Antalya, Çukurova, Iz 
m:.r ova arpaları ·1 dolan fon he 
ı:abına 34 dolara satılacaktır. Ar 
pa ve buğdayların satışı münhn· 

(Devamı 4 üncüde) 

30 Ağustos şafak vakti 

Semada 7ürk 
bayrağı belirdi 
Profesör Fatin bAdlıeyl lzab ve kendisine 

atledllea gayri u.ı we yanlı, 
beyanatı tavzlll ediyor 

Dün 30 r.ğustos nfer bayramı· 
mızı kutlarken, sema da bayramı 
rnıza iştirak etmiş, göktQ Türk 
bayrağı belirmiştir. 

Şafak vakti Müşteri yıldızı ü 
çüncü gününde olan ve Hilal §ek 
liııde bulunun ayın biraz soluna 
diişmek üzere yer almış ve ya
vaş yavaş kızıllaşan semada 
Türk bayrağı vücuda gelmiş
tir. 

Bu, gayet nadir hadise hak
kında bu sabah profesör Fatin 
ile görüştUk. Muhterem profe-

eer bize dedi ki: 
" - Bugllnkü (Vatan) gaıete 

sındc gördüğüm beyanat, benim 
ts.rafımdan verilmemiş ve yan· 
lL~ yazılmıştır. 

DUn lbrahim adında birisi mc 
tak ettiği11i söyliyerek izahat is
tE:di. Ben de anlattım. Eğer ga. 
zoteyc yazan bu ;:ıdam ise sözle
rimi çok yanlış anlamış, üstelik 
6Öylemediğim şeyleri de yazmış 
tır! Bundan müteessirim. 

Bu hadise, bu gazetenin 
(Denmr ..ı üncüde) 

OTELDE 
- 7.lll ~iı mi t.ııldm11 erendim~ 
- :ıı;,·ct ... Nerede olduğunuzu bulamadım· Liıtfcn yerinizi söyler 

mislııh~ .. 



2 H A B B R - Aqam Poeta111 

24 Yazan J<.adiccan- :J<af,b, 
GUruUstcn bcı;lkte biiyUyen Bula.ç; 
t'nsıl kıydın, lmyalıırıl:ın attın, Şa.. 

mil!·" 

Bunlar intikam hislerini son de. 
r ecede körU'klUyordu. 

Hamzatm bile pişmanlığı artı

~ or; kazandığı zaferin fazla liana 
t ul~uğını nnlryordu. Buna Şami _ 
Ln ııebep olduğunu unutamıyor; 

cına karnı eoğuk davranmaktan 
kcndln1 alamıyordu. lntikama uğ • 
ramak tan da çekiniyordu; bunun 

l<;ln Honzakta çok kalmadı; doğ· 

duğu yer olan Huzal köyUnc git -
tf. 

-9-

l;aıuil bir aralık yolda şöyle dedi: 
- Hanıznt bir sene daha yaşar. 

sa bizim için p<;k iyi olacaktır. IA.. 
kin herkesi kı1dırdığımız için yaşa. 
yacağrnı ummuyonırn ! 

Dergolu Muhıış söze knnştı: 
- Sen KUncukda iken Honzakh. 

lnnn seni. HrutıZ.'.ltı ve Saidl öldür. 
mek fçin nralarnıda görUştUklerinJ 
duymuştum. I.Akin vaktinde davra. 
namadılar. Korkarnn ki bu isi bun. 
dan sonra yaparlar! 

Şnmll gUr ve ktrmızt sakalını er. 
\'azladı ve arbk konu.5madı. 

ZcdknrköylUleri oraya giden ih. 
tilalclleri kovdular. Hamzııt Şamile 
haber yolla~: 

- Huffedcn geçerek Zedkara 
gel! 

Şamil ve arkıı.daşlan biraz gecik. 
tiler; Ensal ve Il!rik'den gelecek 
gönUllUlerl de Uç gUn kadar Kirkil. 

lı.~TİKAM de beklediler; Huffeyc vardıklan 

Şamil Hamzat'ın kendisine karşı zaman Hanızntm Ze<lkarda bozgu .. 
~izli bir dargmhk duyduğunu sez. nn uğradığt öğrenildi· Şamil kaba. 
mekte gecikmedi; birlikte Huzal hati Ensal köylülerine yUkledi ve 
k6yUno geldiğinin ertesi gUnU kadıya çıkıştı: 
Hamzat'a: - Şu hal sizin gccikmenlzden 

- Sen burada ''bey" olarak kal, ileri geldi. 
ben 8cnin yerine şerlatin emlrlerl Sonra Hamzatı beklemeden ken. 
n1 ve yasnklarmı yerine getiririm· dl köyUne döndU. 
Halil! Salt (Kerath Gaziyev, Kıbrt Zedkardaki hezimet Hunzakta bir. 
Mahamat. ve Kurab) ı Abdurrah. limit parla~tı. ilacı Muratla Osman 
man da kendi taraflarında aynı 1ş1 \"e arkadaşları Hallı: arasında lhtl. 
yaparlar. lll hazırlamaya kalkı§tılar· Bunun 

Dedi· içinde bir toplantı yapmak lbım_ 
Hamut bunu hem idare usulüne. dt· Halkın bUyUk bir :iusmı Ham

hem de kendi hlslerino uygun bul. zattan korkuyor; iki sakalsız ihU
du· Bununla beraber ilk iş olarak l.llclnin ardına takılmıyordu· Di. 
ona başka bir vazife verdi: yorlardı ki: 

- KUncuk'da Bahu Bileenin bJr - Hamzatm ortadan kalkması 
çok mal ve C§Yl!SI varmış; birkaç bize ne kazandrracıık! Nasıl olıın 
kişi ile ornya gidip al ve getir! bir baş lazımdır. Hanlardan kim. 

Şamil gittiği yerde bir DCY bula. se kalmadı. Hamzatın yerine kimin 
nuıd.ı; Avar Kraliçenin ölümü du. geçeceği de belli değil. Böyle bir 
yulunca yağma edildiğini anladı. adam ıçksa bile daha iyi olacağını 
KöylUleıi sıkıştırdı; bir ikisini öl. kim isbnt edebilir· Başsız kaldığı. 
dilrceek oldu. O zaman seklı: ara.. ınrz giln başmııza Rus gelecektir! .. 
ba eşya verdiler; Huzal k~yilnc ge. Hacı Muratla Osman buna rağ. 
tirildi: men üınitlerl:ı.i kaybetmjyorlardı. 

Şamil orad:ı reislerle hocnlarm llk cuma gUnU. cuma nnmazmdn, 
bir toplnnt.1 yapt:ıklarmı, Harmat'a: memleketin erkekleri bUyUk camll 

- Avcr lllkeslnln merkezi öto_ ve avlusunu sokaklara kadnr dol_ 
denberl Hunzaktııdır· Scnln de o_ durduğu zaman ortaya çikncaklar; 
rada oturman daha uygun olur! heyecarilı bir nutuk söylenecek ve 

Dediklerini duydu; bl5ylece han. ihtilAI kopacaktı· Kendilerine hilr. 
ı ırın boş yerlerini doldurmak isti. met edilenlerden bir kaçı da sade. 
··orlardr. ce "Bu yoldn yalnız kalmak" ih. 

Hamzat yıktığı tahtm cuibe:!In. tlınallııden ba.~etmi§lerdl· 
den kurtulnmsmL~· Hamzatm Hun.zaktn bıraktığı a. 

KUneukdan gelen 15Ddyetçiler, damlardan Hacı Yasul Mahamat 
Şamilin, Bnho haıımırn eşyası dlyo tehlikfyi sezdi; şefine haber uçur. 
onların kendi eııyclarmı zorla. al. du· 
dığmı söylediler. Zaten Avar sara. Hrunzat çabucak kendi köyüne 
yına yerlC!)ecek olan Hnmzat Şa.. koştu; birçok tUfck satın aldı; a. 
mile: dıımlarmr daha iyl eiliiblandırdı; 

- Getlrdlğin eşyayı aahlplerino cuma gUnünden evvel Hunzakn 
geri ver! d5ndU· 

Dedi· Son birkaç gün içinde Hacı Mu. 
Şamil biran durgunlııetı; 1Aktn ratla Osmana ve arkııdaşlarına so. 

kendisini çabuk toparladı; itirnz et.. kul.anlar hemen dağıldılar- Hattiı 
medi· Ertesi gUn Avı::.r ~yinln ya,. iki kardeş kendilerini pek yalnu 
nma sokuldu: bulmıya ba.§ladılar· O glin dedele. 

- Arkadaşlarımın clblselerl ~- rlnln Hrunznt tarafından çağırıldı. 
kidi, hatta parçalandı; çUnkU evle. b~I öğrenince bUSbütUn canları sı. 
rindcn çıkalı Uç aydan çok oldu; kıldı; h:ıttıı. al: sa.kallı ihtiyar ada. 
onlara yeni elbise yahut yama ma: 
vermek lamndır. - Gitme ... Seni 6ldilrilr! Biz 

- Herkes C\inden dlln çtknıadr 1:,-idcrlz! 
Ytl- · KiIMeye nyn muamele yapa. Ded.Ucr. L!kln dedeleri hiç tclAş 
mam ! etmedi: 

- O halde evlerine gtulnter! - Sizi 6ldUrUrse dalın mı iyi 1 
- Gidin!.. BclJd de fena maksatla ça/;'lrnlt. 
Şam11 arkadnl)larmr aldı; atlan. ı ror! 

nı Dergoyn çevirdiler \"C sUrdlilcr. (Devamı var) 
;.., lıt,. • , "' ' ,• • • • • ~ 

Bir müdafaam 
G .\ZE:'U~t\ItN &nhlblııdcn, bu 

- Buna da oku öyleyse! • diye, 
önüme Z9 tnrihli nfuıhasrnı lioydu· 
Onu dn okudum: 

"f tnnhul mebusları Snrıycr h:ıl. 
lanın iJUc".dcrlnl t~blt etmek iize· 
re dün yn(>a<'.:ıklnrı toplantı~ ı bu· 
~ine bımkmı hır ,.e hu~lhı ~ıırıye. 

Sonbahar tarifesi 
20 eylulde tatbike 

başlanıyor 

Karadeniz hattında kt§ vapur 
tarife~i 1 teşrinievvelden itiba.. 
ren tatbike başlanacaktır. Tarife. 
de cstıslı bir değişiklik olmrya
cak, yalnrr. vapurlar dııhıı az iske
lelere uğratılacaktır· 

Köprü ile Ad3lar, Yalova ve 
Anadc.-lu iskeleleri arasındaki son 
bahar vapur tarifeleri de 20 ey_ 
Hilden itibaren tatbike baglana. 
cak, Adalardan son vapur saatle
ri 2eri al1nacaktır 

Aynca Anadolu iskelelerine olan 
seferler gllnde bire indirilecek, A. 
da plajları arasındaki eefcrler de 
tatil edilecektir. 

Şehirde dolar 
toplıyanlar türedi 
Döviz knçnkçılrğt geçen yıla. nlsbct

ıe artmı~tır. Sekiz ay içinde 1157 va· 
ka mahkemeye intikal ctınişUr. Son 
znmımlarda bilhassa dolar toplaynn· 
ıara çok rastlanmaktadır. Merkez 
bıı.nltaımdn dolar fiyatı 155 kuruıı 
olduğU halde piyasada 260 kuruşa do
l ar alanlar g1lrUlmekted1r . ___ .,.___ 

Yeni demir madeni 
Maden tetkik ve arama CDMUtUsU 

geçenlerde I<ocaelindc Çam dağında 
ve Sakarya nehri civarında yeni bir 
clemlr madeni bulmu;,tu. lşleUlmesl 

l•arnrln~an bu madenin telmilt pi.Anla· 
n hazırlanmaktadır. 

u Etrllsk ,, yine 
tamir edilecek 

Almaoyadan gcldlğı gUodcnberl bir 
çok ded.Jltodulnra scbcb olan ve bllbas 
sa sürati birdenbire dilşen TlrUsk va· 
JlUrunu yeniden tnmlr etmek mecburi
yeti hruııl olmuştur. Vapurun aUraU 
ton zamanlarda gene dU§mllş ve 10 
milden n~ağı lnm~tlr. 

Vapur Haliçte bııvuaı ı,'1rın"k için 
~l<lcmeklcdlr. Mnklncleı1 \ ' C k&Zanla· 
rı tcuıtl'.lcrteH:t< ve lılı'li=sa 'itlllibfa?ın' 

<ta bıı.zı tıl(rn~t ,.e taıu!rıt t >:ae~arnk 
ııQrnUn ~azlalıı.§tınlmıısma ı;alışı\ı7.cak 

tır. 11.1 ya§Ulll b1le t:asnınaı~ olan 
\'apurun bu lldnc! tamiri olo.caktır. 

taviçreli bir fındık 
taciri geldi 

Bu aab:ıbkl cluıpresle, lavt~eden 
"Hokstrase ve ŞllrekAsr,. !ındık Uca· 
rethnneslnln b1r mUmessUi gelmi§tlr. 
Mümessll şehrtmlz<lcn mUblnı miktar 
ıtıı. fındık nla.cakbr. 

POl../STE: 

Bir yol kesme 
bidlsesı daba oldu 

lkJ gece evvel Atlallp~ada ı.ıeıı sar 
hoıı ailesl.le beraber giden bir avukatm 
yolunu lte.smişlcr kendisini yarala.mi§· 
tardı. Dün gece de saat 9 da Demir -
kapıda. bir yaralama hD.d~el olmuş· 

tur. KnrııgtlmrUktc Dervlıı All mahal· 
lesinde 14 numarada oturan Mehmet 
bu civardan geçerken Uç klfl yolunu 
ltczmi§, ve Ozcrlnc ntılmışlıı.rdır. Meh
met kendlıılni kurtarmak için tabanca 
smı çokml§ vo ate~lcml§Ur. Çıkan 

Irurauntnrdan biri o civardan geçen 
Urfalı HUseyin isminde bir yolcuya 
isabet ederek yaralanmasına ııcbeb1-

yet vermiştir. Mehmet de kavga sıra· 
smda kendi kurşunlle sol elinden ya
rnlanmı"tır. Suçlular yalmlanmış. ya· 
ralı hastaneye knldınlmıgtrr. 

18 yaşında bir kız Utunlardn N C<'lp Fazıl fü· 
sa 1.ureğ<' t41almalamn ytizlinden 
çok n:tzllt bir Uıtnr ııldı;;ımı blllr. 
siniz. O gi.inden itibaren hemen he· 
nıerı bnn:ı bol bol mc,·zu \'eren bu 
mulıter<'m nıuhnrrlrtn yazı )nzdrğı 

,ı.:azcte~i giizd~n gcçlnni) otdmn. 
Bu~ün bir clost önüme. o gnzctcnl:ı 
2ı; 'e 2!l AI,"Ustos tarihlerini hışı· 

'nn 11.i rılısh:ısmı lıırakınra: 

re gUmlslerdlr·,, 
- Arlık baJı.<;ctmemcl•tc rsrar kuyuya düştü 

- Jlayrr, dedim nen hu galr. 
'Pılr IUP\ 1u nr:ımnmıı;o. :ı ~::ırnr 'cr
ılim . 

lfir:ır etti : 

edebilir mJslo ': ı:oca.mustatapaşada oturııo manav 
- Hem ısrnr, hr-nı de bu mesc- 1 Beıdrıo ıs ynııındnlct kızı MtlrUvYet 

lede nn_l:ırı mfül:ıfan bil<' ederim· ~ <?vlcrlnc!ekl kuyuya dllşmUş, uzatılan 
- !'le dbl~ ' ıp kopmuş \ 'C nU~yet itfaiye taratın· 

d Elime bir t.nlem, bir kiı(;ıt 1. 1 Jan MUrih'\<?t yaralı \•e lıaygın bir 

ım. ı haldo çıltnrılnrak Hnsclt! lıastanesine 
- fl!watlls yanlı değil, \·azılı.ı kaldu'llmıııtır. 

o;::ıl.nt! .. de<lfm. Bu svyle olacaktı: 1
--------------

"~S C':"o liıl t:ırlhindc• S:ınycr Hail• ff.cl ~ -CS--~@ -
1J 1 -. ~- '.\ /:!-.. ~fi':( tı l'", µ:ır ııde şikj;ı.·ctlerl cUnle~1p not ~ ~l'# JJrlYI 

.ıl:ın nıl'buo;;l:ırın l.<•ııdllerinl' nırhu~ ~ ;, ~ O ı... • A / 

Gençlik teşkilô.tı
nın ilk adımı 

Klüplere kabul ve tescil edilen 5 9 9 8 
genç dün bir geçit resmi yaptı 

Beden terbiyesi mükellefiyeti 
k<ınunu dünden itibaren mcriyet 
mevkiine geçmiş; vilayetimiz da. 
hilindeki bütün kazalarda genç. 
lik klüpleri merasimle açılmıştır. 

İstanbul vilayetinin belediye 
hudutları içinde gençlik klüpleri
ne 18 • 20 yaş arasında 5998 
genç kabul ve tescil edilmiştir. 

~lin vilayetin her kazasının en 
miısait sahasında mükellefler top. 
lanmış. bayrak merasimi yapıl-

clıktan sonra gençler ka.ıa kay
makamlan ve kaza gençlik te.. 
şekkülleri reisi tarafından teftiı 
edil mittir. 

Tcftiıi müteaktp kaymakamlar 
r,ençlik teşekkilllerlnin ve ıponın 

ehemmiyetini tebarilz ettiren bi. 
rer nutuk irat etmişlerdir. 

Nutuklardan sonra her klübe 
mensup gençler muntazam bir 
f!ekilde klüplerine avdet ederek 
lıa)Tamlaşmt§lardrr· 

Zaler plyankosa 
Dün kazanan numaraları tamamen neşrediyoruz 

30 bin lira alan talili paraları 
ne yapacagmı anlhtıyor 

Milli piyango idaresinın 30 a- • zanan talıhlinin biri şehr~iz?edir. 
ğustos Zafer Bayramı için tertip Kegork adında olan bu talıhlı Pan· 
ettiği fevkalade piyangosu dün galtıda Bayır sokakta 52 numara. 
İzmir Enternasyonal Fuarında ela oturmaktadır. Kegork 28 yaşın· 
çekilmiştir. da bir hemşiresinden başka kimse. 

Merasim•lc Maarif Vekili Ha. ~i olmıyan bir işçidir. 
r.an Ali Yüc"l, 1zmir Valisi Fuat DUn gece sinemaya gitmiş, saat 
Tuksal, mevkıi müstahkem kt1- <.m bir buçuğa doğru ağır ağır evi
rnandanı General Mehmet Berk. ne gelirken sokak başında üç dört 
öz, İzmir Bdcdiye Reisi Doktor kişi yolunu kesmiştir. 

Doğrf! 

Değil nıi} 
Telefonsuz "f 0'~', 

Telgraf ve Telefo ' ., 
merkezt• et 

uJelaO • 
Bhde, tı0kak1*ykı0 bit,., 

mek lhttyacmda ~ ~ 
tand&' elmcrtya ya bfr l)lr .,.s>
yahut telefonu bulun-'1 ~ 
kal dllkklnı aramak JP ef oO ,rf>o 
Un.dedir· .Bazan bu tel aJOllcld' 
mak ihtiyacı, lnıa.PJ_!11 1erıeıe yerden ecınt eemt ~ 
bile stlrilldUyor· p.,.tı 1' 

Fakat bo lrtln en ad 
dJr, biliyor masunozf r;JPt>f 

tl'zerlnde (POSTA, !' __ aıı ~ 
TELEFON) levhası bulııı--te14'' 
posta merkezine g1r1yor ~ ~ 
fon bulamıyor. ,.tno sed ,tf!O'' 
mahalle mahıı.lle teJefoO 
ımnaı:· .--t, 
İddlamm bir mll'llalle l!!l""'" 

blllrtz: ,.tfı, 
Kmltopraktaki (ll()S'f~dt. 

GRAF, TELEFON) ırttJ 
bir telefon yoktur· tıtt ~ 

Kmltoprak gibi ıntiJtbll ~~· 
çit ycrlndo ,.e hele bir ( J11~ 
TEJ.GRAF, TELEFOS) ~ Jı" 
zinde telefontın bohıJl~nt!f'1 eli• 
ldkatcn çok tuhaf \'O bıv-
yonn- •? 

Doğru Jeiil f11'' 

'"Kıy east1teletl 6 
3 tefi 

Talebe miktarl it 
bine çıkarıtac~_.. 

ımıır, sı - ııaarlf ~}dll.,e ~ 
il Yücel dUn tuan gezııı!§ ~;.· 
ta.ratmdan oercllne verfleD ı,ı~ ~ 
bulunmu~tur. VekJl maartf 1' ,
!mda beyanatta bili~ fi.' 
kl: ~t e~ 
"- Köy cMtıtmer.ııı~e tedft· .pi . 

yük ehemmiyet vernıe1' 
m!lttan 3 btnden 6 biııe Behçet Uz, parti başkanı Galip Bunlar piyango biletini aldığı 

Bahtiyar ve 1:ımirde bulunan me· ._.;şenin sahibi ile arkada~larıdır. 
buslar, 45 bini mütecaviz halk Kevork bunlara: D ~ 
huıurunda 18.30 da ı.s!ikliil mar. -;, ~e ~a~! diye sormu,, .onlar Şubeye ş İl' şl" 
t:iyle başlanılmış, ke§ıuc safahatr da: Bıletını ver bakalım, b1r teY Beıiktat Yerli Askeri 61' 
Sait Çelebi tarafından halka izah ~·ıktı galiba,. demişlerdir. ıinden. 9561 edilmi~tir. Kegork bu sözler üzerine hızla- 1 • Şubemi%dc ıcayıd' f9""4~ 

60 bin lira knzanBn 29845t.nu. ~rak evine gitmiş, kapıyı hızla ğuml- bu d ğuıtlıutıl~ :ı!c, 
maralı biletin bir parçaıu lstan- 1.apayarak dışarı çıkmamıştır. 1 u vt~bi 0tııı J. eY ısıeP'.ıt 
>ulda, diğer parçası Trabzonda. Neden Sôttıtr'kapı 'açıhnr:r, K~ ' •:e.~:d .t'be~n ~ubC ~tJY 
20 bin lira kazanan ı 72517 nu- gork "haydi gidelim., diyerek oto. zi~~: te~e~~~r cdecelc ·~ 
maralı b}:ctin bir parçası ~stan. mobi}e _binmiş. piyango ki~sine meclisi tara!ından eOl1 r~ :ı9 
bul~. ~ıger par!lası Fethıyede. gelf!lıştır. . . _ lan yapılacak ve ıs t'f .. dl 
10 bın lıra kazanan 62562 numa. Kcgorka GO hın hra çıktığı SOY· günU bitmit oıacaıctır· ııai~ 
ralı tam bilet Ankarada. 5 bin li. lenince kızmış, "benimle alay edi· 2 y kl gtiJlİeri (g) .tt' 
ra kazanan biletler İstanbul, Tar· yorsunuz, böyle delice şakaya kı- -:. o . ama saat "' 
us, 2 bin lira kazanan biletler zanm doğrusu., diyerek hayli söy- tek gunlen rıabah ete~ 

Kast2monu, Ankara, Bafra, Sam. lenmiş, kendisi güçhalle ikna edile. aaııt. (l2) ye ;kadar . ,eJJr 
sun, İstanbul, Bergama, İzmit, rck parası \'eritmek istenmiştir. cektır. vatctı#t~ 
Sivrihisar. Bin lira kazanan bL Kegork e\'Yel5 parayı almamak is- 3 - Yoklaınalııeril1İ Y~f.~ 
lctler İstanbul, Zile, Bursa, Edir. temiş, bir haylt-mUddet baygınlık mua~ene .:e 1{~ ~i a&İC~ ~Ae ne, Ordu, Artvin, İzmir, Konya, lar geçirmiş, neticede: yan r mu e .. e 

1~ '11l8dd Jı'rı~· . 
Eski~ehir, Samsun, L~pseki, İs· - Verin bakalım, diyerek otuz ~~nunun 

1
84 dun~ cağı -.•e rı .~ 

kenderun, Adana, Zar:!, Balıke. bin lirayı almı~tır. ıcc ceza <ın trl aıundt11'ıı ıtP-j, 
sirde satılmı§tır. Kegork parayı aldıktan sonra ~ul~nanla~ bu t>eleri "'4.rı 1 

No. Lira bi!' J?lUharririmize şunları söyle-
1 
allınklya lancı şu dl'~ A~ 

298454 O nuştır: e yo ama nru J ~ er 
60.00 ''S en e l e r d c n be r i bilet zımdır. gele' ,uıdPfs 

172517 20.000 a 1 ı y o r d u m. Yinni gün 4 ;-- Yo~lntnah~~}-etfotoP~ 
62562 1 l b. 1. . b b'l . ld ellennde nilfus ı•P':. 0.000 evve lr ıra vcrıp u ı etL a ım. 1 • 1 .k. d t vesi1tJ ıdııl'I"'#' 

20"'981 S.OOO tık zamanlarda hiç ümidim yoktu. arıy c 
1 1 

a e .. da"111' .o e tıif C' 
" Fakat birkaç gün evvel rüyasını ve. mektebe mu . 11ıarı11 . pııı 

61970 5.000 gördüm. Fakat bu kadar büyük ik. daır mektep ~esık eJıı:ıtıerı 
ramiye çıkacağım tahmin etmiyor şube merkezıne g ~ıtl"ı 

2000 lira kaz.anan dwn. Oç aydanberi de hemen he· lunur. * • • ~,; 
numaralar men işsizdim. Beton demirci i~i- Dev tı u a&Iııırıil' ~.O<' ,f 

7280 90263 93432 140490 siyim. İnşaat durduğu için ben de ~ 
0 

u yer uıafl& ~ ~~' 
189691 195144 196903 262363 dolaşıp duruyordum. Bu para ile 1 

-
336 doğuııU 1., ert~ rJ)oJf.,.J 

262614 280989 ne yapacağrmr şimdi söyliyecek ht rııpor ııebcbieri 1 ınJııı,.rl' rP. , • .,, 
1000 lira ka~anan halde değilim. Her halde kendime terkedllerek bu do!.'nııuı_,.ııı ,ıı"" 

N münasipçe bir apartıman kunnak leye tabi diğer doB~ ıı:ı.~ ıı 
· t · lame.ama 2 cylOI 9-iO ~~ numaralar 

25111 26733 59747 
63886 70890 87940 
95398 95983 98910 

110951 129621 132495 
150194 165199 1'75641 
197656 209085 219731 
243764 25.6739 290144 
296702 299698 

62178 
91658 

107747 
137690 
196129 
229798 
291018 

Son üç rakamı (875) ile niha. 
yet bulan 300 bilet 100 er lira; 
Son iki rakamı (08) ile nihayet 
bulan 3.000 bilet l O ar lira; Son 
rakamı (5) ile nihayet bulan 30 
bin bilet 3 er lira: Son rakamı (9) 
ile nihayet bulan 30 bin bilet 2 
şer lira kazanmışlardır. 

Talihli ne diyor? 
Piyangonun bu keşidesindc ka-

ıs erım.,. caJetıf· Aıel'• 
Kcgork gittikçe kendine gelmiş, nasında ~ıanıı geleı>" : r'! 

güle güle otomobile binip evine 2 
- l:oklAnl~re~: ıo'~· 

gitmi"tir. da beraberin<ıe cuı6 • ,0,0 .. A· 
~ A) NU!us hUvlYet tJ! A..ıı.T". 

lı lkametgt\h seJledl ; dll'ıoı;~~ 
13) Tahsili bltir~ıı~ d,Jt ~ 

tahsilde olanlar dtl'•csl~ /" 
Uçak lıaltası 

Dilnden itibaren başlıyan Uçak 
haftası beş eylfıle kadar devam e
decc ktir· Bu itibarla Hava Kunı· 
munun muhtelif kollan tarafından 
hafta içcreindc eğlenceler tertip 
edilmektedir· Bu eğlencelerin ha • 
Rılatı tamamiyle Havn Kurumuna 
terkedilcccktir· 

Hafta eğlencelerine dünden iti· 
baren başlanmJŞltr· Bu akşam sa. 
nt 20 de Floryııda bir hava g~cesl 
tertip edilecektir· 

alacağı fotoğrııtll ııft&~ ,,ı 
C) SanatkArlaT ' tı: J\I fi)~~) 
3 - Yokıanıs gilP jje!°I ~-~ 
A) 2 eylül {140 d:ı.ıl~&bj1V 

nahiyesi o(tabsild0 efO' _n' 
B) 3 eyiOl 94.0 d" ~ r 

tahsilde 11uıunıınltırL riD )-o ~ 
C) di(!er DııhlYcıe ei'ı.Jl'· ~~' 

lert aynca iJAD cdlle;~ IJIJltf1' ~ af· 
4 - latanlıUl d•: 

1 
_,ıcet oıııl' 

bulundukları yerdC~ıerl 11~ 
rtnc mnrncaat etJll . '114!~ 

- St'n! l•:ı.nırmdnn c:ffdır:ıc:ı I' 
bir lnC\ZU 

Mernl,ımı r<'n~medim \ ' <' Z .\. 

.. r U 'ncıı ı :ıJ:ı t'~lıa~ ohlnJ'.:11 i:ft· _,l.J ı.t.-.l=..J..!.1.: ~ 
n•'ı·ı~k· :ulır. Uu 1:ın tstanlnıl nw· 1 r--:h'.':."'.A:.-K-ı_ltl_r-4-Y-YJl_!l'._'F.-, -~-------~---~-.....---..,.---- _ __.. ___ _ 

h:ı~::ırıT''n 29 •ıl:ırsto tarihimi<' S:ı· ı f)E Gı7 r.~· B~ / fJVYU. '- ·av YE'Nı 

/1~1::~1A5~ 
Et/El .. BtJNDAAI ALT~ 6",_,01R'~5tı 
AY MUnlDDU.\ L0-1 l~11#A 11f• 
YA P<'ENSGSı/./ıtlEI lY' Eb'.,-ıtZ· 

~'lıo;;tos bti'ıi.nl fac;n nnmd:rn 1 art>I 
l'lt!L,'i sntırl:ırı (•lmdunı · 

''iı;;t:ınbul mebu lnn tm~lrn ılc 
• :ın\ er parti mf.'rkc zlnde 1 th er: 
halkımızın 'Jllcüyt't \r nrzuln°rm 
ılinl<>vin not <'tmcl.tNlirler·, 
- Bnnda ne ,·:ır'." ı1 c"l.n Dcm t•l 
ınebrıslar Sıı.rıH>rc ı!'itıııMı•r , " :•:t 
zC'trnln ~ıl.tıJ\1 lJaki' ·:ıd 1 rln <Jhlr 
di'tll'r1 ıc:Jkllye11Prf not <-•'l;o"lnrmı"' 

r'\'f"'f' cldip h"ll,:n "İltib·c11C'rl-:f 1 DA KqlJ'1.1tıYıM RuNv~ ~·;;-. Qt:lEJt' lı'lll>ı. 
linl"mC·I; nrztıo;unu izhar elını:'lt'ri 1 ~r .... -;-t: 8~Y.tp./f ) ·'\~~ Nl/I M(J5!flS.NA 
· i ı ~_!C ..,}l , --z;/_. ::tı#f-jf:>' Gu:. E LL ıG ı ıızeı ıı r ort:ı~·a rıl.ıııı•tır 1 ..,., •· _...( V" ~ 
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,., ,·c·I lla~\'lllı'Ulli .,.f1arı•fıııt1nn ı -.~1ll.- İ'tlfd (İ c:;.qz: E Tt: MU. 
ırıı. 'mi "ttlrııırı;oinc> ııc• ıl " r in? O ,...., '-~·- '/. , v ., H'18ıRı Gu-
~·. , :"filli'" ' ıı r·nızt" ı~, \(•ı.ıı I -:!...-..:._ .. --. cr~-.~-s-J z c.L 1<ı:ı~4'- · 
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F+- ~S,,,.:' NA MUSU~ll . 
- Oumı d:ı çr:l:tnı !tOJ" t;rt( "' f._'l A'E/ıJ M~Vkı. \, ) ı /)f" ıK4MÇTt; 

1 iö\ _ ..:._:_:_ s::-~ l'fUB.;,;> A'/Jl.I» .~~-..:.L.. c-',._....._ ..... ,..-'-"-......-..~ ı..~~;:;..rı.11t.::c_ 

M/f51..4Rı C.tJ ,ıAI· _. 
MIŞ,ô/ .. ~· 

f. l, .._____... 



- 1940 

a 

H Jf. B E R - A kşım Postası 

'~•B~ 
Almanyada müth iş 
bombardımanlar 

Vunkers 
tayyare 

fabrikaları 
harap oldu 
Krap ve dlter 

ukerl fabrikalar 
da hasara uğradı 
Londra, 31 (A· A·) - İngiliz lın· 

va nc1.areti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bombar • 

dunan tayyareleri dün gündllı Ho· 
landada düşman i!jgali altında bu
hınan tayyare meydanlarına vo 
Holanda sahillerine sefer yapnn 
kafile ve gemilere hücum ottniş . 
lerdir· 

Dün gece tayyarelerir.ıiı. Essrın· 
de Krup fabrikalarına, Gelsenkir
hen. Botrop ve Sent Nazcr petrol 
tesisatlarına. Dirııbuburg elektrik 
fabrikalarına, Almanya. Holanda, 
Bclcika ve Fransaı!a r.ıUteaddid 
tayyare meydanlarına hücum ~t • 
nlicılerdir· 

Gündüz ve gece h:ırd~iıtına işti
rak eden tayynrclerimizin hepsi 
Uslerine dönmüşlerdir· • 

BERLll'\ CzEntxıı.: AI\IXLAR 

Londra, 30 ( A.A.) - lül\"a ne· 
zaretinin istıhbarat sen·i:.i bildiri 
yor: 

Bu hafta ıkınci dela olmak üze· 
re İngiliz hava ku\J vetlcri evvelisı 
gün gece Berlin üzerıne akınlar 
yapmışlar ve ıtina ile intihap edı· 
len müteaddit a:skeri hedefler \'(' 
harp için hayati bir ehemmiyeti o. 
lan fabrikalar üzerine yüksek infi. 
laklr ve yangın hombaları ntmı~ 
lardır. 

lki filotılla teı:ekl.üllerinden se· 
çilen tan·areler. "ı:~erlinin merkezin 
den ancak altı kılometrelik hır me· 
c;afede bulunan bir hcdele suretı 
mahsuı:;ada hiil1lm etmi.lcrclir. 

DtGl!:R A l\1N LA HA U.ı\IR 
MÜHİM TA T•"S l LAT 

Londra, 30 (A.A.) - lfa\a ne 
zaretinin istıhbarat servisinin bıl
dirdiğine göre, l>cs:;au'daki bil~ Ok 
Yünkers tabrikalarmın bir saat 
de\'am eden bombardımanı esna 
smda, on beş tond:ın tazla yüksek 
infilaklı bomba ile yangın bomba· 
lan atılrnı~tır. Birçok yangınlar ve 
inhlaklar müşahede cdilmiştiı · 
Tahmin edildığine güre bu fabrika 
büyük zayiata duçar olmuştur 
Fabrikaların yakininde bulunarı 
bir tayyare meydanına, bir bom
bardımancımız ıki salvoluk tarr 
bir isabet kaydetmiştir. Fabrikala. 
rın şarki nihayet!erinde bulunan 
büyük binalarda yangınlar c;ık
mı~tır. ~ıerkez kı.illlı binalannda 
da tam isabetler olmuş \'e rasıtlaı 
şiddetli intilıiklarla bır çok yangm· 
lar kaydetmişlerdir. L>iğer hir r~cıt 
da zikredilenlerden ba~ka bına 
gn'.ıpları ve merkez de de b1r bina· 
mn üzerine bomba ar i-,.1bet ettiğı
nı ve yam:ınlar çıktığını beyan 
etmiştir. 

·12 AUI.\~ T,\ l'ı' \RE~t 
Dt'~U r. Or.oO 

J..onclra• 3 1 . (,\. A.) - Jngilh: 
hava ve dahili r.mniycl nezaretle 
rl tebliği: 

BugUn öğlcdf'n sonra bUviik ctfü.· 
man tayyare filoları Kent konthı
ğu sahillerinden geçerek bilahım• 
ı::eniş bir mıntaka.ya dağılmışlar V<' 

İngiliz hava kuvvetlerine ait I..on. 
dra dvarındaki konUuklardn muh· 
telif tayyare meydanlarına hücum 
etmeve teı;ebbüs etmişlerdir. Alı • 
nan llk haberlere göre birkaç ölil 
bir miktar da yaralı olmasına rağ" 

r-········-··············-·········-·········~ A 1 rn an 1 ar 
! Romen .. Sovyet i 
ı ı , hududunda ı 
ı i ı bAdlseıer : 
i Romenler f 

Bizz at /<.endi 
silahlaril e 

Sov9el 1 M~ğtüp 
.muhal ızları-1 e d ı ıecek 
i na a t eş i İngiltere cenup 
ı i orduları knmancanı 
1 açmış 1 böyle diyar 
j i 

~Sovyetler Bükreş~ 
Londra 30 (.\ . A·) - ItöytPıin 

hususi mı~hahiri, cenup nskeı·i mın· 
takası umumi kıırarga'ımd!ln bil -
diriyor: 

il 
il 

balonla ve 
tayya eier 

! HükOmetıne bir i 
1 nota verdi İ 

Moskova, 30 ( A.A. ) - Tas a· 
jansı bildiriyor: 

Hariciye müsteşarı Dekımozof. 

Cenup nı;kcri m· takasındaki as. 
keri kuvvetler. cenubi lngillcrenin 
yalnız Alman istilasına b:u-amak 
değil, fakat ayni zamanctıı lngiliı 
taanuzuna da bir mcb<le olacağı 
ihtimalini nazarı dikkate almak • 
tadırlar. 

,. 

XX nıeriyo'nun ıliişcrck ııarç:ılannn son tayynre!ll 

19 ağustosta Gafenkoya " Romen Cenup askPri mmtakası kuman· 
kıt alarmın Romen _ Sovyct h u. dnnı general Asinlek, bana dedi 1. nsan oğlu, toprak üzerinde çen üç sene mUddet tayyarecilik 
dudundaki tahrik edici hareketle· kl: yuvasını kurarak. sular üze_ fıleminde hakiki bir tekamül sene. 
rini" prot~-sto eden bir nota t ev. K'ıtnlarım, mulıarebeyi dü!imnn rinde ilk kayıklarınt yürüttükleri leri olmU§lUr· 
di etmiştir. arazisine nakledecekleri gün için sıralarda bile havalara imrenerek Fransada ilk defa. yapılan U.y. 

Not;ıda, Romen kıtcılarının hazırlanmaktadırlar. Alman usul · bakmış. kuşlar gibi kanatlarını sal. yareler Lantos Dümon. Esno Pel. 
Sovyet hududunda mükerreren !erini tekamül ettiriyoruz ve Al- hya sallıya uzak diyarlara gitmek teri, Brellyo. Delagranj. Farman, 
yaptıkları ve Sovyet rnuhafrıları. manian bizzat kendi oyu:1ları ile arzusunu bir rüya ve hayal halin_ Vrigt tayyarcleridir· 
nın bazı ahvalde mukabele etmek m::ığliıb edeceğiz. de yaşatmıştır· Asırlar, biribirini San~ Dü.mon modeli ilk tayyare 
z:-ruretinde kaldıkları endahtla. kovalarken insnn oğlunun bu arzu. 1906 da yapılmıştır· Bu tarihte ha. 

· · General. bu mmta1<ada tahsil e. 1 il ın tın t H il · · · 100 met e ur<>rak bir rın teçviz edileıniyeceği bildınl· - su e ts memı.;ı, ar ış ır. er m • va ıçerısme r ,...... 
misti. dilen ordunun kolaylıkla mütehar- lelin masalları dolduran zUmrüt tayyare icat edene 1500 franklık 

I>rka"lozof, dün Romen ordu. rik ve seyyal mahiyeti ilznrine anknlar, küpe binerek uçan koca_ • bir mUkCıfat mcv'ud idi· Santos 12 
suna mensup müfrezelerin Sov. nazarı dikkati celbctmiştir. Bu kanlar, süpürge tizerine binerek birinciteşrin 1906 da. tnyyarcsiylc 

mütehnrriklik ve seyyaliyet. lngil- k ü u d 'hl b 22 t k b ük"" t k vet hududıında veniden hasmane gö y ·z nde seyahate en sı r az. O me re aşara u m· ıua ı a_ 
hareketlerde bulunmalarını ve terenin diğer mmtakrlarmdaki di - lar bu arzunun birer timsalidir· zandI· 

ğer ordularda da aynen mevcut ı ~, tabi t Es p ı•A ı ~A " · le 1908 Romen ?.!;keri tavyarelı-rinin hu. nsan og u. yavaş yavaş a e no • e ....:r ""'yyar"sıy 
bulunmaktadır. Cenubi 1ngiltere - 'k' ld k b · d 300 tr •· d 1ik dl'du tecavüz etm-:lerini protesto ha ım o u ça u genış arzusu. mayısın a me eye .ı-a ar :, • 

ede:-ı yeni bir nota tevdi etmiş· deki fırkaların birçoğu. l<~ransa - nun tahakkuku çaresini düşünmiye seldi ve 1200 metrelik bir mesafeyi 
. daki İngiliz sef~r heyetine iştlrnk başladı- Dumanın havada yUkselişi_ aştı. 

tır. etmi11 fırkalar-dır -.·e Almanları ya· b k k · bl b 1 i B 'lk ta "-1 ift Batlhlı idi Notada şunlar ilave edilmekte. ne a ara • genış r a onun çc. u ı · YY~'- er ç 
dir : kından tanımaktadırlar· Bu fırka- rlslnl duman doldurarak havada Tayyare.ri tek satha indlrme~i ili· 

ların eskileri, yeni erleri kendi tcc· yUkselmcy' dllrfindUler 5 Haziran defa mecbur Blerl•.-o dü,.Undti· G 
"Bu hadis .. Jere kurban ,<T.idc:ılc r b 

1 ...ş · ., " ,, . rü ekrlndPn istırıı.rle ettirmekte - li83 tarihinde Mongolfiye karde>~. temmuz 1908 de ilk uçuşunu yap. 
olduğu takdirde mesele vahim bır dir. ' !er ı·ık balonlarıntn tecrübc~ini A- t 31 :ı.:- 't ' 1908 d b t.n şekil alabilir." l· .uuııcı e§nn e u j 

Notada bu hareketlerin muh. none'de yaptılnr. Aynı tecrübe 20 yare 28 kilometrelik bir mesafe~ 
Slovakyada yahudilere Eylülde Vcrsay'da tekrarlandı. Bu aşarak bir rekor kırdı· İki gü· 

teme] ncticelerinc!•n Romanya ilk balon havada yükselen içi sıcak sonra Bleriyonun tayyaresi düşli 
hükumeti t amamiyle mesul t u tul. yüksek tahsil yasak hava dolu bir kUrcden ibaretti· ve parçalandı· 
makti'.dır. iki ay sonra Pılatro clö Roziye ve Delngranj'ın ilk tayyaresi 28 şu 

Gafcnko ilk Sovyct notasına Marki d'Arlan balona bag·ır bir se_ bat 1907 de urtu- Fakat ilk tecri. 
R an h .. k. t' ta ( d l'rl'tı hıı rı:, 80 (,\ .A.) - D.N.H. " om ya u ume 1 • ra ı n an petc binerek göke yu"'kselmek cesa_ bede ta'-·varc düserek parraland 

·ı ab t d' etm"şt" C Slovnkyn hllkOmctl, yahudtıcrin ,, ,, • ,. ven en cev 1 ev 1 1 ır • e· re tini gösterdi· 1791 de pa'"""ütün . 1908 martında. DelagranJ· yen! bir 
t S tl · "dd' J d yalnız llkmektcplcre dC'vnm edebile· •..,.. vap a ovye crın ı ıa arı re • kcı:ıfinden sonra balonla se'-•ahat tayvare ile bir defa. daha tecıilbc 

1 d ·ı k R h .. kii ceı.ıerine mlitcclalr bir kanun hazırla.· •J " " 
< c l mn ·te ve omanya u ıme- dalın tehlikesiz bir hıü aldııh il'in meydanında göründü· Tayyareci bu 
t . h"k" · · ·k· ı k t mıştrr. Badema ortıı ve yUlaıck mel<" b" " ıncc. u umctının ı ı mem c e bu yolda tecrübeler daha ııık sık yeni tayyarcsiyle Fransada, llalya. 

1 k. · · k 1 k .. tcplrrln lmpıları bunlara kapalılm•a arasmc a ı ıvı o:-nsıı u munasc. ~ tekerrUr etıniye h""ladı· 1794 de da uçuşlar yaptı. 29 dakika, 53 
be J • • 'hl"! d k h" olacaktır. Maarif nezareti husust Jlk ,_, 

t erını ı r. e ece ma ıyette balonlar askeri hareketler sırasın_ saniye havada. kaldı· 
b• h · k tt b ı ı · · mektepler tesis ederek ynlıudiler için ır ;ue c e u unmama arı ıçın da dUşman kuvvetlerini keşfetmek Tayyarecilik en bUyilk bamleııl 
h d l f 1 t 1• t avrı sınıflar ''8pacak ''e yahudilerle l • u ut mu la ız arma a una ve· J " için kullanıldı· Ferman ile yapmıştır. "erman 

· ı cı•w• b'l d' ·ı k a· ıırlycn talebeler ayrılmııı bulunacak· rı ı 0ı ı rrı mı te :r. 1812 de Ruslar balonlardan Fran_ 26 birinci teşrin 1907 de 771 met_ 
Gafcnko. Sovyet hududundan lardır. sız ordusu üzerine yangın yapıcı relik bir mesafeyi tayyaresiyle a_ 

R omen muhafızları üıerinc ate~ bombalar atttlar· 1804 de meşhur şarak tayyarecilik kupasını ka_ 
edi ldiğin i ve Sovyet tayyareleri. Gey Lürak balonla 7000 metre ir. zandı. 13 kanunusani 1908 de Far. 
nin hududu geçtiğini kaydeyle- ~~ I 1 ( _:_ ( "' ') tifaa kadar yükseldi· man 1 dakika 28 saniyede 500 met. 
mektedir. _ ~ Fakat bütün bu keşifler. havada relı1c bir mesnfeyi katetti. Bir 

Dck:ınoıof. Gatenko tarafın- 1 seyahat etmek imkanını tamarniyle n1Uddet sonra Fnrman 20 daldkn 
dan \•apılan işaratın kontrol edi· 1. halletmiş değildiler· Yalnız, hava i . havada kalan tayyarcslyle mUtead. 
leceğini beyan ve buj!Ün Sovyct ~ Bulgnristanda "neşeden doğan çerisinde yükselmek çaresini veri. dit uçuşlar yaptı. Nihayet 2:s ki_ 
hiiklımc~i t:ıraf•ndan trvcli cdilr,. k • t teel:ll(ıtına malik olmu" bul yor. 1nsan oğlu, hıwaya hakinı ol· lometrellk bir mesafeyi 20 dakikıı 

.. ' 1 "'ve " ,. v protesto notasına sur at e mcr.ı. 
1 

kt.ır. BUtl.ln Bulgar mesleki t . ma>, düşündü- Bunun için de ha. içerisinde aşarak Rens'e geldi vr 
• t" • • b' ·ı 1 unaea e d • Jd - h ld h d Amerikadn ta\M."are teerlibeleri "-'ıt run'.v

1
r. ını mı1ıc1 ~~- .ır ce:oap ver.ı şekkliilerinln umum mUdUrUğti "ne· va an agır o ugu a e ava a ,,., ., 

mesı anm«Ye < lPlnl tevıt ctmı k t urabilen bir aletin keffi lazımdı· prlıyordu· Vrlgt kardeşler, Aıneri. 
. C" k" •

26 
• 'h . R şcden doğan ·uvYc , tcşk!ltı.lını kur- " " tır. un u ag-~ı.tos tı:ırı lı o· mağa karar vermiştir. TanT.tm edil· Bu iılet tayyaredir- kada insan yardımına. ihtiyaç kaL 

men nn:as•~a ragmen Romen kr. mlş olan plM ticaret vekili Sagrorun Tayyareler, havanın mukavemeti madan yalnız motörlerinin ve per. 
talan sımdıve kad?r hudutta tr 1 t kil cdccc'•i hususi bir komisyon esasına istinat ettirilrnİ.11 uçmak vanelerinin kuv\'etiyle yerden kal. 
cavii,.,. cll':vıım etrrıl"kteciirler. 1 t:~afıntlan t:tblk edilecektir. Neşe· iıletlf'.'rldir. Kuşların kanatlarını kabilen ilk tayyarenin tecrübesini 

ı drn doğan ırnvvet tcşeklcliltl "Brnn· gözönlindc tutarak yapılmı§tır. 31 ikinciteşrfn 1908 de yaptı. 
men tayyare mcydularmua dddi nik,, l•m!ndeki yeni gen"lik te•kllA· Tayyareler ancak motörlerin ica_ Bütiln bu malfımat tayyarenin 
bir hnsnr olmamıştır. " " ., " dı ve tekamliliinden sonra hakiki ilk görUndüğU 1908 tarihiyle bu _ 

tiyle ıukı bir te§rikl mesai ynpacnk· 11 Bahsi geçen kontlııklnrın hir birrr uçuş fıleti olabilmi~tir. k gün arasında geçen 32 sene içeri. 
şehrinde sanavi binalıırı hasara trr. tnyyare tecrübelerini yapan Yilz_ sinde tayyareciliğin ne kadar ile. 
ıığ'mmıştır· Bir miktar illll ve ya- ;,: cumhurrelsll~iııe cumlıuriyet pnr başı Flerber, imal ettiği tayyar('. rileıniş olduğunu gösteriyor· 
ralı vardır· Avcı tayyarelcrimi:- tisi tarafından namzet gösterilmiş o· ye binmek cesaretini gösterdi. Ha_ Azami 25 kilometrelik bir mesa. 
h<'r tarafta dü~mana hücum ede lnn Vlllklc, mecburi askc-rl hizmet vaya yUkselerek yirmi metrelik bir feyi 20 dakika zarfında. a§abflen 
rek ciddi 1.ayiat vercllrmişlcrdir. kanunu projesinin hlikt'ımetc eşha53 sııha Uzerinde uçtu. Bir müddet Farman tayyaresi nerede? Buglin 

Greııvic; saatilr. l8 30 a kndar ıı· alt fııbrikalan kontrol ııallhiyetlnl sonra da Fnrman daha vlikseklere Ussilnden binlerce kilometre uzak_ 
iman raporlara nazaran 42 düş • veren hlikmU hakkında !Jkrinl bildir çıkan,.daha geniş bir saha içerisin_ lara kadar giden. on iki bin metre 
man tayyarf'si imha edilmiştir. lO mck Uzerc Ruzvclti ziyaret etmiştir. de hareket eden bir tayyare yap. yUksekliğe çıkan, ve binlere~ kifo 
tayyar<'mİ7: üslcrine dönmemişler 1 ViJlkle bu hllkmUn "potanslcl bir tılar. nğırlığmda bomba taşıyan. sUr'ati 
dir· Dördünün mürettl'batı sağ vr dlktatörJUlt., tesis edeceğini söylemlı:· Bu ilk tecrübeler 1905 de yapt. saatte 800 mctreji geçen tayyare_ 
salimdir· .ir. . hyordu· 1905 ile 1908 arasında ge- ler nerede? 

Amerikada büyük 
harp inşaatı 

l'nşıııgıoıı. :JO ıl.A .) - D.:"\ ı. 
;\yan mecJiı;i, dün 5.1 milyar dola 
Jık '.11unza'.11 . silahlanma blitçc:in ı 
ıa:.,ıp etmı~t1r. Bu tah.,ic;at ıle 200 
harp ~emi,i \'e 1 t.392 tan•are m•a 
olunacaktır. • · • 

Bükreştc üç gazete 
kapatıldı 

lhıkw•, Sl (A . .\.J - D.N.B. bildi 
rlyor: 

- _, ___ Vnlınln emriyle nanatrr Doyı:e Say· 
tung, Ekstcrı:ıpoııt, Arad•r Zaytnııg 

\'C Reşltımcr Znylung ı;azetclcri bu· 
gt1n cıl<nıamt§lardır. 

Beden terbiyesi mlik~lleflyctl kanununun meriyete g irrnesl Uzeorlno her 
rnıntakada mllkl'lleflyet yftfmdıı bulunan gonı: ler kit.iplere aynlmıılArdır. 

Dün .btanbul clhettndeld klUplero , ·crUmt, olan ıeasıe.r BeJ'.azıt me)'.daDQld9 

bir ı:-eı:it resmi yapmıııla.rdır. l"ııkımkl birinci r(.ISimdc buıılnrtlan bir grup 
J;ôrillmektedlr. lkJnel resim Tıık&lmdo yuıııtaıı ıııl'nı iuıılo güı.cl bir Seti' 
)'.8P.&Q J(ulell llakeı1 llaeel .taıebcelnl &üırtcnnckt-O<llr, 



Romen - acar 
ıhti ah 

Toprak mahsulleri
mizin ihraç fiyatları 

Oniv.ersiteve 

Talebe 
kaydı 

l 
1'l tJ~ ~ 

kUı;Uk yolun her i 
0 

,11111 S 
kadem yUksckliğiı'Ödiregi 'ı. 
'iııtünc iki sanc:ık tıC ' 

Dt1nkU loemm bua..a.ı: 

(Bıı.' tarafı 1 nclde) 
bllkm1 bir karariyle neticelenmir 
tir. Karar bugün saat 15 de Belve
de:re sarayının "Altın,, salonunda 
it:tib.az edilmiştir. 

<Ba.' wnfı ı oclde) Fasulya serbest dövizle yapı· 
5lmn fJcrbcst doviıle yapılaca.kt· lan satışlarda. 10 doları fon he· 
tır. sabına tonu 100 dolar, ~nkas vo 

tncc keprk için tesbit edilen klcringli satışlarda. 40 liraı;ı fon 
kJymet beher to:ıuna 25 liradır hesabına 220 liradır. Küçük ı;ıra 
ve satıg fonsuzdur. Baklanın ser ' mallan kHoda 2 ınıruş barbunya 
best dövizle eatı§lan 1 dolnra. fon Jar için 4 kuruş nolrnıın kıym<:t 
hesabına :l3 dolar, klenng ve ta.· te~bıt edilmiştir. 

P aza rtes1 gunu 
başıyor 

Se.lamon aralıı.rında Berant clftlltl 
sahibi t.ıeyaz adam hlznıcUndc ı:~an 
lıastJı yamyam zencileri tedaviye çalı 
§tyor. Bununla beraber kendisi de hlll!· 
tadır ve hastalarını bir zcrıclnln sır· 
tında. dola,,maktadır. ~ini lı!Un.lllt· 
tcıı oonra bitl>in bir halde, lıaııını zen· 

cinin baıın• d&yıyaral< evine ıl!innıtitı· 
tlir. Ellerlııl sUbilmt'li suylı\ yıkamı§, 
teın\z\cnmig "·o kendi hu• ıır~tınl almak 
Uzerc ağunıı bir tennonı.,tre koyduk· 
tan sonra arkııUstU yatağ'ına dU~mo,. 

ti. l b(I) ... ııo ~ 
Direklrrin 'katd~:;ıtf 

kısa kazıkls.rl• ç~bifl1'e ~ 
zıklar zinc1rlc bl ~ 
mişti· . e bıııılııf,~ ' 

:Oircktcrc gcıınc. Jle'-'1 
rcklerlnin ıı.ynı ~1~ereııl~, ~ 

Alakadarlar arasında iki taraflı 
bir tesViye sureti imkftnsıı gôrül
dOkten sonra Macar \e Romen bil. 
ldmıetlerinin arzusu üzerine ha
kem müdahale etmiırtir. Hakem 
kararı Macaristana .. tahminen 45 
bin kilometre murabbaı arazi k<r 
.zandırmaktadır. Bu arazi meya
nında, ezcümle şimaU Transilvan
ya mıntakası ve Klauselum • Cluj 
Szekle komitalıklan dahildir. 

kuslı satışl&rda tonu 10 Jırn fon Nohud fonsur. ola.rak serbest 
hesabına 70 liradır. dövizli satırlarda 66 dolar, klc-

Fakir talebeye esaslı 
sekilde yardım edilecek .. 

mUslaani gcııı . dik dil \,. ı 
Gergin iplerle dıtn 1~ ~ 
dJ. . e r'~k)I ~ ~ 

Kuşyeın iserbcst dövizle satış rıng ve tukash snt.ışlnrda 130 li
Ia.-da 5 dolnn fon hesabına. tonu ra.dır. 
51 dolar, klering ve takaslı salış Yeşil Alıadolu n·crcimeklcri fı 
lardo. 30 lir.ısı fon hc&ıbına 120 dolan fon hcsabmfl. 90 dolar, ta. 
lira; su.sanı serbest dövizli 10 do kas ve klenngJi ı;ntrnlorda 30 li 
un fon hcrabınn. 115 dolar, kle· r:ısı fon hesabına 190 lirn, sıra 
ring vo talmslı satı§lnrda 50 li. yc§il mercimekler 3 rlolar fon h~ 
rası fon hesabına ?.50 Jirndır. s:ıbına. 38 clotnr ·ıc klcringli sa· 

1alanbul Univcrsllc!.lnc ycnl talebe 
kaydına pa.znrtcsi gUnlindcn 1tlbarcıı 

~ıanacaıcıır . .Her talcbcyı rcktôr 
lrnbul edecek, kendilerine Qnlvcı sile 
taıcbcllginln chcmmiycUııl \'C r;enç 
UnlvcrsltcJ..inin vazirelcrlnl nnl&tacnk· 

tllr. 
Vakit tı~lc ile alqıam nre"ı ve bu Dlrek1enn tcP~ SJ~ -& '" 

dol~aaı o gUnüıı llçUneO dolıı~ma Dd bayrak asılnltf ıdll lı blı sız ve hazin bir ~1
18 -ı•n .. ı.a 

mydı. -ak ıv.,.... ..... r mayordu. Bal•- 11 ırıo•· ..,, 
Biraz uyuklııdıktnn ısonrn hiunel bir brra.z: bir ınıı~.1 bit d~ 

tır. çil3ini çağtrclı: yapılmışt.J; vo tB 
1 pJlt~ ııır 

üniversitenin muhtelif fnklilleJcrlı:ıe - Sen, "\'cyaburi., _ diye cm. tasını andırıj'or<l~~ ~ırıı1~ •• 
Bu hakem kararını müteakip bir 

taraftan mihver devletleri hariciye 
namları, diğer taraftan da Ro
manya hariciye nazırı arasında no· 
talar teati edilmiştir. 

Bu vesaikle Almanya ve ltalya 
Romen topraklarının tamamlılığı
nı ve tecavüzden masuniyetini ga
ranti etmekte. Bükreş hükfuneti de 
bs gnrantiyi kabul eyıemektedir. 

Keten tohumu :ıUzdc 5 a.nalizlı tışlarda 20 lirası forı hesabına 
10 doları fon hcsa.bma. 105 dolar tonu 170 liradır. 
ve klering ve talt3.Slı satıı;larda Fob lslanbul satış esnasına gö 

bu yıl fazla mUracaıtt olac&g-1 tab· retti, dürbünü al. ve bak baka· \'a~rıı; ve ortasın , 0cııııi~ 
mın edilmekte olduğ11ııdnn bazı ta· hm '•Jesi,. gcU~·c.ır mıı? varlak vnrctı: D~ke ,•e 
ltUlt.e dershaneleri uzcrlndo t..adllflt \ara ~üre bU· teb "Veya.huri.,· itaat etti· GilU, u. ş:•rc>ti leli· ııe)'sı t 

10 lirası 220 lira.dır. re, tcsbit edilen asğnıi ihraç !int 
Kumdan fonsuz serbest döviz lnnnın mahsul h~üz m\istahsi· 

il sa.tışln.rda 32 dolar, Jderinı; 'Ve !in elind ... iken )cararlaşbnlmı~ 
ta.kaslı satı&larda. :!5 lira, akdarı C>lması çiftçinin mahsullinü ihr:.ı 
fonsuz serbest dövizli sa.tışlardn. cstçıya değer fiatla satabitmesi-
31 dolar, klering v~ takaslı 68 li ni temin b·ıkımmd:ı.n da çok fay 

yapılacaktır. 

J.<"akUlto ikmal ımUhanlarına da 
pazarlc31 gUnUnılcn Jtlbnreı:ı bw;lana· 

caktır. 

zun dilrbünrı aradı; evin önlindcki Güneş bat:ırketl;,,119ıııı p_ 
balkona getirdi; ve denize baktı: bUyilk ı;anm. çal~f erin P';,ot! 

- Ben, - dedi. uzaktn, rcl Bu caıı -zcncı tşcı ~r. ,,-
ldf. Sonm vinC .13e~..ıııı•O 

kenll gemi görüyor· O '•Je!I .• ola. l bl d'. "'~ o r 
TAl.lCBE cak· galiba· sır ına n 

1
' kU 41• d> 

l)Mvımsınmıı: oını1'AN t"At\ll: 
~"1.N 'METNİ 

~yann, 30 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: radır. öalı görülm"'ktedir. 

O'.ıılveraitcdo okJJvan fakir talebe· · ri yııpmıya çı • 
0 

JJaOc J.ıl ,, Beyaz adam memnuniyetinden "Hastaıuıne • dııcıtıılıı~ · 
nlıı blmayeıl etrafında bu yıl Unt· ufak bir oh c;:ekti· ""Y Y'>lımd:ıydı; ~I· o r Romen ve Macar hükfunctlcrl 

:Alman ve İtalyan hilk<llnetlerine 
mfiracaat ederek Macariıtana ter. 
kedilceek arazi hakkında Roman
ya ile Macaristan arasmdaki mu. 
a:nAkta bulwıan meselenin hakeın 
kararlyle hallini rica etmitlerdi. 

Bu talep üzerine Almanya ve 
:tta1yn hanciyc nazıdan B. Fon 
Ribbcntrop ve Kont Ciano, Ro .. 
manya hariciye nazın :M.anoilcs. 
ko, Macaristan hariciye nazın 
Kont Çaki ile yeni bir mülakat 
yaptıktan aonra bugün Viyanada 
ap.fıdald hakem kıırarıru ittihaz 
etmişlerdir : 

Resm! tebliğe nazaran kararın 
metni ~dur: 

l - Romanyayı .Macaristan
dan ayıran hudut hattının kat'i 
§ekli ba~h harit2.da çizilene teka. 
bul edecektir. Bir ROJnen ve Ma.. 
car komisyonu hudut hattının te. 
fcrruatını mahaUinde tesbit ede
cektir. 

2 - Macaristana tcrkedlleeck 
arazi 15 gün zarfında Romen kı
taat? tarafından tahliye edilerek 
muntazam surette teslim edile
cektir. Tahliyenin ve i~galin muh 
telif safahatı derhal bir Romen -
Macar komisyonu tarafından tes. 
bit edilecektir. Macar ve Romen 
hükftmetleri tahliye ve işgalin 
ta:n bir intizam i~de cereyan 
etmesine dikkat edeceklerdir. 

3 - Romanya tar&fmdan ter
kodilecek ara.zlde yerlctJID11 bllttln. 
Romen tebaaları Macar ta'büyeti. 
ne çireccklcrd!r· Altı aylık bir 
mtlddct zarfmda bunlar Romen ta
bliyet!ni tercih etmeye mezun ola
cak1a.rdır· Bu bıılda ı.etımal eden
la:r bu müddete UO.vo edilecek bir 
sene zarfında Macar araz1ı51ni ter. 
kodeccklerdlr ve Romruıya. tara. 
fm.dım kıı.bul edlleceklerclir· Men
kul k:Iymetlerl mtıplllAtm bera· 
berlerlndo g5tnrebneceklerdir· 
~ vo mlllklerlni hareketle
rine kn.dar Mtabilecekler ve sah:) 
hamlat:rnı berııberlerlı:ı.de cötUre -
biloce'.ldmd.ir· 5ayct bu mUddct 
zarf:mt!& mtllklcrlnl sııtamnzlarsa 
:M:acar hllkOmeti bunlan tatmın e. 
d~. 

Rom.e:ı ta.bt1yet1Di tercih eden.. 
lcıin naldllcrlne mUt.eallik mesele
ler Mıı.carJırtan tarafından ge~ va 
uysal. bir tarzda halledilecektir· 

4 - Macar Irkmdan Romen ta· 
bilyetmde bulunup 1919 da ter
kedilen topraklara ;yerleşmlş bu .. 
lımarılar altı ay zıırfmda Macar ta.. 
bUyct1ne girebileceklerdir: üctin • 
cU trknıdtı. )•azılı prems.ipler bn 
hak1a lstfmal edecekler için do 
buteber olacaktır· 

5 - Macar hükQmcti, Macar 
teb:ıalariyle, bu karar dolayısiyle 
Macar tabiiyetine girecekler ara
sında hiç bir fark gözetmi}•eceldir. 
Diğer taraftan Romanya top· 

raklannda kalan Macar ırkından 
Romen tebaalı için resmen aynı ta
alıhilde bulunur. 

6 - Tabii.ret değiştirmeden do
ğacak neticelere ait teferruat Ma. 
car ve Romen hükOmctlcri arasın
da doğrudan do?{ruya yapılacak 
gôrQ§melerlc halledilecektir. 

7 - Bu hakem 1,nronnın tatbiki 
esnal"rnda do~bilecek mü~küller 
ve tereddütler hakkında Romen ve 
Macar hükf:.mc l i d rud:m doğ" 
ruya anl~c:acaklardır. 

Şayet bu hu u .a bir anlaşmaya 
varılmazsa ihtiHH Alman \'e İtal
yan hükOmetlerir.in l~nranna bıra. 
kılacak \'C bu de\ letlcr meseleyi 
katl olarak halledeccklerdir. 

Viyana, 30 ( A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor; 

h'ı haber alnn kaynaklardan 

Amerika 20.000 
tayyare motörü siparİ§ 

etti 
Londro. sı CA· A·) - A:meıi. 

kan harbiye nezareil Rayt Korpo· 
l'C'Y§Dl cı1rketino 180 - 200 lililyon 
dolarlık 20 liliı tnyyare motö
rll mmnrla.ınışUr· 

öğrenildiğine göre Alman, Italya, 
Matar ve Romen hariciye naztrla. 
n, Macar - Romen meselesinin 
halline müteallik esas zabrtname 
ile müzeyyel zabıtnameleri imzala· 
maya b~lamı:lardır. Bu vesika 
Romanya ile Macaristan arasında 
yeni hududu katt olarak tesbit et· 
mektedir. 
Alman hariciye nazırı

p eten veralte ıcıarcal d.'\ha l'bcmmlycUi .u· - Şayet yelkenli, "Jcasi,. isa. ne reçine yağı ıçıı;a G 
rette meıı;-ul olacaktır. Maarif vekA· umumi.vesi"•Jc, fc0 •• 11 rdı· 

H 
l U 11 dil k d 

ıana ben verecek bce çubuk tü • ., ~ • •• k A f • e e temas e ere yar ım eMJSl&c:ı zcnclJl"rdcıı oç l" J'l.l).,ıs--'1 u u m e l etrafmdıı. bir talimatname \ilCuda ge· tün· SabahtanbCri }trıı'e ~·~ 

M
"' .. f mJ k llrllecektlr. Uzun bir sUkiıt· Beyaz ndam a. ceviz çckfrdcklrr 1 ettl)lrııttf 
Uit e 8 e Bura ı.otne yeni bir i:!llkamet vert· t~ gibi yakıcı bir snbıı111zlıl;la r.encl işçilerin l~f:df: tfcC 

VaJlllklerind8 blZI Jecek ve talebe yurtlarında llnlvcrait.e zencinin cevahmı beldc<li· Zenci, kala.rn kadar uer ı.tıı,rısll 4(f 
huatmıa. fıu:lıı. talebe barmdınlmuı ._ k ... ııa"' ... 11 nihayet tereddütle: 11.ara ora;,.. ·ol< ,,. rdıl 

deiilalkllkler yaptı ııı g6ı11..1uıecektır. ·.rruebe kitap lbU· kimseler ,,ar rrıı. } fsı.JJ~ 
il if" yacı da bu ara.da glderllecekUr. Belki "J~j., .. - dedi - beL zat, tahkik ctı.t1Clc (OC'/ 

Vişi, 30 (A. A.) - Hnvas: ki de ba.ska gemi ... 
Müstemleke nazın Lcmerinin • 

1
., Beyaz adam yatağının üstünde att" 

teklifi üzerine :narc!}al Peten ıstanbu radyosu " mUstemleko valiliklerinde bazı • bir solucan gibi kıvranarak döndU, 24 sa d 
becayişler ve azilleri ihtiva eden Eylul ortaln.rı,';da yere. dizlerinin Ustünc kaydı. Son· ··ı , 
kr,;rarnameler imza. etmiştir. k 

1
. b. kild ra bir sandalyeye dayandı· Ancal:: y almz bir otO~tteı1 

Kamerunda va\ii umumt Bn.ı- uvvet ı ır §C e ııandAlyenin yardımilc ayaktintli h · de rı'"' 
.no vazifesiı:den affedilerek yeri- neşriyata başlayacak durabiliyordu. aricın f ~ 
ne evvelce tayin edilmiş olan O· Sandalyeye ab&.11arak ve vUcıı. aJını§ ~,- -
ne gönderilecek-tir. lataı:ıbul radyosunun eylQl ortala· Polis altıncı tı.ıbl _,,n~ 

d ri ""•l ~ 1 1 dunun ağlrlığmı onıı. yUklcterek 1 r _.. "'.9 Yeni Kl'Jedonyada vali Pelisie rm & ne: yata ..._ ıyacac.. en aııı · yııptıklım t.dl~ ı: yt 'ti",.. 
azledilerek yerine muvakkatan maktadır. BQtUn lııızırlıklar tıı.mam· odanın kapısına ıloğru llilı Uklen. tnumaya atıarkeD 8~11 
Pasifik gl?rubu başkumandanı lanmak llzeredlr. lııtanbul radyosu di: evin önündeki usttı );:ıJpalı bal· Cı:f.8 .kl!mtı(alerdft· ı .?~tl, 
kaymakam Denis tayin edilmiş- ~ kilovat µ:r.erind~o çaıı,,aea'ktır. l· kona çıktı· l.8.ııc Ponçilt ço~ a161S~;J 

Viyana, 30 ,(A.A.) - D. N. B. tir. c&p ettiği za.mıınlar Ankara radyosun paıll" fil"' ~,diriyor·. Alnından ter)(;r ıcır•ır "lpır ıı.kı • gorülmU" \'C ııtır· 
•uu .Hattı. ür..Uva. Af-''"--·-..:ı- Y - 4an na.kil yapacaktır. "r " " ıııı .... - ..... - n--n :t-tılAfı h-1-•-.- &ULA~ ......, "OT' v• Q"'U•\ l d 1 k IJıl .. raJ. ııııtıa eıiJ .M 

.an._. ~·iÇ uı • ........_ bu bu mu.stemleke ve Çad eyale. ,__ Ankara neyosu mUdtirU bu~iertıe " '"' ... ... ,. ar na ı.uı ayarı.. ~il"'. 

nın nutku 

A-ki b-'·em ka""rlannr ~ı·•..ıı:__:ı~ı... yelkenı· ısıa··~ d ke5ıınıı~t1r. ~il tı' 
W1 AA ,.. 'U uuu,ı~ ti yalilikJetineden 9zJedilmj...+ir. OChrlm!ze gelerek tetkikler .Y!~pacak· '-'/Or U· (illr»'' C 

ten 
•""..., Alman han'cı'ye n" .... n "" t "c d ı Hıı utı.ıbill ootl IJ ....,..... cu.• Hindi Çim valilfgınw· e evvelce ır. Yc·ı• ladil4t ve tesı.satıa Jstan· oan a yenin üstüııc müşküllıtlıı .,ıoııı ~ 

Fon Ribbentrop ve italyan bari.. ı.ıdıgıadan, ııır btı ,o!ll'' vekfileten tayin edilmiş bulunan bul rad)u.ıunun kuvvcUenmesı ve ay· oturabildi; bitkin bir halde. sııluk ıno 
ciye lla%1n v -t Ciano, delega"'- ı.h:n ve bcf oto • l ..nNU rr vis amiral Deku, Hindi Çini bir· nı tulde bıışka bir istasyonun bulun· soluğa yıkılıp kaldı· lcrlnc numarıı. uı.1'ıtl 
b~ n:;~eriv~~=~c:!: liğ! umumi valiliğine tayin edil· mama:n ne~rlyatın 1:>1 bir §ekllde din· Birkaç dakika sonra biraz ken- JıuıdınlmıŞarJır; .,r/ >_,., mi..+ı~. 

1 
leıımesinl temin edecektir • din. , ..... , 1EL u .• ZJ\1•" .... P cf 

yana
tta bul nmu tardır . ıi,_ ı topıamak istedi· "Vlabort" • "".. ...... .,... ....ııı 

U 1 · Kocamu•Uf•P3~ı·""or..-ıa 
B. Fon Rib'bentrop demi1tir ki: s d T • k · dürbünün ucunu parmaklığa da· ı.an uuy0k,, adad• ,.•"":..-.,"; 
Verilen hakem kararlyle Av- ema a ur ihracat başkontroJörlÜ· yayarak muvazenede tutuyor; be. ... 1 ııı ,..,....;,:-..ı 

rupa siyasetinin mühim ve mil§. ğüne izin verilmedi yaz adam da utku aroııtırıyordu. de kumcu Az;.: ı~ 111 ~· 
kill bir meselesi kat'f surette hal. bayrag...,, 1 N kuarken yol pııı.ı" .• ı r-ledilmiştir. DUnkll gazetelerde, ticaret vekAleU ihayct geminin beyaz :rclkcnlcrL bir arabanın sar 11ııte11" 

Alman btlkQmeti namına bu (~ tıırafı 
1 

nclde) ihracat ba§kont.rolörü Hs.klu Ne%thlyt nl buldu· Dikkatle yelkenliyi tct • rlne .>ıktım•J .;e tJJ ~ti' 
hususta <!uyduğum hususi mem- ~azdığı gibi beş altı senede bir vekalet tarafmdan ızın vcrllcUgi yazıl· kik etti, ııcsinı yükıelterck, ıUkü. yaraıanm~ur. r,.,... b'# 
nunlyeti izhar .-k iıterim. Ro.. <.cfa vukua gelmez. Çok nadirat· m.,u. netle: RAKI>~~··\.,,. "~ 
men ve Macar bükOmetteri, iki tattandır. Avrupa heyet§inasla.- Y•ptığımıı tahkikat netı.ceslnde bu - ··Jes.si •. değil! _ dedi. bn Tal'labaşınd:ı 

0

.zıs ,aı~ 
mihver devletine müracaat ede. n bu güzel manzarayı tesbit i. haberin doğru olmadıfı anlqılmııtır. ••Malakola,, • nıet All dOJJ a1'fsıııdc "''."~~ 
rek uzun umandanberi mücadc- çin beklerler. Filhakika bir izin keyfiyeti varaa da. ru kavga ıı~tıcc ·ıı.1'1~•"~ bu Hakk N--' Oturduğu yerden kalktı; bir -ı: > ~ ~ J 
le ıebeti olan bir nlC$Cleyi sulh DUn sab:ıh, Mil§teri yıldızı ıe 1 c:.c.ıhlı:ıin rııhataızlığı dola· dan yarata ... 'o,1-Jı-· .,, 
yolu ile hal hususundaki bra,r. cında ayın sol ta.rafında görül· yrılle izin. almak taaavvurundan Uıa· eallanır koltuk sandalyesine yer. OK AılAIJ.'\ JJ.~'fl'~ "S69' ~ 
larmı izhar etmi§lerdir. Bu su. dükten biraz sonra gün doğdu ve retUr. leşti. sısıcıe de 0'11" 
retle bu hükCimetler hem kendi ht.r ikisi de kayboldu. Bulunduğu yerden aeağıdA. aşa· H!i$8nm ıc:ıare p~ııe ııel' 
menfaatlerine kar§t hem de Av- Biraz sonra, tam bir Türk bay Mısıra taarruz ğı yukan yüz metre mesafede lı yük arabası 

1

" )'&pat~ 
rupanm cenubu §<lrkisinde sul- rağı §eklini aldılar. Ancak gUne: suyun yilzünc kııdar çıkım knya : tınUndc nınııe\-r:r• 60 ti'~ 
hun muhafazasına kar§ı mcsuli- doğmuş ve aydınlık olduğundan larm uzun hattı ,.öı·Unu-..·ordu· Da. Urkmll§ ve d'''.ıv•"'cı...ıt· 
yetlcrini hesaba kntmı~lardır.Füh- biz göremedik. Eğer bu hadise (Ba.~ tarafı ı nddc) 

0 

., llcrlcmlşlcrdlr· 11rtıl";1r. ~ 
rer ve Duçc bu müracaat kar§t- ı;ece olsaydı, fotoğrafını alacak. takriben iki yüz elli bin k~iyo ha ileride. '·Savo,, adasınuı inl:ll nrı gelen okl• id•"'"'~~~-
smda. ~ekinmcm.iJlcrdir. Almanya lll:lka da h;ı güzel manzarayı ev vurmakta. idi. çıkııh profili teresaüm ediyor; ve haıılan,.:ıınc ı<ı osl"' ~ıJ 
v; 1taıyanın Romanya ve Maca. vclindcn ilan edcccktil;." ltalyanlann şimdi Kenyaya. "12., mil gcıtişliğindc bir boğaz t:\I o1'

0
'

1 
ıdll"".:16' 11 

tanla 
•da "k • d ke.rı::ı So l'd 1 d ~. ofor F.:teJT!ibııil ,.,,.,r~%' ns ı me etti len ostane F• ·~ • ma ı e kul nn ıklnrı kı- bu adayı ''Florida .. adasından ayı· .,. ,,,.. · 

münasebetler müsavi derecede• ıat garaJ•I taat Ve ktıklan kullı:tnmalan rıyordU• maralı otoııtO rfd'f°,., ~ I 
dir. muhtemel görünmektedir. Fakat caddcşinde f'lll~ ı? ı,,-

Bununla beraber Almanya ve ı Sahibi çıkmazsa icra bu hareketin icrası zamana ml\· ' Biraz daha uzakta; saı;a doğru rJUrU Köıız!<ol;~. ııd o 
1~~'1 bu iki meml.eket arasında. tevakkıf bulunm:ıktadır. Sudan 'Malatya,. adası belirsiz bir su. mobllinc çı.rP;retır· ,~· 
ki ıhtil!f mevzuu ıle doğrudan dairesin-ce yıkılacak da ı;ıi~diy:: kadar •fo\'riye hare- rette seçillyordu. Bu vahsl adn, ıara uğrlltl111 -...ıJt ~.ter 
doğruya alakadar değillerdir ve 'l'aksinı kışlası 'c: civ'.lrının is. ~~tlenne ?:,~lm bir şey kaydc. hırsızlığı. hunharlığı ve yamyam B "'Jız ff iP~ Y 
bunun i~indir ki Almanya ve !tal. timlaki smıJarmda bu civaroa oılmcm!~ı:-. lığile töhret alınııtı. '•Berand.. cyog deıı= 1 

'1• 
L.. 'k J • b 1 }='ô ' • ' 3 f-'llJU [ilr S,,,., • 

ya 11JU nazı ıncse eyı kat'i suret- ıı unan •,at garoJl ve mü~teını i:iftliğ:nde çalışan iki yUz zenci de 2 _ fieYb Ah•dlfete. /t ft~,.;'{/,._ 
tc bitaraf bir vaziyette deruhte latırun da. yola ve Belediyeye nıt Amerikaya. verilecek bu adadan toplanmq:tı· d <?~ etmişlerdir. E:ıhaya t<:cavüz 1.;ttiği 8Örüldü· E. Scı ı ,ıoıtıJ ,11 

Yine bu suretledir ki, ihtilafın ğünden ist!mlfı.ki J·ararla~mı§ ve üsler naınbolardan yapılmış bJr çit Bu ı;cco ~ ~~ 
mevzuunu teşkil eden toprağın iş mahk~mcyc di~müBtU. :Malı· beyaz adamın bahçesini kumsal n.ııı;e1l\~'0 .. ~1 cs>f; 
coğrafi ve ırki muallak şeraiti i. l:cme belediye lı>hinc karar ver· J.ı-0ndra, aı c A· A· l - Rtır.\'eJt &ahildcn a),rıyordu· Beyaz adam " • ı 

1 d 1 b
.. . . b . . . matbuat konfrn:ınsında hevanattn· O·"'" .... rl' -

cap ann an o an uyük müşkül. mı§, ~mrı 1cra ·• os.ıtn.siylc bin::ı. d Ali demin açık kn1anbahçc kapısır.1 Racit ~"r~·I •1'9 : . 
Jere rağmen iki tarafan menfaat· 62.hibine tebliğat yapılmıştır. 8 

a.o; Okyanusundn'ki üsler k . 'Y at.. " ~ 
)erini ltoruyan bir hal &tlrcti bu. S&hibi yılcır.auıa. b!na icra daire hakkında tnbiliz hükflmeU ne bq· apatmak Uıere h1%mel~l.iinl gön - 2 gylOI E 
Jabllmiflerdir. 1ki mihver devleti si taraf1ndan yıkılacaktır. Jannn. mlluko':"lcrin memnuniyet denli· lhhçekapm•aa doCru inen ııa,ımb01 ""' •ll1'ıl 
Tuna sahnsmda bulunan devletle- vcricı lbır şckıldc llcrl"mektc ol· eask8•• y ~ 
rin i§birliğiyle ve İngiltere ile Yük tramvayları cluğunu ııöyl~mınur. 1 Liseler Ahm Satım Komisyonu tf· 'ıiı- ,.64 ~ 
mihver devletleri arasında harp K d d H cınıı ıukt.arı acbertıı! ,,,.. 
bagladığmdanberi Tuna havzası· (Bar1 tarafa t 11ddc) ana a a olanda ll•r 
na harbi sirayet ettirmeğc teıeb- larda bekllycccık. ev efyaıı, hwdcn lejiyonu kuruluyor :Dc:ahu• aıruı ~~~t ~! #_~ 
bUş eden İngiliz siyasetine alman sebze \'e nıe)"\.clerl \'Clh!L!ll ber Yıw tabtuı )7 el or" ~ , ra~men o &ahaya harbin ı;enişlc. tOrlU en ayı ucu: bir lllrlte ile yükll· J,onclra, Si CA· A·l - Kanada· Yeni &Ç"tlacak thkUdar 4 llneU ,.e neyoğlU ZIJI .. n• ~ _,.ı' J 
meıine mani olmı; a muktedir ol· yecek dolduktan 10nra dıı tuırckct e· da bir Holanda lcjlyonu temine olan yukanda ciı:ııl, mıktan. beherinin tabınlD tt•tJ -u ,,- r 
duklannı ve bu hu cstaki azimle. c:leccktır. karar verilmiştir· nu lcjiyön men- yal&nnm 2 eyllll 19~0 pazartut ~u uat :11~ de ıc-r- ~~ 
rini bir defa dnhn c Jstcrmifkr. Sonra ef)a aahlplcrlnln arzu ettik· ıuplaJ".r Kanada.da yakında lngilte· me1l yapılacaktır. J),.ıet ~ 
dir !eri istaıyo:ıda durdurulacak tmnr reye gidecek olan bir Holanda al. dlJ. t' c A . b k e 1ııı.- vaydan mallar lndlrllccekt.tr. bayının nezareti altında vetl·Urlle· Elmllme Beyog-ıu lıUklll caddesi :No: 349 ~ ~ vrupanın ıı ısmın a a cMt· J 'il mll)'oııwıda yapılacaktır. ~dl". 
dann lehine olarak ktt'i bir l!Ulh Ancal>, bu karardan latenllen neti· cektir· ı.teklner e.ıı az sooo liralık bu ı;lbl ışıcr yaptı~ - ,,,.._., 
yatıstırılışı nncak ~;mdi istihcal cenin alınabllmeat için tarıcenln çok lerdeıı alacaklan belı• ve lHO yılı ucarct o~ . ........sıı_":ı r 
edilmiştir. ucuz tertip edllmcst &erektir. 7.Aı·ı - Çorlu Şccaeddln tıkokulun· makbuzlarmı havi 2490 aayıh kanunun tarl!atı .. -;-,....-~ 

Romanya ile Macaristan ara. Yillt lramvaylnn manavJarm araba dan 940 aeııe.tlnde aldığım 407 a:ı)'llı n kapalı zarflarmı yukarıda aözQ geçen saat~ ;l';J. 
emda devamlı \'C dostane müna· tedııriklndekl mU~kUl!tJnı bertaral dlplonıamı kaybettim. Yen'·lnt l'ıkara k la .-c1cr-· " ~· .., .., om yon reilUğlne makbwı mukabilinde veı ·~ ottl'',. 
se1>etlcrde ancak gimdi anğlam bir edecek, aynca ycmlj t'lyallarınm ucuz ~ımdan t.:ıkisizıln hükmO yoktur. Teminat :yatırmak, prt.ııame ve numuneleri ıf,.,,. 
temel ahldıi':ı kanaatindcyirn. lanuısma da yardımı olacaktır. Etrcl Etlöa tuaray U.u1.ad• ko~ k&UbllJlDc muracııt' 
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rdudaki terfilerin tam listesi 
..,a .Alm. Keelp Dc9:ııwfıl, 11- -. tıfa AJruo7, o-al ~ B&:mader, J'arak lo,a. ZIJa r.1antt1a KJllaıto JmLall ~ DdıatWla terfi edm ldlllJ'9&W Dıt-
Yekta Kozan, Ali L6tfi Gakkılmo. utan. Bflınt Akttln, Olman Er- Balaban, A· Turan Ipı, l'enl A.. v.,..ı lDlpD, BJmmet Eper. Kua- f.etmmler: 
llltllat 'Oıten, Kuhlttm AltJü, )(, 807fu'• !aman Pulat. Selim Ç1. göz, Muammer Abuaoflu. A· lb- tafa AIMJ.r, Mim Uçkan, H. Hlk.. H. Nadir Bircan, K. ZlyaetUa Jlo· 
caJalt Knf>aç, Zakir Ta]çm, kut dmlaL Mutafa Bla:ln&s. Yahya && Pekcan, M· T&blr Erman. Et· met Siler, 1hlan Göymen. Maclt ~:~.~yre~~ru~~ 
Alpakmoı. RUstem Gnrtan, Tallt Aydm, Huan Onuraal, H· Arif TL hem BelU8an. Necati Özbek· Gllrhan, Mehmet Gökbevlas, Feh.. Erman. Nevzat Çeliker, Nlyul ErJol, 
ma-en ..__._,_ V"--• •-•·-t.. lba. Jlabmet....., llmtafa Tun· Top. ,......... .. terfi ed• ır.,. mi Kathı•· S. Zllhttt Kural. A· Ahmet Elman, .tamall Kum'---
,....,.... ' ıınıuum uı-aı• ..,........,. ca, )(. Vahdetthı Nurancı. f.small •tetmealerl: Bhılıapbp tem eden ~~ı 
tJn Demirkazık, Seltmi Klper, !:>. T.mala. MelgQet AJaaeı, Drem Nll*et y~ A. N 
rahim Sankartal, )1. Jlqlt Baeel. ÖDoi, Seyit Gfi8Jlı Buıftauttln Niyazi Ama, l'aat OkJay, R· YutıaJhla terfi edm haft ma- ynz~Ucelan, Htıanu Bapnr. 

mes, M. Emla Özllter, Kemal l'm.. Alpaiıh, Nuri Ceım!f, t.mall Öser. ::a~U:.!.' ı;:cı,:, y= Mile *....-r: mmlert: terfi eden dlı lldet· 
~ıtıı, s:nvı= E;Se Sab::~· Rept Halli, Salih Ota:v. Nlyazl Gtın91. Naim ~ Sallhattm -..r~ Bakkt. Ana'. 

0
· Ani o- ::=1..!:,~k=i ~Tankv:!.1T.:! 

ı a~!~ ~. yf .,_._. ~· .... Rla Bıwetc• Kabal'l'em Tanç. A· llDa Bostmt, Jııl. Zeki ....... terfi edea haft ma- ytb:lıefılan: 
~ Oıaarer, -.ebbl --· _. :Dler, Jııl. Adnan Bedwl. Neemet· Vural, Necati Gnrler, Adil Sava. .._, ı•lıeplanı :u:. Cenap Allwı. 

Zelı:I Gtlzey, eahabettln Donan, tfn Ertan, met nıttın. A· Nebil tan, Cevat :tldemlr. B· Calılt AL Ablallah Tmtwt, o. Hıfzı Dlm, • Ytblıef•hp terfi eden ft'tıerlam ... 

AJılbdef~'"~-er~~~ ~~tbeuk' ~ ~ei!n~~,: ~~ denizli, lf. Ratip Jrqil. Nazmi ç... Kadri 06Jrlen. , ~iıer, Mehmet ................. _ 
un.......u .-o.ı:--0 -· /11 ua • ...-- ~ ..... , ..,_..... D&fU. KAmfi ônalpı. Ô· Faruk ~· terfi tMlea ...... -.. ~ ... -. _ _.. 

lug. Enver Ono'lr. Ealıa lada A. GUD-· Jılmaftel' ........._. AJpnet Gnrler, Cemal SaftP!l, y. but- ldu • ........__._. Demir, o Zeki Binen, Akit Eren, T-
b.y, L6tfl Erten. JI,. ...... ,. O. Met!nkan. Jl, 8"ket ..,Sollu, Un Al--.n N'·-' ... .... ... ..._ ·-.--.: ran Atakan, Ahmet Kamer. 

•...., -...t Do Cemal yw....1 •• .__ .. _ r-.., iM;& ~--. .AA1A 8evk1 Dllveıı. L6tft l!Cerdar, l'as. llbllıatdıta terfi eden LeTMma --.. 
.N•ri Kiper, Ziyaettln Manto, Saim rua ra. '"....., AUDWllA Alpat. Mahtar At.ay, Vahit Se. Jr GDııeba. lıafdan: •--
Sancar. Mikdat uıunnııı. Dmn Yurdabr, Z. Abidin G&çüa. Meıb.. limen. EnTer' .»oraım. levki Bay. .... .... tlltl etle. lafWllm .R&IUı Kunter, Hidayet Bomter, 
Atac· lllılt 8llrebn, tblıai Oıisln. l'ul kal, İakeder &'iman, 'l'arpt Tir, ,........,.: Bahri Berkan.. Süleyman Yuaın, .A.. 

'Csfeimeallje terfi edfJll p. te• 'l'olp, fsmaft Anr. Ekrem Brgt1. Aklen Saya. t. Necati Yıldır, Nec- StlJeJ'man u.1. Bamıtı Oakm, LOtft Eril, Refik Sllerden, lbrahım o-
•emlell: der, S. Ziya '.l'tmeert Kemal '!'uf· ın1 Ortı-- Feridun Doralp, Tah· •-'-......_ ..-. zan, NJumetttn Tanak. Faik Oactı, 

cu, ROlmeddln OnL Kanal Kar- - --...,. F.lrelc· Rettt Yttcelen, Ahmet Sağm, Hllaaet 
74a Blgb, Matlr sa.o,, C8mal tal, Suphl Kavcı, Hayrettin yaı- llbı Özalpua. Halil Atakcan, C. IJa. ~ teıfl edm 1sttü1m Birol, H8f1m Pckaalan, Natık Kay. 

Barut. R· D&b.l BU~ 11-1 n·--.1• T .... n.. habettln Oüeten. JI. Şevket Er. •telmenlerl: bek. 
Tırpa. Mmtafa trnaaı, t.man Ol- çm, ouuw oter, -e1ımet - topçu, Refft Pubı, 1Umll Tura. ıı. l'abft ım.ter. llmtata Gak. Ylz.......,. aern eden Lenm e.-
cUyflıller, 08n:an Gllnlp, Ballm tek. l'etJal Gben, 1(. 811la1l Alp. Allattln Abt1. Kert:m Kurtar. ıı. J'Ol. Orhan "--- Ok tellllılmlert: 
Kunt. Mehmet 8ler. Kaaffer tekin. Hlı161l SoyWda, l&a=ttbl Cevdet Erkan, H. Omer Tire. A- ten. Cemaıet&o~;:,ı'iemai Ruhi Kolçak, Bedrettin Atacan, 
Yurclüul. Al&etUa Ufar, Kmd.. ~=~ ~~-~--~- llaM!n Koral, Bakb Semıan. Ka· nl'-- JI, J'üarl a ... ren, (). .. Y__ de8uat t ... ~ı.erAm, l.UNBalkecatı.:1Ç&DSel~~. OeSevl,· 
fer Aral. Rep.t Alkıt, A· hlet c;_t - T;fsk n.im.,7if. 11m Om, H· lldfm Ertuf, ııu. ;~ Mllnlr ~. H. s;;. ıa.mii~ -. ..... 
Stldmlr, Klmt1 Dlnger, Baneft Necc11t llmay, Ahmet Serter, Ah- affer Tana.r. S· Fuat Becan. Saf. Altın, Ata Yenet. lıluhlttbl O.~ C•& "ta ..a ec1ea LenmD 

i
ErgeaeJam.P _.__ il. :e"'"" ~. met Çuıkqa. s. TvPt aaaeı. ~~' SalnakGlral 8 ... ~ ~ekcmA ~~~ yurt, Nat!s Çetlrp. H. Nbıamet- ~· ~~- ı. _ _,,_, ._ SalAhattln Hergtlmr. Sec1t ıı:ns.. -.. , uavl .Lu.ucer', • ~ tfn Tanntat. "" HayaU ~ l'erdl Olbıeri. SU-
llısaa '1'afaD, ll8an OlbJ• Nuri ner, Halli Ozleım, Nihat QbapD, 'D6nmes. Ahmet Ta1gar. Cemi O&- tl'rtetr" 'ile t8l'll .._ lrl"tt= leJID&D Karahatm>ltu. Vedat Ge114ıer, 
Atuoy, JI, llurat DJlelr, leıafet. Matata Brclolan, 1erafett1n Ata. reç, Burhan Tetoflu. JI. Rept Te. ır.ı-ı-tı <>tas Erduyuran, H. Nabl Stta.Jp, A. 
tin Ufarluteldn, Needet Olıtııılll. •il. A· Hamdi ~ J(. Azft G&. ser, ,,_. ômel, Gani O.er, ljem.. c.mu Blrtllıtr, B. lbhu llrltlDit. Kadir Çatlayan, Yapr 'l'Orkel, s. 
Nl•.- ._ __ A- na.-....._ ,...__ ~ .. -. -"'- ·~- ._ ... n..-. • ...___ 8aJ1Mttba Jt.-. lltlıılm ~ & Httda Talınllorllr, JI. Refat AltQnr, 

3- _,,., "•- ..., _.. ker. Hayrett1ıı ÇeJnnü, le&. OQI" ......... ..-- J..11111aU .... .,.~, ~- Jluatter Ça1pan, Kuzatter Aral. 'ra• Kadir TunQer. Nwınt. OQwr, Ali 
mal .üata. Ethem çap, & Oe- ka. Tank Uluer. Yuna Sber, lettin Topeagllrler. Bekir Elgin. ruJt To9uD. Jlmatttr GOral. Kelunat Sn•, A. Refik ıı:mre. B. Sa.m1 unaı. 
msı DJeL Kenan ~Mı Oktay Ertan, Kehmet J:rbn, Na· J:ajp Kırld1, BDleyln '.l'8rlnıea, S&Yllft N. Kemal Bun. Jlutafa mr. Nl1Ut lllrbe9ler, Dlbldar SOrkaya. 
Ert~ A1plwa .A· Ml 0..-, dil' Sanal, Vefa Ster, awuatttn hlıretttiı Catm, lal&battm .Bat- -· Hama ADI. JI. (lea1l Dam.ip. Bayretttn ör=oy, Yunua Ert1lrk, JI. 
A· ıtallml Glbar, H· 01l1l4b ..,_ ö.ıemir Vedat Knadr. !b1aa Jllrk., la:r, Wlilm Tamll. Zakir 0.-. )1. .Akif --. .A.. IJeklp 'l'afbU, ıı. Re- Jluat&fa 'Oner, ArU Erden, K. Baki 
ra, H&8an Dinçay, Hllaeyin emer, ay, lbrahJm ErotJıı, A,. l>&VV Cllı.lt Atep!p. Alp Ytıbel, Baba.. pt Urpnloltu, K. l'uat GOnaral. K. lpek, L Hakla Okta, Sabri Akgtll. 
Hasan Gtlray, Salih Teoman, Ca. Daft'&DAlp, Kustafa lfrsewr, J(. eU1n Erttırk, t. Hakla y...-, Atıer, .Kehmet J:rdofan, lıluatata Gar- Ali Ayhan, Ahmet Yener, Huan 86-
blt Alpuian. Kadri Algtııı. t. Bat· Emin ötten'berJr. ıın- Polatba, ......_. .... ,. __ ,._ Buı1ıım Atakaıl> Re- ..ı, R. Suat Saym. Huan Oulp, R. 98llo AJAetttn Demir, Akif 'Atar, Or-

1'• 1<&3• ... ..,..., .-...,.... Tabldll ApaJdm. ban Otırer, Numl Aymu. Tutruı 
la Yllkaelı:er, All AnsttnaJp, -· ffayrl Y111"düul. JI, il Un-er, & Dumlu. 8.,ıettfn ~ y~ tedl ellla .,...., 1 6 Atan, l'nsl Aybar, Eaat Parman, 
Fuat Şahin, )l. Şevket Atmaca, Htıaeyin Saran, Tuıpt G&er, Ze. Sop. latıelmealli'e terfi eda w.· 1 19nı Cellletttn 'l'u'JaD, JI. Salt Dol&DbJa, 
Reşit Batıyel. Necatl Gllrel, Naa. ki Soygur. Bekir !Domt. Tevftk ır.,. ~· ı.mau ~ ·bdtllbdlr '!'eser ıı. Şefik llrbel!er, ~r. Fetld Akkoban, 
ret Akman, Jılazaff• Brdıoian. A· TllrQngtın. S. A\fıd Olnelmeqi, _ ''ttublttba Ataba7. Alaut 8uW, Kümet ~ • ' Dıver Ardıç, Dıver Tulpar, SIWlat. 
Bedi! Borabn. Hdarı.e TDre. S- Nihat Alpat, A· l'JkNt 1"4lt.. Nı- ~ Anoy, Vehbi B111Dı O. Nwha ,_,. tmfl ... Mt' ı o :. :0.~~t ~~ ~ 
m1n Erol, Emin 18men, 'l'alllr. ad Alba;vrak, Şaldr Osbairam. E- Neeip Yaün. .Ali Era1ID, Sadettba T'lmhplan: Keıımet Kurp.t. ~tttn -
Canbolat. Khım. Koçkar, Kemal ~ Almllna, )(. eevtd Çellklet. Kaberk, Recai Baturalp, Vufl Adil çmıc. lllmdl '1"eımes. ..... U -ua-
Öfiltken, HUl'lit 'Onaal, ZJşa Al· 6"ld Akar, Nurettm MemJn. Ku· Atin CDıadettln Sunap, Sinul ::n~ ~· :n = :-&kan~~~ ee:::; 
t1ma, lfehmet 3aJı.ba, VehN Pamir, ı&frer Talalp, Kll8tata Yabmgtlr. Oral. A· 'Rep.t GOnoy, Ahmet Jtık. J«a•hte.ıa a.., NMi 8lrmall. .._ Savqert, Yuwf ParmaJms. 8ım A-
J'ahri VuraL ŞUkrtl Alpu, Cevdet Rıa Tolp. SaWlattm Tarllan, Cemal Öllfdr. IJnft!t ~ dtl1JMclt mu4a1, ~ 1:7m11r. f&D•, Hamil Garay. 
Kurtuat. Hayri Göğtla, Naci GUro. Abdlllkadir EryUce, thlUl Tamer, )ıl. J1Mi :luıl n~ ..._ Oı1D S.. 'il E , .. - ... • s a e Y ......... tıedl edla Butta .._.. 
kan. lıluhtar Okuvuraıı, Sallhattln M· Selbn Gllnalp, İblaD Ertuf, i!alnuqiu. IJeJlft* Eu. Ya., ~t ... .._., -::.S:U. Durukall. 
Özkul, M· MUmtaa Alpay, Mahmut Şevket Bll19t .AJmıMt Dala. Battı C-11• llaııl. ... -..ı 0.- ._. ftllaııı( A. aDıı &awwwaco w.t....,. ..a .... 1ıar11a • 
Ytlcel, Ragıp Ogan, Rqit Erk.. liqat. Nuıl D111Wet. idil Yar- J'ethl Blılak, IDrtl Oleay, ~~-=•:.:· ~~ ......,_, J8& 
man. M· LQtfl Dun. B· Vufl Ak· cuı, Davut ÇalmüerJs. V..._ ..._ Cilidet Dmmm, 1hMttlD Atsan• Jl'all&ar Oral. ı, Yekta .Ardor, K. Nf.. S.,tettlD Baltı. Odp '1'ataDals. .A.. 
yilzltl, ıımtata ıccen. J1. Anl A· ,.O, Jlept EUı.lıı, Fals Özgtlııer, gar, Mahmut Alptuııeaer. Faft SU· Mt Telpna. SadettlD Kete. fllla'tl Kara, Kutata Anlı:ft, AJI A-
ral, s. ŞUkrtl Erdoiant tmnaD Çak- Şlkrll GDner, Buan Eıaıı. Naıi QD, Esat Algan, Rahmi !Jboy tt.,_... tedl e&ıa .... ._... roma. B. 1Cknm ôsagln. A.dll Dolan-
makçı H\ianD Bulut. Necati Kum. YıldlzeU, Jıl. Ali Alptekln, Naci ltaJrettln tUtonur, Hayrettin U- ~ı ç~y. A. Gaıtp Keaklner. 
ru, Zcld Kanlısırt, Necdet Aydo. Altay. Mehmet Yemen. Lt\tn Ak. luç Nihat Ceı.d.em A.. Akif Altan Adnan Arkm, Nurl ·GQnl, = Y\ldıeeıllta terfi eden barlta a.tet-
ğan. Yaşar Binarir Lebip 1Jya Ko· tllrk, A· et-mat Çağlar, Vasfi Al· l3ahaetttn Alpkan.' 'Mustafa Kepir: Tolga, K. Kemal Aybanll. ~~tin Yücelen, M. Kemal Erkal. 
yuau. Rıza orçuıı.'ıtbeJln DıoiQl· .~rL_'l'ahaia.. Tibe~. Filtri Glmen; ~-- iiit-V-uaL •• Ha.. Necdet Anir. ~ s:= A. BedeYl Ymr, JI. 9IDUl Tamev, 
sal. A· Rifat Tekkara, Kasaffet" "llnltet'1.\ltlt, 1ı:' AU t)~ .li;fitlln 1JıibeiıiiiL ~ ':::-et.~1pa7, 1fo 8&111' OINI, JI. ll'DDlr Ça)'ll1I. A. Kemal Baranok, 
Sayberk, Abdullah özer, Bq1m İlyas Gltay, N'ac( YllbeL Namık 1 .AtaulWı 81ıa,r/JlaJim m,,ut Abtman, eewetarı S-. fa- Sellml ıcanıırıı. Naci Denlsclollu. zı. 
Özgüner. H· Şefik Uyıun, tbra- G&neçU. Omıaa IJrgllnay, 8eJtl ~ Palllr, •..tafa Su- mail ~ Hu.,lll Olpner, K. ya OD&l, Cnat ~ ZIJa Çetüı, 
him KtlçUkelbertof, Ali Akın. KL &tener, Akif Alta. Buan ~ bel't, a1* Tdlııy. ~Yum Bl&iem u.-, JlelaDet Alpepta, O. l'anık Tlrkell, Ar -JPr APm. Blk· 
mil trrenaU, Tevfik tngen. Olman nar, M· Ali Y~,eren. ŞWail As- Fetii Ka,_,-. Rlfat 'Nllcer ı.atf1 Ani. A. Sadi 'O ..... llı*l Ula- me• Kocaotıu. Nald Berkunt. 
Savq, Kuharmn Saatçıoilu. Ne. man. H. Nuri Ozan., !fuaret Pu. 'Muammer Yenersoy Kenan PoP: 80• Enver otun. JUfat Kan.kurt, Yu- Bl• .. P'.P cıera ellla Fen._. 
zih Ayapdm, A· Şevket Jaıdyel, S. Se1iın Kmıeı. llmaffer ÖZ. Ya. emre, Hikmet T~t. Tank ~~ ~ ~ı: 1fh,:"'~, 
Ahmet Özalm, Faik Ate,, Huan vu ~. Şevket Ttlıkel. Zekeri. Gllıloy, Cahit Alpar, Abclull&11 A· ZüAl AfJaD. A.. Ruf 8&tlıopa. N...i ~ tııdl .._ ır.. !Mat 
Eğeman Ethem trnver ı. Etiıem ya Baeer. il. Ata Tanuı, lfuuffer h1dlL Halit i'utq. J'emall tr..ı, a.,laaıt, ~ Mflldıelr. iL bılaa ............ : 
Y .... ~ ;...w tin ·- • HUmı t Berktın, Basri ~ FaciJl Gllıı· ..., hm. t "--- ... •• 0semır. Ba au.ac1ur A. 8am1 Berkan. All AJu, A.. 8am1 Önaaı ve et .s:.tn18V, e k H AVnl Oma k N Kemal .-e e VMUl".iU, Al& • • Kona1. Rept AJIWt. 
.Arslanoilu. Hayrettin Uhı8syurt, an, · Bal Y an. · haettbı Brlo;r, Nwnt Seqbaer, Y.....,.... tedl ellla ..,., .. lıPıl- Blnhtd•a- terA edm A-. l"alt. Jk· 
Şahap Dopıaniç, Akkq Jıımet Ba· Gllpktll, O. 6k Alpender. Ne- Kpıal Bln&Ol, FetJıaUah tfnaıp, '-:.'keımt AkatDrk. .......... : 
ğatur Muhittin Çetiıı Muatafa catl ÔIC&Dt AdııaD Brl6s. .a. Tur· Alamet AlcalDY• Abdmn!mwı .......,... ._.. e111a ...._,.. K. :ıruat ıcrsm, Naci Bezen, ıı. Nu. 
Er~. lluet&fa nnaı. Fahri öneL pt Oral, Jıl. Zibııi Abtıılr•. Emin YaıdactlD. Ba1ll Ymdur, Omer J8*p"mı li A.rpD. 
Ha.tim Süzer tıııan Tunca. .Akkq Danım. Hayri ~Pil. y, Cihat Alpartun, A- 8Mlr Noymlp, A.lmı A.. Kemal Eıglbıey, HDm1 Otepm. Yr ,,.,.. tem ec1ea M. ,.... ... 
Bahri Kartal

0 

Jl. thaan Anadolu. BeJ'boy, Faik Tarhan. Mustafa M•tludofan• Fuat Solluk. Hayati Ywmd Dol1I. Klmm 8Ddor, trfan ~rl: 
Ahmet Erka~, Srtla Çamhbel, Re· tıh::· BmlJe.phja tem ec1e6 Sv· MaUu. ömer Aldı lfultafa 0Ser Ttlmbe1, JllUıat SavCJ&'ll, BUı:met Oh. ~=1t:ı::bı1!a = Ab-
cal Koral, )l. Servet Cakan• Kl· ___ _._

1 
Reeat AcarWrk, Nuri Alpn' tay, K. Numl J:rsln, JI. 8alm Barut- a. s A-. lllldrrHte terfi edell &. a. 

mil _Poker, M. Zeki Nigiz, HDmıet "Ş;fik'KocaeU. Sabri Savq, Bur. Bqrbanettbı J:rb)dl, Mezber Tay: ~kl DemJnera. il. Clmlet Ak· Alı. B&klfnlerl: 
Beningtan. İbrahim Eroğlu, Ab. hu Dmnlu, A· Jtma l:nan, 1lahl man, A.bmet Ata. Klbeccel. Bate, Yklıefdıla cıera e111a ı ,,, .. Da. Sami Daflr, Rlfat Acarottu, A. Jfl. 
rlullah Alpat. Muammer Şenalp, S•n L6ttı Arbek, O. Narl San NJşul Se111ner, Naci .AJcon. TL tet-ıert: yut D-nan. 
ömer ÖZyllrek, Tevfik Aba, Fet. __ -;--"-'·t a____. v • .a.oa .... ---.· nk Savmaı:t, ~ Atqtlr, Kaaf- Jllaftr Selsllc, JI. R1fat .IJpUl, lb- 6. 8. Aa. .,u._&1r1 ...... mıuH,ttae ..a ... t. 

w -.-& ._.__, W-& ~..... laln. 1small oaı nhl .. Aa ............ , 
hl s0mdıral. Cevdet Bayat. il· Se· Fe~ Kmldoğaa. Sabri Yelok, xe-: fer Adalp. ta. Cevat n~ terfi .._ 1 .,,.. Tevfik Anlan 
lim z&Uven, 'Mustafa Canengbı, nan Atlı. Cevat Kula. Doğan ~ Seyhun. il· Hul6ll Cotta. Baıtaa- telmlerl e. s. As. BAk•.ııte ıedl etm ı. e. 
tımaU TUzüner, Bedri Ateoer. ğantay Necati Zileli Zlyaettbı 11 ııettin Ergilıl· JI. Cemal Genç, Sa· : JI. l'eYSI Erstıueı A1. RAkl ........ : 
Hayri Silmertan, Mustafa Bersat. Boaok,' Ragıp Erdener.' balıattbı D'ba1, 3tlkrll öntan, ıı.: ~'?:'.:_,, A. tbilD Şanlı, A. l. Kemal Aran. 
)(. Necdet Yılmaz. Fethi Enll, Sv· ,......bp tem edea B•· N~ettln Nua, Muatafa Kengtt, lrfua ÖS&J, A. Umlt Oir:Ja7, R. J'erdl '- 8 • .u. ö~ tem ellla a. 
'Muıtafa Orhun, Nuri Alptekin. ~· Fahri N~ A· Mlthat Kıvanç. Dokaotla, A11 'OltGDdll, JI. l'ehml !". AL ôtretmenıerı: 
Hllseyhı Koç. tbra.him Erbay. Tah H. Sedat Taıiju, ııusatrer Bert· llfecatl .Alper· llitbat Baykal, sırrr x---. 11e1ımet AaeD&. ıı. Salt c;.- Ze~ Gökı§r0k. sin Kayra.. M. Kemal Candemir, ırıan. A· Zeki Dora, Jıl. Celt.tlG.:lr ~:.ru.berter, ıı. Nihat Ayca, Cema. tiner, JlalDI\ BafW, lıl. Seytettm Yal- 6- As. ğretmeallp terfi e-
Ahm~t 'Enen. Bayezit B'ter, K· Giray, )(. Emin 0zcan. Bidayet leWn Gürlek. Ragıp BU)'lltoktay, ~.:::e:::: eden mllbencUa Bla- ~ ~Al· öiretmenleıt: 
Hüsnü Özcan. Enver SlSnınf'z, ş. Varal, t.met Glroebe, Sim StlU. ll'lkret K'll)'tak, A.. Nmettm Bay. lıılldan: 1: 8. MJ. !~~-~terfi 
Eyüp Yurdaqoğ. tbrahJm Ktlmc, Sv· latıelmeallle tem ecln Sv. kal, )l. Nuri Kansavq. Hakkı Er- - eemaıetttn Tultmay. eden z, S 111, ..._.:ı:ru;-
Tlamdl Ö~şçu. A· Çelik Ökten, tetm-Jer: . tekin, A· Saffet c:J:Uııer, lıl. Zelı:l ' Yutla7bta tıerft eden n.ıillye Bin· M· Tevfik özerdem. R .... t Bay-
Tank Tugasaygr, Kemal Bayrak· Yli'bar Vural A· Fethi Eaener HUyemez. B· Avnı Tupt, Meh· ......,., kara, Ahmet Alpat. ...,.. 
tar. Mehmet TUrktaıı, Muatefa )l. Ali Oker ~ GUııday -: ~et Talda&Y, Jıladt Tttmruk Ka· lıl. fWCrtl Vu. T. Zl7& Bqaran. 
Tek.insov. H. Fahri Sanklbya, HU- met Ak.lüv~yk, Hayrettin GJrl,en. dlr özerdem. Hasan Tun~er, ._:......,..... . ..,. .._ Mlıll19 )'lb. 2- S. llJ. Wulaina tem e. 
tıeym Gllrlwı. Herda GOley, Asnıf Haydar Gerçek. Kemal O~ Nasım Gtl.no:V• Aftamattln, Altın- A. 8ım Akçan K. Sıddık Ozok, Sa. de:..: ÇS llJ. lllallllrlan: 
Yont. ~ Akloy. H· Kuatata Suat Savaş. NuUı GWegen, taet olr, Kemal Ttr,üloğlu, t. llUti ,.. IDl Denkel, l'uat

0 

'Olgtlr, lılahm-t JCr- s. s i:e~em..;ı--- terfi e
Boğa.zlı. Zıya Ufur, Osman ~· önler Yap.r Araç EDvv Al:ar, 'Pmar, A· aFnık Parlar, ıı. Servet genç. '9Tbt 'l'lllıer, TeTftk GAdere, den C. S. llJ. IMID_;.7 
Mehmet Toksoy. SallhattJn z. Anıa:,. Bora, Fuat 'YolaL SaWıat: Uaıia, A• Necip TBfteldn, Kadri a. Bıtkı Btly11k6zt0rk, Srtkı özçeUk, A. Vaatf .Akalınlı, Cemal Y--ar 
~. Halli Ertaıı. IJerefettln Bate- tın Söylemez tıbaml Selçuk Ba- Dpz, Muatafa Caner. Nlzamettln 'l'. OlmaD S&:JIUI. S -
tin, lılitat Tqkener, Mutafa ÖD· san Tun~y. Rettt Çölet, Abdtll· Belgbl, Xastafa Koca. KlmU ıcaın. Yit' ıpls&a tıera -. uldlye la. llel, A· Sami Alpqan. Faik Ya. 
cU, Cihat Özkök. Ali Gllııyener, kadir Dikmen. Sabri Güler, lleh· bal, A· Haydar Ilgar, Numı Akın. ,........,.: aL t. Hakkı Kuter, A· Nuri Öz. :un Çayan, Sadettin Diziojlu, met Sllmtlrkayaak, Beldr Ezpç cı. Şeref Ollrler. Farak '1'Unul, Bamlt !rtt. Recep Dalwı, S.be.hat· =~fu~~. =tin :y:. A~ 
tb~!ı-Y0Nlkan. Hayrettin ~~· Hqim öncU. Hasbi Hetimoilu. o: Btlleyiıı Slal'p, tbsan Jayra. Sa - tin Allıden'z, Nuretttn Yeten, Şahap Zeki Muncuk, f . Feyzi uıu•aa, Ha-

n:uu111 utma, Bllml Kıı::ıauana, Fwzi Anmaa. n ..... ı.. n..w.. Palk dik Tolall. H. İrfan Ertuf, Kadri .AkraDıer. "'"'51 

Necip Kaptanoğlu, Seyit Yalçm, Bcı,.dofan. Ferid~;k':;' SalA. Ertuna. NDıat Dinçer F.dlp Cai· CatelmfJDUle terfi eden nakUye aan Gençer, Alacttln Anıt, Hasan 

~~~~ =:~ s:!:!\~ 0~:: hattin Aksoy. Cemal Atal. ZlyaeL lar, s.Wıatthı GOney,' Fet.ıd Çer: ~~ıwı. ~ Uçar, Avnl Er;_o~ ~~..:~ terfi e-
kaslan, Rasim ' Kıl:ıltan. t. Bekir t1n°Daryal, KeuıaJettin .Alpay, Ga· eU, Sırrı !analp. Eren. SOrena Tunç, Suat Ener, Tev· den 6- S MI· rnemurlan: 
Arıkan. Ahmet Gtıvenç. Sadettin r.l ~ Ekrelll latendlJar, Ke- YUzhMl~ia terfi eden Bava lbJ. tik Tuer. Jıl. Şevket BeW. H. Fevzi Erar 
Yurder, Ethem Ergllnay, Necmet- nan Özı:iip, Htıseybı ErtW, Sadet· te~eınlert. ,=bafıııta terft eden tabip yUzb&- Arif Vrgen. Cemil Yavuz, A. ıtız~ 
Un Dölen, Fahrettin Ekfner, Mus. tın Gengttc;. ~ GlngtSnlO, Nec. Nevzat Gökerl. )(.Cemal Gabe. Jıl. SeUm A)'llll&D. O. Faik Odman. Pamucak, A· Nuri Kapkın, s. S•ı . 
tafa Kızıltup. Yuaut Enerem, Ku. det Dafofhı, ömer Alkan, Behoet ver, RalOD Ertu~ı. )(. Tarık A. Adnaa oıma1 • .A.. SOre;na .upq, dl Temizkan. Nafiz Ungun, A· 
mffer Senaua. Onıan Paldwl GDnay, Bahaettin Toralp, Tedik U~ner. Harun Tu~y. Bedri A. 11. OeWetttn Brtmer, Abclu.ellm A• Hamdi Bozbey. Arif Baykal M. 
Fuat aKnan .Arif KentııU. Necmet: Tanyel· nnlı, 'M· Reeat Slllgar. 1(. trtan car, s.wı.tUn Bq, NecaU BlckıtlU. Vaafi Bna.ı. ' 
tin Özkan iıısan Tlpet Kwstafa Top. m.lıqdıfa teifl ec1ett t'op. Orıa. HUee,•ln Tan~5k, Saffet Jıluetafa Kurtaran. A. Hamdi-=:;; 5- s MJ. mmeorluhna terfi e-
IşıJdak Avni Alpan :M. Salihat• ytllb9tdar: Jlorekhı. A. NP-eınettl7' Akyıldız, ~·,!u~~ ~ eeıuet· l1en 8- S MJ, memurJan: 
tin Kıİm. Mahmut Alpgiray. Nuri A· Kemal Özdoğan. Hızır Atta.. F,.t'ft "'7ölr111el. Remzi Senet. tin DlnÇer, Balt 11&7, o. 8aip Tesel, Kemal Aksungur, o. Nuri Tun. 
EraU. Sadık Onanç. Mustafa Twı· .ca. Hikmet Alet, Nuri GWerman, Varbayfıh tefin ec1en llaft W.- JI. Taoettla ıs, : 1nbt TGPI'· !la- pr, 
ca. !haan Erten, Mu.u GUrlwı, Nuri Barım. Ali Uras, f. Hakkı beMBI: IUl JCrdemlr, 8- S MJ, IDemarlaimıa terfi e. 
Mehmet GUnenç, Htıseybı OtlrcL Tllkelman. A· K1ahlttba Şahlqlr, T-vfik BP-lırlll· .&llıaJlıla tedl .._ _.. JUlla7· d~ n'J. S. MJ. memal'lan: 
na. Kemalettin Tançay, Necati Ferruh Tor, BahaeWa Artan. fh. ~M.şthp tf-rft eden Baft Jk· ~Naif s.,ıcurt. Abdullah Dinçer, Muzaffer Onat. 
tem. Yutuf Ergibı, Cablt t~ ıı. 11J1 Eagin, Abduıtab 8evlnç, Vey· ._..lan: Nurt 0ıvemı, Be S. S H"' memulutana terft e-
Rauf özersoy, Hllseyfn Tanay, il Erener, Numl Ceıı&. StlleyDwı 9'11'htn f'.<S~""ı. K""al Colakollu· :..ıı=.°:'~ o..aor. • df!9' C. S. R1to m8Pll1lrlan: 
Nesimi Aialm, Htıseybı Bayhaıı. Ollrman, A· ~ Ersin- A· NJ. 'llt't .. ~P•"lfe tef'ft ""8 lla"Va 1Jrlıaplan, H. Sttreyya 'OlgOr. İbrahim Stltuna. A· Rıza Ertan. 
Ethem Geçalp, Şutrtı Ery&lttlr, hat Dine:. Zekll 1UIQ'tr, JI. Sabri w.,.,.w..rt: 'ftshflbta tem edfta eczaa llıdet· Sllbrl &ırgm, Mehmet Turan. M· 
Mehmet Tekin, Htıaeyfn U1q. ı,e. Baray, Salih AbOy, llebmet Ak. ll· Ali y,..,,P.r. M'. CP.Jllıııttin ~,.. .....ıerlı K&mn özvaran. H· Hllsn!l Türk· 
rafeWn Harar. Celll Kmü. Halil polat. Arslan Berkan, y, Kenan baJı, NeCJ1.tl Oker. Saha.bAttla Akm. Cemal ErtuaJ, A. Cezmi Selcan, H. 
Birkan, Hulftsl özaoy, Vehbi ÖD· Et-gezer. Srtkı Atak, A· Hamdi :Bedri U~rlu, Yakup KRrabulnt, Cevdet Al'kua, A. Vasft lıpergıın. (!Atfen sayfayı çtviriniı) 
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H A B E R - Aqam Posta~ 

Zonguldak Sahil Muhafız alayı satınalmn 1coraisyonundan: 
a.t Muh:tmmcn Miktarı 1\ıtan temlnııt lha'<> lhale ihale ckııiltm,nl."l 

fiyatı akı;c ı tarihi gUnU ııaatl şekil 
Lr. Kr. Kıl o Lira l.r. Kr 

Un 1:? 92 408240 52744.60 3~· :?:: 6 9/ 9*0 Peroembe 9/30 kapalı 

Sığır eU 0,27 .fi ı 3000 :;n3zj S7if 35 5/ 9, 940 Pcr~pbc 10/SO kapalı 

Buigur U,14 ~G"J(J 5110 353,25 6/ 9/940 Perşembe ll 30 knpıılı 

Tosya pirinci o :ı :i RGiiOO 120·.:i 1103.38 6/9/940 Cuma 0/30 knpnıı 

Kuru fasulye o 25 'iG .ıOO 91!?5 684.38 6/ 9/940 Cuma 10/30 Jmpalı 

Sadeyağı Urfn l 10 12000 16$00 1260.00 6/9/94P Cuma 11/ 30 kapalı 

Zeytinya~ı O.M 8000 16~ı() 123,76 9t9/9f0 Pazartesi 9 ac;ık 
Kuru sovıın 0.Q7 14li00 1015 76,13 9/9/9~0 Pazartesi 9/30 açık 

Tuz 0,05 ıtOOU vD:l 44,63 9/9/010 Pazartesi 10 açık 
Sabun 0,42 9600 3!1DO 2:J0,2li 9/9/lHO Paı;arteBI J0/30 açık 
Yc3llmerclmck O.lG 8000 1280 llG.00 9/9/ 910 Pazartesi 11 açık 

Çay 5,50 100 8850 388.76 10/0/040 Salı 9 açık 
ı<:ırnuzı biber o.c;o 300 160 ll,2ö 10/9/040 Salı 9/30 açık 
Zeytin tant'sl 0,30 2500 7GO M.35 10/9/9~0 $:ılı 10 açık 
Beyaz peynir 0,55 2500 1375 103,lS 10/9/940 Salı 10/80 açık 
Kesme makarna . 0,25 10000 2500 187.50 10/9/940 Salı 1l açık 
Çcklrdckalz Uzilm 0,25 4500 1125 84,38 ll/ll/940 çargamba 9 açık 
Kuru erik 0,20 4600 900 67,50 11/D/940 Çarşamba 9/30 açık 
Salça o.so 8000 2400 180.00 11/9/ 940 Çal'§Amba 10 açık 

Patates 8,08 10000 800 60,00 11/9/910 Çaqaınbn 10/30 açık 

Gazy(lğl 0,22 1500 330 24,75 ll/D/940 Çar§amba 11 açık 

Arpa 0,05 2870!!0 14350 1076,26 7/9/940 Cumartesi 9/30 knpalı 

Kuru ot 0,06.3 215000 13975 1048,ıs 7/9/940 CUınarteııl 10/30 kapalı 

Saman 0,03,5 124000 4340 325,50 7/9/940 Cumartesi 11/30 kapalı 

l - Sahil muhntız alayının 9 aylık fbUyacı olan cins ve mlktarlarlle muhammen !!yatları yukarda yazılı 24 
kalem erzak, mayi mahrukat ve yem hizalarında gösterildiği •«cçhllc kapalı ve açık eksiltme aurcUle mllııakasaya 
konulm~tur. 

2 - MUnakaa:ı her cins erzakm hizasında gö:ıtcrtlen gUn ve ıı:ıatlerdc 7..onguldak belediye salonunda yapılacak 
tır. 

3 - Kapal· olarak mllnaJ:asaya konutnn erzak ve yeme taıtp olanlıı.r zutıarmı en ge~ lhale saatinden yarım 
sııat evvel komisyona tevdi etmlıı bulunacaklardır. 

4 - .MezkQr 24 kalem crzıı.k ve yeme alt §arlnamelerf g!Srmek lstlycnler ıı.laym birinci tabur levazmımda göre· 
blllrlcr. 

IS - Mllnakıısaya işUrnk edecek olanlar yukarda gösterilen muvakkat temI.D,at akçclerlnl veya buna mukabil 
bıı.nka mcktuplarmı veyahut istikrazı dahili tahv1llerlnl mllnakasa gününden bir gttn evvel Zonguldak maliyesine 
yat.Jrarnk mak~larmı almış olacalllardır. (75811 

özel. 
4- s. ns. mcmurlu,'lllla terfi e

denS. S lls- meınurlan: 
la[. Şevki Almıka, M. Ruhi Bil

gin. Zilhtn"Erçakır, M. Cemal Gill.. 
pınar, M· Niyazi Durak, A· Salt 
GöktUrk. M. Kasmı Erçetin, Latif 
Özden, s. Sabri Coşkun~ M· Nuri 
Tarakçı, o. Nuri Erkan, H. ZilhtU 
Meriç. Rifat Önercan, ı. Ethem 
Balta, :M. Emin Ünal, A· Remzi Kı. 
zıltan. A· Rıza Gökdağ, M· Niyazi 
Ertaç. Abdullah Unguntilr, M· 
Sabri Ynlçınkayn, }J. Nuri Akbaş, 
o. Zühtü Öngör. ı. İhsan Kızıltan, 
Ab1din Canyoldaş, A· Nazmi Öz· 
can, Şükrü Doğukan. A· Fevzi Öz
nydnlh, Salih Balaban, M. Yu.sa 
Özyetkln, Abdurrıı.hmnn Akoral, 
M· CelAlettin Dikmen. ı. Ya§ar 
Yılmaz, A· Hnydar Pala. s. Rahmi 
Bilgen, A· Hamdi Dinçer, A· Ra
gıp Utku. M. Em.in GUI, A· lrfan 
Oyman, Rcııat Taner. Halil Nete· 

5. S· lls- memurlut'Ulla terfi e. 
ılrn 6- S· Jfs. memurları: 

Tevfik KönL Turgut Alq:ay, l1ı_ 
".ın Aras, SalAhattin Ya.lmkıhç, 
M· Ataullah Acar, Haydar Bengül, 
s. &ıba.hattin Uslu. Hikmet Özgen, 
Ahmet Soyer, Eşref Kurtoğlu. ı. 
Hakkı Aksoy. A· IDcabi Türkeş, 
Nuri Çaynn, H. Turgut Akşit, A· 
Fevzi Çakar, Fethi Aydınkaya. lb
rahhn Kaya. Muhittin Yamin, A· 
Z•ki Onat. 

G· S. lls· memurluğuna terfi e
tl !.'ıı 7. s. Jls. memnrlan: 

Abdullah Alp, Bahattin Ağça, A· 
Eşref Zür, Adil Erkan, Lfı.tfl Sarp. 
H.emzi Şensoy, Lütfi Civelek, Ce
ltll Aytolan. İsa Ruhi Haykır, Mu. 
zııffer Moral, A· Ulvi YUce. 

s. S. lmamlığa terfi eden 4- S. 
Jmanılım: 

o. Nuri Tol· 
4· S. i'elli maldnisUğo terfi eden 

3. s. Tem Ma. 
M· Nihat Yapgu, SalAhatUn Gil. 

rer. 
J§I]dak 4· S· rn:ddnistllğino ter

fi eden 5- S. ı:;ılclak Ma·: 
Osman Nuri ErUlkcr· 
4. S· Oto. MaJdnl.sliğine terfi e

den & S. Oto· Ma-: 
Hasan Tahsin Bağ, Hüseyin 

Tayyip l{nraau. 
4. S· Tüfck!;liiğe terfi eden 5· S· 

Tf· lerl: 
Aslan DcmlruraJ, Süleyman A

but, Ali KnrdCri• Osman Nuri Çe. 
tin, Ali Dlıman, Mehmet Tetik, 
Ahmet ÇellkoğJu, Mehmet Taştan. 
Mehmet Akpusat, Abbas 1rcz, Ali 
Ataren, Enis Bıkmaz, Ahmet Ça. 
kan. 

4· S Nalb:ıntbğa terfi eden 5· S· 
nalb:ı.tnlnr: 
İsa DllzgUn. lzzet Şatir, İsmail 

Göktura, H- Enver Tozun, Hasan 
Arslan, Adil A' su . 

s. S· tnn eden 4. s. Jt. C Ban· 
cloculnn: 

llıs:ın Alanson. 
4. s. bandoya terfi eden 5- S· R· 

c. ha.nıloculan: 
M. Salın Özberk, M· Nı>rmPtıin 

Öğün. A· Saim Oı';'UZUlR, Ö. Feh· 
mi Yener, AbrJlllkadir Toksöz. J\. 
Nihat Esen~Jn. 

r,. s. n. n hnnl1orn terfi cdrn 6· 
S. lınndosulan: • 

~allh Durutaş. Ocrman Ok· Şi.i
cacttin Öncın<'mrP R. MUrıta.,. A. 
Jnkan. ?J. Fl"thı Özcıavın. c. Yaış 
Şener. Cemil TUrektcn. 

G· S· 1!· (1. lı~:ıc'loya terfi eden ;. 
s. l1:ınılocıılnr: 

]l.f. ~:Jrfp.t 11raJ. 
~. S. r.ıt,.•1n ;;~A·-. ... ,.,m~,. trrfi 

<-ıln'l 4. ~. r.nnılo i\ı!.: 
Rı>rPn Ar· 
!}. ~. r. .. .,,10 (il;l"f'fT"l"T'lli/!'"r,., '"l'fİ 

,...,, ... ~ A. R. n.,-,.,n r,.·· ...... '~""1"'..; ~ 
ı:>ii, .. ,,,.,uı.n ntc:ıv. t. Mu::ıffer tt. 

_,,.. , ~,,,~"'"' ... ·,., n,.ı .. ,. ... 

ı•E;k~~ Veni Kolej Nı<~ari ~ 

1 
iLK- ORTA . LiSE 

Taksim de Sıraservilerde: Yeni açıldı 
MUdUrü: Eakl şı,11 Terakki Dlrektöıil i l . AU na,meı Kırm 

Hususlyetlcr1: YABANCI DtLLER OORETllıUNE ı;enl§ mlkyaau 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teıkit ederek talebelllnln ~o 1 
ıı~ma ve lnkl§a!ı, aıhhat ve inzibatı Ue y&kmdan &llkadar olmaktır 
Aleklebln denize nAz.ır Juı.lorllerll tenettUabane ve jlmnaatikbaneal Yardır 
Her gün saat (9 Ue 18) arasmda talebe kayıt ve kabul olunur. Tel: 4115{ 

• İngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi • 
Kayıt muamelesi bqlaml§tır. Pa.zarteııl vo Pe~embe g11nler1 aaat 

ıo - 12 arasında ldareye mUracaat olunması. 
lkmal lmtlhanlarz Eyltll 18 - 19 - 20 - 23 

Tarihlerinde yapılacaktır. Telefon: 41078 

• 

EKZAMiN 
Ekzemanın ilacıdır. 

l'ara \'e çıbanlarda kullanılır. Der eczanede kutnlU 60 llr. 

İhUyatta Albaylıt"lJ. terfi eden p . 
l'b- ları: 

Muhittin Artuğ. M· Necatı Öz
ver. Ömer Lutfi Olgan, M. Ihsan 
A.ras-

İhtfyatta blnba§ıhğa terfi eden 
p. Yzb- lan: 

İrfan Sokullu, Niyazi Atış!;er. 
İhtiyatta binba.5ıhğa terfi eden 

topçu yUzba§ılan: 
Halit Ardıç. 
İhtiyatta muhabere Bnb· terfi 

eden Top. l"zb- lan: 
Seyfettin Y~ner. 
İhtiyatta terfi eden l 'd· Sb- lan: 
Mustafa. Akıncı, Kemal SUel, 

Salt Gilçlil, Ratlp Ayral, Nurettin 
Öncü. Ahmet Buhara. Kemal Bay
sal, Recep Tan. Ali Erdur:an, Ziya. 
Dolgun, Burbancttin Kılıçoğlu, 
Kemal Kutay, Nusret Akknn, Fik· 
ret Rahvancı. 
GUvert~ binba~ıhğma terfi eden

ler: 
Ferdi Atasayar. Zeki Uysaloğlu. 

I•Jtrem lşıklt. Celal Orbay, Rebii 
Albay. Vehbi Dilmer. Nami Oker, 
Hilmi Okçugll. Afif Tuğrul, İzzet 
Sultun, Naci Seyhan. 

GU,·erte yUzbıısılığnıa terfi e. 
dcnler: 

Adnan Özel<:'n. Hiltmet Aknalp, 
Adnan Alp, Mithat ttıer. AH Bav. 
kaş, Yaşar Enı:in. Kenan Ddkı
Jıç. Muzaffer YnngoJ. Fuat Gök
kan. 

Gün:~rte füıteğmr.nliğtnc terfJ e· 
denler: 

Adnan Aykut. Cemal TUrsen. 
Sermct Kipcr. Cenap Ülp,Ur. Belı
zat Çakıcı. Haydar Aydm, lsmnil 
Sarıoğlu, Tahsin Örge, Hilmi Fo. 
toroğlu. Cah!t Gllr. Muzaffer En. 
ünIU, Oğuz Soykök, Nurettin Ça
kın. Tevfik Kınay, Lemi Kırgöz, 

Kenan Yazıcıoğlu. Faruk Ülıten, 
Hnyri Toktamış, Saclt Brgln. J{c
mal KUçUkoğlu, Cemal Özenç, Şe· 
mi, Nart, 3ehabettin Karapınar, 
Ziya lncepınar. Sabri Nartman. 

Gih·crlc yüzba ılığmıı terfi e
drn!er: 

l\Tiynzi Heper, Hllsevin Gülen. 
Cemil Rc11ınan. Hulki C:!Herman, 
Cemal Kuyas. HUsevin KıraJ. 

Güverte blnbnşıhğıruı terfi e. 
'lrnler: 

Kemal Manço. 
Ma'ktne hfnba.,ı1rltm• tcrft fi. 

tll'nlrr: 

Osman Konuk, I\'.emal Şenol, 
Muammer Akerman, Nihat Ersen, 
Rüat Armıan. Hakkı Anca. Feri· 
dun Gazioğlu, Ethem Baykal, Ri· 
fat KüsküaUgUzeı. Ahmet ~ıkön
deş, Niyazi Aloba· 

Ma.klno yUzbaşıhpoa terfi e. 
denlCJ": 

Rau! Ataşer, Fikri Bor.an, Ke. 
mal Akal, Niyazi Serdaroğlu, Ke
mal TUr. Halil Tür. Sabahattin 
Közdcmlr, Niyazi Altan, Yahya 
Dinler. Şükrü DuydaJ. 

!'laldne Usteğmeollğine terfi e
denler : 

Muzaffer •Ukan. Fikret trdel
men, Kadri Noyan, Necdet Dik. 
menli. Hayri Arda, Ziya Kayı. 
Necdet Eğme.o. tbrahlm Etizsoy, 
Orhan Göken, Saffet Arat. Sabri 
Ege, Mustafa Kökncı. 

l\lakino blnba,ıhğma tcrn eden. 
ler: 

Re:ryaz Arıca, İsmail Karaman, 
Yı•suf A krman. 

Sllna~·if harbiye blnba,dığma 
terfi e<len le r : 

Tacettin Baysal. SeyfetUn Gö
nerıç, Saim Erson, Kemalettin Be
ner. 

Kimyager ylizba,ılığma terfi o. 
dcnlcr: 

Faruk Kuyucak, Remzi Ungur. 
İzzettin Yalıvaç. 

Tabip yarbaylığa tcrfl edenler : 
Naci İlkin. Ali Rıza Ongon· 
Eczacı yüzbaşıhğma t erfi eden. 

lcr: 
Fuat Mengi. Fa.hrl Gökbayrak· 
J.cn:ırm yüıba~ılı6"& terfi eden. 

kr: 
Haydar Saydam. 
l .<'nzım ll'lfrbrmcnJlğo t erfi e· 

il enler: 
Abdurrahman Gnnatm, Hilı:nJ 

Kocalak, Cemalettin Erbesler. Fet
hi Kurt· 

f. inci 'lmrf iih'TCtmcnllğo terfi 
cdenJer: 

Tahir Tünay, ff, HilıınU Betin. 
3. üncü sınıf hesap memorlu~

nn terfi ru:lcnlcr: 
Ne'iet Uraz. 
3. üncü cıınrf ın. Me· terfi eden

ler: 
Tevfik Karay. 
.f. Uncüsmrf "1· Mc· terfi eden. 

ter: 
thtıan Belllkan· 

r 
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FUTBOLCU POR1'RELERJ 

Amerikada bile geçilemez bi 
müdafi olarak şöh ret kazanarı; 

Hasan R.timil (Daigakıı 
Mezlyyetlerı.. 0111111 tarıı ve lıususiyetlerl 
Hasan Kamil futbolun bUtün 

inceliklerini kavramış tecrübeli, 
sert ve çok çetin bir bektir. 
Tam yerinde, ca.na.hcı bir nok· 
tada hasmı durduruşu, topa ı:ı.. 
ya.k koyuşu, dolayısile tehlikeli 
bir hücumu bir anda bozma.sile 
nam almıştır. Bundan dolayıdır 
ki halk ona. (Dalgakıran) adını 
-koymuştuı·. Hakikaten dalga 
halinde hUcuma geçen hasmı ta-· 
raf muha-::bıleri bir tek yerde 
mıhlanır kalırlar: Hasan Kimi· 
lin çelik pa.ıça.sı gibi koyduğu 

bacağının karı.ısında .• Artık bu 
tuvvetli ha.cağı kolay kolay 
kimse aöküp atamaz, sarsamaz, Memleketimizin y1>!15tirtlli;I en 

. krymctll mUd:ı.faa oynn<'ularından 
geçemez Lurada en malın· mu· dalga kıraıı lfa<1an Kümil 
hacimler bile takılır ka.lır scn.. I 
delerni ve düşer •• 

Ha.san KAmil vaktiyle Ameri
kada da harilrullde ve geçilmez 
bir müdafa olara.k şöhret ka.· 
za.nmıştır. Oradaki ha.Ik ta bu 
demir gibi, geçilmez Türk fut· 
bolcusuna. şu ismi koymuştur. 

(Çanakka.le) •• Bu isimle Karni. 
lin çok çetin ve aşılması imkan
sız bir kuvvet olduğunu anlat" 
mak istemişlerdir. 

Hasan KAmil bütün bu sertli· 
ğine, çetinliğine kuvvetine rağ. 
men, m unis, kibp.r, aa.k.in. Y\,IJ;IlU" 

~k tablatli, iyi kalbli, ~r 
terbiyesi son derece kuvvetli 
bir insandır. Maçlarda. hakem· 
lere itiraz ettiğine futbol ni .. 
z.amla.rmm ve Jcaidelerinin me. 
nettiği bir hareketi yaptığına 

şahit olmamlŞmldır. lnti:z;amlt, 
göriişleri isabetli ve yerinde, di
siplin sahibi klübünü son derece 
seven bir futbol üstadıdrr. Çok 
sert fa.kat katiyen favulsilz ve 
hatasız bir oymı tarzı vardır. 

lıtanbul yelken 
şampiyonası başladı 

tstanbul yelken fiampiyonası. 
na dün Moda koyunda be.şlanm13 
tır. Müsabakalara bügUn, yann 
devam edilecek ve UçüncU günün 
wnunda en fazla puan kazanan 
Jstanbul yelken f}ampiyonu ola
caktır. 

Dilnkü nıüsabakaya 13 tekne 
iştirak etmıştir. Dünkü yarışın 
e'l mühim çekişmesi Demirspor
d>ın Feyyazla Galatasaraydan 
Burhan aras:ıJnda geçmiş, ııeticu· 
Je 1 saat 16 dakika 28 san iye<le 
Feyyaz birinci, .Burhaıı ikinci 
Mahmud üçüncil, Nedim dördün 
cü, Vahdi beşinci oldulnı. 

Müsabaka lann sonunda bazı 
hakemler Ft;yyazla Burhan hak· 
kındabirbirlerine çapariz verdik 
it ri için dis:kalifiy") talebinde bu. 
Iunmuşlardır. 

Bu hususta bugün bir karar 
verilecektir. 

Zafer koıuau bisiklet 
yarışı 

Zafer ko~uım iCJ~i altındaki 71 • 
k.lometre\ik bisiklet yan.şı diln 
F'lorya - Biiyükçekmece arasın
da yapılnu~tır. Neticede Bursa.· 
cnıı Hikmet Altıntaş 2.37 ile bi 
rinci, Eskif.ehirden Osm~n ikin
ci, Salih HciıtncU, Recep dördün. 
cü Ye Nizameddin beşinci gelmiş 
l~rdir. 

Çelenç tenis kupası 
maçları 

Senelerdenberi yapılmakta o. 
lan Çelenç kupası tenis seçmele
ri dün dağcılık kltıbU kortlarında 
o:;rnanmışbr. Maçlara bugün de 
devam edilecektir. 

Zafere kada -
Spor, macera, aşk ro 

Yazan: SACIT TU(jRUL öGEf 
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lkbi de niçiıı buluştuklarını 

unutmuşlar gibi.. Hatırlarına bile 
gelmiyor niçin bulu5tukları .. 

Mecidiycköyünü asfalt yoldan 
geçip arkalarında bırakıyorlar .. ve 
yürüyorlar. 

Nereye? :\e yapmak için? 
Bu sualleri hiçbiri kendi kendi· 

ne sormuyor. Sanki bütün mesele 
yanyana gelebilmek ve bir müddet 
böylece kalmakmış gibi. .. 

llk rastladıkları zamandan. 
danberi daha biribirlerinin yü· 
züne bakmağa cesaret edemiye. 
rek konuşmuşlardı. Fakat bir
den Naran yürilyüşünü yavaşla· 
tarak ve Kemalin yüzüne baka· 
rak sordu: 

- Amerikaya bugün hareket 
etmiyor musunu? 

- Evet.. 
- Saat kaçta? 
Kemal cebinden çıkardığı sa

ate baktıktan sonra: 
- Daha altı saat \'ar · dedi · 

vapur iki buçukta hareket edi • 
yor. 

Bunu söylerken vapurun onda 
hareket edeceğini \'e önünde an
cak bir buçuk saati bulunduğu· 
nu biJiyordu. Fakat içinden, kcn· 
di söyledıği yalanake ndi inanan 
bir hale gelmişti. 

Bir aga<_;ın gölgesi altın<lan 

geçerlerken Kemal sordu : 
- Epeyce yürüdük, belki de 

yoruldunuz. Biraz oturmak is • 
temez misiniz, Naran Hanım? 

- Siz bilirsll1U Kemal Bey .. 
Serin çimenlerin üstüne yan 

yana oturdular 
Tekrar uzun bir sessizliğe gö

mülmemek için Naran konuşma· 
ğa başladı: 

- Biliyor musunuz Kemal 
Bey, müsabakadan önce mcrn.k· 
Iılar arasında ne kadar büyük 
heyecana yer verdiniz. Müsaba. 
ka bitti. Fakat bu heyecan şim
di daha ziyade artmış bir §C • 

lst. Lv . Amirliğinden : 

kilde mütemadiyen 
cek .. Ta Amcrikada 
ta maçı bitirinceye 

- Ne tuhaf 7 Bııl 
içimdeki heyecıırı 
Ben sade Refdi ven 
bakanın sonuna k3 

duymuştlını. . 
- Halbuki .t\111erı 

sabakanız için kat 
yade heyecan duY111 

kil buradaki nıUSS. 
fere kadar yüriln1 

hazırladı. A!'!ıl şiındl 
yürümek daha çetin 
duğu kadnr da hCY 

Kemal hayrcUc 
rck: 

- Siz • dedi · bO. 
l ·o ? senı sun uz ga ı :ı:.. ıtı 

yen teşvik edıcı şeY 
sun uz. e,:Piıll• 

- Boks scvın . dl r/I 
bileyim içimde şııu 
uyandı .. ÇünkiJ... J.'lo 

Gene;: kız dura..11)-0 
si uzayarak ve dud 
silen kclirrıenirı arlt,,,_.- ..,.,,..' 

Kemal soruyor-
- Çünkil Nara11 

v~~ Genç kız ccvıı.P .. .,.,... 
dece Kemalin yu 

nzere 
Amirlik emrindeki askeri !ınnlnrıla çalıştınıınak l§ırlcl• 

kablllyete göre 150 ill 200 kuru, yevmiye ile hamurkAr• p 1-sıl! 
pakçı altnacakbr. Bu işlerden anlar ı.anatkô.rlarm ~gıdJleıerL 
likte Tophanede askeri fıno mildUrlllkUne mUracaat e~ ") (S~ 
lerl veaalk. (S " 

NU!wı klğıdı 

HllımUhal vcsfüaııt. 

Aııı phadetnameııl 

Bonaervill. 


