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rdu Terfi Listesi1 
iranla 

İngiltere ve 
Rusya 
arasında 

Muhtelif kara sınıflarile deniz 
ve jandarma da terfi eden 

erkan ve subaylarımızın 
isimlerini yazıyoruz Sulh 

aktedildi 

Korgcner llığa tMfi ede.o 
mı,rn Alan 

Terfi Ustesl 8 liııcü 

Milli ŞEF 
iman büyük 

elçisini kabul 
ettiler 

o 

Etimesuttaki tayyare 
meydan ve tesisatını da 

gözden geçirdile~ 
Ankara, 28 (A.A.) - Rdslcuinhur 

lsmet !nönü bugUn Çan'ka.yadakl 
köııklerindc eııt 11,30 dl: Almanya 
bUyUk elçisi Von Papa.ni kabul bu • 
yurmuı;lardır. MillAkatta Hariciye 
Veklll ŞUkrll Saracoğlu hazır bulun. 

mu;,tur. 
Ankara, 28 (A.A.) - Reisicumhur 

temct !n8nU bugUn Türk Hava Kuru· 
munun EUmesuttakl tay)-are mey • 
daıımı ve buradaki temsau gozden 
geç!rml§ler ve ala.kadarlardan izahat 
alml§lardır. 

MlW Şefe bu tetldklerı esnalilllda 
Baovekil Dr. Relik Saydam ve Harı. 
ciyo Vekili ŞUkrU Sarac•>ğlU da refa• 
kat etmekteydiler. 

-1 YAR 1 N ~----· 
POLONYAYI 
SARAN 
TANKLAR 

I>OLONTA HARBİNE 
tŞrtRAK EDEN ALMAN 
SUBAYLARlllilN 
ANLAT1'1KLABI 
HARr SAHNELERi· 

t BU TEFRiKADA 
MERAKLA TAKİP 
EDEOEKS1N1Z, 

o 
PEK YAKINDA: 
BÜYÜ ve 
BOYüCULER 

Çutguakb Hocanın 66 eeoellk 
büy&ruük ve öftirtik~illtık ba. 
yafuıın lçyüzünö, blu.at kendi 
afwıdftrı ııtttunıanmrııda olrtl· 

~u. 

Tuı;. Amlrnllı~ terfi ed~o 
Ertuğrul 

ısayfamızdıı.dır. 

Maabede nameya 
gire: 

iranın bütün haya
ti sevkulceyşi 

noktaları 
ingiliz ve 
Sovyetler 
tarafından 

işgal edilecek 
Btlttbl Mmaaıar f 

Şarl< cıcpbesindokl Alman Gene rallerindeu Flayger havacılara 
madalya voı11'kcn... 

Amerikadan · ,..,:v~,~~!~!~~~a1ı N.u.. Sovyet tebliği 
Vladıvostoka b nzın · ı·randa nal, Broadcasting Corporation un T 'kraynada 

0Önderılm6Sl01 spca.kerl tnglltere, Sovyet ·Rusya V ı 
... ve tnı.n arasında seklt noktaya • • ı • s 

Japonya jstinat eden bir sulh muahedena.. B" 11· ıngı iZ· ovye 
xrıesi akteclilm.i& old~u -bildir--.. 1 r şe ır 

Protesto etti• mttedi_ tnguiz ve RW! kuvvetleri ilerleyişi 
Ira.tim bUtUn haya.ti Vce sevkUicey.. daha ta h d 
şi noktalarrnr işgal edeceklerdir. • evam ediyo 

2 - Büyük Brltany& ile Sov· 
----0---

Japon balkı 
yet Rusya tranm ~tikl8.l ve ta • ı ı• ye ed ı• ı d ı• ---0---

Amerİkadan yola :=~·etın~ znnan aıtma alacak · Müttefik ordular ıltisak 
çıkan bet petrol gemisi.. 3 _ İngiltere ile Rusya ahval --<>- temınıne çal 1 

nin kendi sularından ve .şerait müsaade eder etmez 16 t .. ışıyor ar 
geçmesinin şiddetle kuvv.ctlerlni geri çekeceklerdir.· · ı saa suren ---o-

- 4c _ Muhasamat.m devamı müd İ 
aleyhinde bulunuyor detince Iran. intizam v~ asayişin sokak muha- randaki Almanlar. 

(Yazı ı 4 ünciide) • (Devamı 4 üncUıle) kendi aefarethaneleri-
__ ---.:.;;;.=.:.:.-=-=:.:.=:.:..._:._..:...,_~---- rebeleri yapı I dı ne iltica ettiler 

ıp ekil. ÇO ra D ~C\')'ork, 29 (A. A.) - Öğrc. 
--o--- nildiğine göre lrandalti harekit 

AIJD8Dl8rlD zayiatı devam etmekte olup Ta.hnuı hü • 

1 000 dl klimeti, Londra. ve Moekc>vanm imali men edi irse ıo, r ~!~~fllupekyalmıdak&bule-
MO!!kO\'&, 29 (Radyo) - Sov- İngilizler, Sanplel'i ge~tikten· 

Tu .. rk kadını bu kararı yte istihbarat b~u tarafından sonra müstahkem Fartug .. al."""e 
bu sabah ncŞredilen harp tebliği·. ~-doğru ilerlemCğe ba.§Ja:ımşla.rdıi'. 

h l lk l kt 28 Ağu2tos günü ordular.muz. ln,giliiler, yUz kilometre kadar §i· egecan Q Q lŞ agQCQ lT bütün cephelerde düşmana kal'§r malde Rus kuvvetleriyle iltisak 
şiddetli muharebeler vermekte de teminine çalışm.eltt.adırla.r. Rus 

Kıymetli ıaaatlEAr Şevkiye May 
ba llnıuıtald . llklrlerıaı anlatıyor 

Ya mukabil bir moda veya böyle cezri 
bir karar meseleyi halledecektir 

Son r.a.manla.rda fiyatları ala.bil
diğine ytl.kselmiş olan ipekli kadm 
çora.bma boykot teklifimizin uyan
dırdığı geniş aJ&ka müessir olma.
'ga b~la.mış ve ipekli QC>rap satış· 
lan hissolunur derecede aulmış • 
trr. Bu tedbir QC>rap ih tikArma. kar 
şı en mü06Sir ~ oldıığunu da 
g&termiş bulunuyor. 

Estetik bakımdan yiıroe 95 i 
esasen güzel Ve mütenasip olan 
genç kız ve kadmlarmıı:znı bacak
larına yeni bir şey ilave etmiyen 
ipekli QOr&bm terkedilmesi, milyon 
lar<'.a liranm memlekette kalınası 
ba.kmımda.n parlak bir iktisadi ne
tice de tomin edecektir. 

Ancak bu milcadclenin daha şa
mil bir şekil ve mahiyet alınası 
için bize büyük ve kudretli bir 
müttefik 18.zlmdır: Moda. 

Bu nasıl kazanılır? "Vakıt,, da 
güzide muharrir Sadri Ertem mo
dayı kazanmak için maruf sanat· 
Urlarm önayak olmalarmı tavsi
ye etti. Büyük mUtef ekkir Hüseyin 
Ca.bit Yalçm kadmla.r araıı.mda ku 
ralacak biı' h~.ijn on ayak olma,.. 

Şehir Tiyatrosu Sanatk&rtanndan 
Şmıklye May 

er münferit mücadeleden daha mü 
t.'Mir ve uıuvaffak neticeler vere· 
ceği mutaıaa.emda. bulundu. Söz 

(DeıNlm 8 tincUe) 

va.m etmişlerdir. kuvvetleri Rumiye gölünün §imal 
Ordularımz şiddetli muharebe.. sahilini ve Hazer denizinde Lis. 

terden sonra Dinyepctrovsk §eh _ san Jirna.nmr i§gal etmişlerdir .. !kı 
rini terket.ınişlerdir. ~Uz kolundan biri denize doğru 

Tayyarelerimiz, Ahnanya.nm Kö ilerliyerek Nafti§ıMı petrol miıetı
nigsberk şehrini muvaffakıyetle aeselerinin takriben kırlt kilomet· 
bo:ınbardmıan etmişle,rdir. re sarknı.da bulunan Gila.mt ~al 

Ordularımız ,şiddetli ve devanı. et.nü§. Hintli müfrezelerden mü • 
1ı muharebelerden l!IOnra Ukray - rekkep ol~ ikinci kol da Adabaıı 
nada. N. (*) şehrini tcrketmi§ • nımtakaamda yeni mevziler işgal 

(De,·am1 4 fuıeüde) (Denmı 4 üncUcle) 

AKiSLER 

Vilson Pre_nsipleri 
ile Aradaki Fark? 
Rn.ı\ elt ile 9o.rtiJin Atla.Dük 

mülakatmdan sonra ne,rettlklert 
mü,terek beyannamenin mej,hUl' 
\'ioon prensiplerinden farla ne
dir? İngiliz ~vekili son nutkun· 
da bu &ualc cevap vererek arıidıL 
ki farkın iki noktadaıı ibaret. oldu
ğunu söyledi: 

1 - Ne İngiltere, ne Amerika 
Vilson gibi ebedi sulhc inanmıyor
lar; onun için mihver devJet.JorlJe 
onlara llUba.k etmi~ bulunan 
memleketleri harpten Mnra fa· 
ma.men sillbian ~rit etmek, bu• 
na mukabil dfğf"..r devletlerin hlr 
daha tecavüze uframamalan için 
aiJihlannı muhafaza ey.lemek 15 . 
u,oı1ar. 

2 - İngiltere v0 ,.\merlka Nsı 
IIQaııyaşma dü~an olmakla bf',.. 

ra.ber Alman mlllethtfn iktl584h 
ba~slne &'-la taraftar değildir. 
ler; Almanyanrtt ikhsaiten harap 
olmasmw \lTUpanm Jsttkba.lbıi 
t-ehllkeye ifü~üreceğirıJ bilirler. O 
rıun tein harpten ~nra Abnanya• 
nm silithlan a!•naea1', fakat .lk1 ı 
88.di refabmr temin bAktmmdan 
muhtılç olduğu şeyler 'erilecek· 
u~ . 

Biz hu iJd m&dde arsemıla bıı 
tezat görüyoruz. ·Çünkü elinden 
silihlan alınacak olan Almanyu 
iktısaden clüpıedJkçe, hatti ken. 
di!d~ beraber biittin AvrapaJI ik 
t.ısadi bir )larabiye siirükJemeffik. 
, 0 nllıc yanaşnnyacaktır; Alman 
yanın Ye Al'l'Upelllll lktmedt lnkı
razmdaa aonra tngntere ve A.Jne. 
rfkanm yarclımlan bu memleket
lf!rfn yeniden refah seviyesini bu· 
labthnelerini mümJribı kdal:ıfHt 
mi? 

WıMSAW iUWt .. l'J 



' 1 ., demesini 

I y t&n blldirildlğJ.nc göre, 1k. 
t V .111 Sxrn Do.y, yanında ~· 

"Ve Devtt!t Demlryollan umum 
Url r:1 olduğu halde <!Un Zongul· 
varmışlar ve m rnslmlo kal'§l • 

' rdır. 
ıediye kooperatifi belediye me

mur ve mu tabd mler'.no taksitle la§ 
J Uar satışı lc;in hıızirlıklara 

tır. 
peraW' Beyoğlwıda açacağı ıo. 
dan vıız"'eçmiotır. 

* Koordinasyon h yetinin buğday, 
ç . :ır, ve yulafın kilosuna bir kııru§ 
:ı: m yaptlac:ığma daır kıı.nın neşre

c! lınJ Ur. Zamlar 31 birinci teşrin ta· 
rlhinc kadar muteber olacak. bundan 
:ı; yine eskJ fiyatlar tsı.tblk edile. 

* Anlmro.druı bildlrlldl[;ine göre, 
~· ç asker allclcrine yardım için 

bir vlüld n itlb:ırcn blrJnci ve ikinci 
" .t tren bil tlcrine yüzde Uç zam 

) p .nası kar rla tınımı:ıtır. 
-. Yıldız Çn l yan, lmrahor köşk· 

rlnin ynpı vo yollar lwnununun 8 
.tııcl madde ı mucibince mlakl miW· 
lO tıırafmdan bcleal,> eye terkcdilme. 

e karnr v rllm:ştir. Buıuıırm bir 
mı mUzo olacak, ct.raıı yeşil saha 

c tir ccK ve p.rkvart kalıvc
pılscaktır. 

• ı:ıurp:ıgop sabamndakl arsaların 
bugünden ftib:ı.rc:ı b:ı.şlamnkta· 
k olarak 800 metre murabbaı 

• 3 r saW:ıcaktır. Belediyeye bura. 
rsa almak üzere mUteııddlt mU· 
tı:ı.r yııptlmalttndır 

Trnmvay, clclttrik, ttı.ııel işletme· 
l n m murln mUdUrlilgilno tayin edl. 

mı.il Hakkı Seybruı yeni vazife· 
l3.Dll tır. 

Onun nrzusu hemen yapıldı ve 
ün A i yola çtktr. Mnrtinezl ko. 
n m için gemiye çnğırdı; geL 

cc her yi yazdı; Mertina 
c cevap verdi: 

-
7lr.enzodan korkarım, bana 

,_.n kaf:ısını getir, her istedlğinl 
~ c ğnn. Ben de bu işten ve bu 

Mülettl terin ., erdigi ıı.ı porl;ır, 

zabıt ''nralmlan, munı.luplarm ifa
deleri, u ve bu blribirini t.utmu. 
yor, bnnun l~n de oınhkC'Dlt>ye 
e\•kedilcn muhtekirler bent.et e. 

diyorlar, hem.ot ettlliçe de, l l azı
tıyorlnrdı. 

Fakat fj1mdi ihtikii.r i~ ~d
!l gibi, yanın yumru, çatlak çık. 
mıyor. lı; - yukarda söylediğim 
glbl - ]m'D.J]lilm gelmf gibi gü 
rliküyor. Galiba Osman usta gibi 
"Hoh !" denıcnlıı 8llTIDJ öğren
dik! 

Eski yıllanb, Osman usta adın• 
eh bir sect \'ıı.nnış. Knlendcr, 
rlnıl, deryadil bir ndamnrn, ak
r;;amlAn sofmsmda. beş adam bu. 
lundorur, onlara rakı ikram eder, 
ve Ee\ k sofrasmdan giinlcr, hn.~ 
ta aybrea blkmazmış. Gllnlin -:bi· 
rinde, para bitti mi ,tekrar fınnm 
karstsma geçer, ı;işe p1~, ha
mura !}Öyle bir •'hoh !" dlyc Ufler, 
çık-ardığı nuı.llarm listilnlUğti ile 
ft(ihret Juu:andığı için bolca para 
ka7.31llnnış. 

Bir halta ı:ahşıp, ylnnl be ~o 
fçltlll, s.zlı eğlcndi~ni gorenlcr, 
"§lşccllntte 1 var!,, diyerek işe 
başfam lar. Bllyükçe bir srnnaye 
tophvnışhr, n sistem bir fırın 
ynpmı5lar, bru b.mı 1:ı.r mal çıkar
maya.. Fakat plyM3 tutmam!! , şl 
!ileler ra met gtinnemt ., gtin geç
tlkQe dyan nrtmıs, nllınyet ser
maye oyunu çelanf~, mas etmlc;.. 
Jer. 

Sebebhıl aramaya koyulmu hu, 
kcndllerl fırına 500 ı~ koyı;ıı.hr, 
ancak yUzU sağlam t!kıyor. llalbn
ld Osman a~'a şişeleri yüzde on 
eksiğine atıyor. Demi ler: "Bu 
nan da bir ebebi olsc3k!,, 

\.1ne dU-,iinmü ter, m\lzakere 
ctmisler. tnsmmı 1 r, fmn o fınn, 
hamur synl hamur, bn da ise bir 
no!rsruı yok, su halde 1 in içinde 
bir o~topolluk, bir püf noh-tası, 
bir Sll" \'Dl'. Sım kesfe çalıAAıı. ln.r. 
Osman al"";tWın n.i;"Zmı n.rama.k ~in 
ad:un bnlnp yanma yollaım5lar. 
iskandil ~t.tirmlslcr, nafile bir 
sey 01:.'l'cJJcmeml ıer. Niha.~et, alı
fi1m1CıJardan bfrint ona mosuJlat 
.etmi ler, hcrlf, girgin bir adam· 
m~, npnm ~ok dostlu6'Unu lı:a.
zanoı , bir gUn çalmrlarken, pun-
duna getirip rmu~. 

Osmnn Aı:-a: 
- Bund~, - demi ... - öyle n 

zon boylu bir "ey yok. Yalnız bir 
''hob I" ' r. 1 , "holı !" demesini, 
urnnnesini bibn<'ll ! 

Ab v h va olunca bir hfi.kten 
ne bitmez! 

JAEDRI 

imla lôgati hazırlandı 
Anknradan bildirildiğine göre, 

Türk dil cemiyeti hnla IQgatinin 
hıızırlıklnrmı biti~tir. Lfıgat 
takriben 20 bin kelimeyi ihtiva et 
mektedir. 

Lfigat yakında. neşredilecek ve 
bundan eonm hangi kelimelerin, 
nasıl yazılacağı yolundaki ihtilfil'
lar sona erecek.tir. 

30 ağustos 1 

zafer bayramı 
-0----

y arın Dumlupmarda 
ve şehrimizde yapılacak . 

merasım 

Zafer ba.yrıuıu mUna.sebeUle yarın 
Dumiupmnrdn ve şehrlmlzd muo.z • 
zam merasimler yapılacak zaferin 19 
uncu yudönUmU kutııı.nacnktır. 

Dumlupma.rda yapılacak büyük :mc. 
raslmo §ebrimlz Ho.lk Pnrt:ısı ve Hal· 
kcvlerl adına Dr. Ali TUrhan ile §Cb.ir 

meclisi nAmuuı. bir heyet, Unlvcrsttc 
talebelerinden 30 klşilfü bir grup lş
tlra.k etmektedir. Bu gnıp dün hare. 
ket etmiştir. 

Dumlupınard8.k1 mı:r sime saat 
11,80 da başlanacalttır. 1ıfcçhul asker 
Abidesine BUyUk Millet Mecltsl, Baş
vekAlct, Ordu ve CumhJnyel Ha.ık 

Partisi ve diğer teşekkCllcrle 28 vi· 
ırı.yetln mllmcsgillcrinln çelenkleri ko 
nulacnktır. Merasime a.3kct1 kıtalar, 

Afyon. Konya, İzmir izcileri, Jstanbul 
Ankara yüksek okullan mUmcsslJlcrl 
beediı terblyc81 milkolıctJcrl, tsUklM 
harbine l:ıtiıil.k etmiş mticabıt hn.11: 
kUUclcrt J§tirftk edecektir. 

:Mcrastnı top cndahtı ik. \>aalıyacak, 
Ordu, Cumhuriyet Halk aPrUSI, Hal. 
kcvleri, yüksek t.ah:ıll gençliği, beden 
terbiyesi umum mUdUrlllğü vo gençlik 
klllplerl adma birer nutuk söylene • 

celrtir. 
'McrılBimde bulunmak uıtiy<'.nlcr içın 

yarın Afyondan ve tzmlrdcn SUkJBa· 
ray tstııByonuna halk trenleri tahrik 

edilecektir. 
ŞF.JIR1MlZDEKl MERASİM 

ŞChrlml..zdckl merasim Taksim mey. 
dnnmd:ı. yapılacaktır. :Mera.sime ean.t 
tam onda ba,şlanacak, mera.simden on 
cc saat 8,80 d:ı.n 0,80 a k.'ldar Fındık 
bdakl komuttı.nlık binnBmda kabul 
resmi yapılaeaktır. 

Taksimde yapılncak bayrak çekme, 
çclcnk koyma mcnuı1mlndcn ve geçit 
resminden sonra sn.at tam 12 d 21 
top auıacaktır. G<:co §ehlr ~tarla 
sllslenecek. Halkevlerindo mllsamerc • 
ler ve konserler tcrUp edilecektir. 

Sokakta kadına 
saldıran sarhoş 

lı"'n.Uht.c oturan MUrtıvvct adında 
bir kadın, evvclkt gece komşusuna 

gitmek Umre sokağa çıl.'lJllf, fakat 
yolda Haiıan adında bir e:ırhQŞUD te. 
cavüzflne mımız kalını§tJr. 
Hwıan kendine evveli\ ifil' atmq, 

SOJU'8. sarkıntılık c~. kadm ağtı.

bcyslnin dUkkAnına BiğmmCll da kO
fUrler snvurarak camlıın kmnı11tır. 

Ynknlıınn.n suçlu UçUncO sulh ceza 
mabkerneıılnce .f gün hapse f lira da 
~rn ccza.cıma uınhkt\m cdUmlştır, 

Ha va postalan 
lstruıbul - Ankara. - Adana ara.. 

emdakl yolcu posla ve bagaj :nak
line mahsus ;tayyare seferlerinin 
kış milnasebetilo önfunilr.deki ay 
son undan itibaren tatil edilmesi 
muhtemeldir. 

MünaknlAt VckAleti ~nümUzde. 
ki sene için daha genlc; bir pro -
gram haızırlıyacaktır. 

Kampta i 
üniversite 
talebesine 
Soğuk yemek 

verilecek 
-<>---

imtihanlar karnp mUd-
detmın sonuna göre 

teshıt ed ldı 
üniversıte rektörü Cemil Bil • 

sel, diln kendlsinJ gören gazete -
cılere, üniversite atnmpındııki tn.
lebenin yemek meselesi, ikmnl 
imtihanları hakkında şunları söy. 
lemiştir: 

- Kamptn bulunan Univ~rsite 
tale~ine öğle yemeği olarak ku 
ru yemekler verilmesi hakkında 
İstanbul komutanı ve orduevi ile 
temeslardıı. bulundum. 

Kamptnlti 1670 talebeden at'.kc. 
ti tıbbiye mensuplarına zaten o -
rada. yemek verildib'1ndcn bunlar
dnn gayrisine her gün so{;'Uk ot 
köfte, söğ~, peynir, zeytinya.ğlr 
dolma gibi kuru yemekler veri -
lecektir. Pazartesi ,.cya sair gU _ 
nünden itibaren orduevi bunu te
min eyliyeccktlr. 
İkmal imUhanlarma mUddet b·

rakılması ırncselcsi.nl üniversite 
zaten nazarn alara.k imtihanla -· 
rm 23 r. ·,ı:ıe yapıl.masnu karar
laştırmıştı. Bazı fnkültclmn tes_ 
bit edUen tarihten lblr veya iki 
gün sonra imtihanlnrıı ba.'}lnıwıln.. 
n bile mümkündür.,. 

Kıvırcık ve 
kuzu narhı 

--<>
Toptan fiyatlara da 

nark konulması 
isteniyor 

Fiyo.t murakabe komt ) onu tam 
tıncbn evvelce n rktruı hariç tutul 
muş oınn kuzu v kıvırcık etınln pc. 
rakende satııJlarına nar.r. konulması 

perakendeci ka..~apla.n ::ışırtmı!ltır. 

Kıvırcık e-tl evvelce datuı; t'tl ile 
aynı fiyatta tutulmakta ıd Bundan 
blr milddet cvı:cl komısvon ktı:ırcık · 
tan narkı kaldırmış ve b ara a J u 
zu mevsimi de geçti ı muta asile 
kuzunun toptan ve pcrr nde sntişı 
da narlctan hsrlç tutu!m• ,tu. Fakat 
bu vaziyetle; pc"<lkendc • kasnplıırda 
kuzu ve bilhassa luvırcık flyaUnn gö. 
rlllmeml§ derecede yUlt&clmto oldu • 
ğund:ın bunlnm nnrl< kor.ulma.sı mU· 
nasip görUlrrıll tür. Yıılnız nark pe • 
rakende satı larn konuımu!f, kuzu eU 
için peral,crde 6'i ve kıvııcı ... a 60 ku· 
ruş wzcdilmı.ş toptan tı l:trn mu • 
dahale edllmcmiştır Bu sebeple top_ 
tancılar ka:;aplara kn·ırc ğm kl!O.!U· 
nu dlln 67 kuru•tan gdnc! nnlş f tu· 
ra vermekten de c;eklnmemi !erdir. 
BUtUn pcmlrendectcr zarar görmek. 
tedir. 

Kasaplar, kıvırcık ve kuznun top· 
tanına dn nark konulmadılcçu satn 
mıyacaklnrını anlamışlardır. 

---<>
lstanhulda yapılacak ne 

kadar yol var? 
Belediye yollar ınUdilrlilğünUn 

yaptığı tetldklcre göre İstanbul -
da 4 milyon metre murabbaı top -
rak, dört milyon metre murn.b • 
b:ıı da Anıavut kaldırımı olmak 
üzere 8 milyon ımctre mumbb:ır 
yol olduğu öğrcnllm'::ıtir. 

Belediye tramvay idaresinin 
yardımı ile bu yollar, on yılda in_ 

"dl" ·ı ea edecektir. !nşaat 48 milyon 
~ ıyeye verı en liraya mal olacaktır. 

ihtikar suçluları ı 
Dün ımmtaka ticaret mildürlil • ı 

ğündc t.oplnn.aıı murakabe komi;:. şr·a et er 
yonu bazı 'muhtekirler hakkında - -------· • 
ki tahkikatı iJannl ederek kcndı ~ 
lerlni adlıycyc vemtiştir. Mademki münhal 

Af'tşon yuksek fJatla ayak'kabr mal • • • • ' ~ 
Bu m~tekirl~rden Samueı ve 1 ınemuriyet yoklu nirin 

zeınesi satmaktruı, Balıkpazarın - hızı ımtıhane soktular? 
dn Alyoti yüksek flntla. Hlmba si. 

• HT;;..,dan 1 d ,__ Adresi ve ısml biz(lo mahfuz blr 
5es:ı sa .. ....,,... suç u uruw 

Bundan bMka Kilçtıkçe~cce _ Univorsitell okuyucumuzctan fÖyle bir 

de Balıkçı Mccit ve Ahm t elle mektup aldık: 
rinde bulunan cankurta.rruıe man : "Ailemin mail vtızlyoU yüzUndcn 
ta.rlıırınnı fiatınruu zincirleme hukuk takliltcsinc devam edemedim 
suretile a.rtt.ırarnk satmaktan 8 uç ve Devlet Dcm.ıryollnn Haydarp:ı§a 
ludurlar. mn.ğnza. ı;otıiğlnde münhat memurı • 

yctler içl.ll açılan imtıhnna girdim, bir 

Yarın gece müsamere 
verilecek yerler sabaha 

kadar açık 
SO Ağustos za.fer ve tayyare 

bayramı münasebctlle ynrm gece 
müsamere verlleook olan eğlence 
)'Orlcrinln 63.brılıa kadar açık kal. 
malarma. belediyece müsandc c -
dilmiştir. 

Tramvay, otobiis ve vapurlar 
da ilave seferleri ya.pacaklnrdır. 

müddet sonra malzeme dal.resinden 
gelen tebliğde kazandığım blldirlll· 
yordu. Bunun üzerine benden Ucrlde 
mclttcbc devam ctmlycce~mo d3lr 
BCDCt aldılar. Ancnk ayın yirmisinde 
gelen 9!i00.1/2Ut>8 numaralı bir tc.,.· 
kerede kazaııanlardan 00.Ula.rmın ne
nde mektcoo d"'Vn ·n ed l ekleri ynzı
lı:ırak, dığer tallplcrill, yani ben ve 
bir arkadaşım yakın<la nçıl cak ve 
§Craitı gnzııtel rlo 11tl.n cdılecek olan 
im~a gmncmı.- bildirlllyordu. 

Mademki mf.ınbal mcmurıyet yoktu, 
ne diye bir imtihan açarak biZc bu 
kadar zaman ve masraf kaybettirdi • 
!er? Sonm bir hakkı mUktescp sahibi 
tclU'a.1' bir imtihana nasıl eokula.bl· 
Ur?" 

Okuyucumuzun mektubunu all\ka • 
dar m~knmlarm dlkluıttno vıızcdiyo_ 

ruz. 

h n artık i;;'l'cnlyorum ! 
_kkı vardı; Cın Ali esirlere iyi 

le -unıa.smı tenbih etti ve çok geç. 
:!ll'c:is:.n .b ını g tireecğini söy 
~ a.yrrldı. 
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nmda kalan bir kaç ki~ ile Uman
da.ki kUçUlı: gemiye bindi; t tnlyayn 
öoğnı yellı:en açtı. Ovacıklılar kur 
tttldular: zindanlarda dnhn ib~a 
esirler de lbulundu. Onların sna -
detlcri Aliyi mes'ut edemiyordu; 
o pek behtsız ve üzglindil; çUnkU 
Hnticenln ba.~mdan ge~cn ve haya 
tına mal olan dehşetli faciayı öğ· 
rcnmişti. Genç kızın denize atıldı 
ğı yerden, onun denize gömüldüğü 
.)Cre uzun uzun baktı; gözleri ya
eardı. sonra düsündü: 

HER GON 

ti1ı Sult:Ln .Mehmet Nikola Gtı. 
>a.ya b:r teklifte bulunmuş. 

- Sana ze11c.,'1n toprnklar ve 
~er vcrccel'..im, Midilliyi tes_ 

! B ııu ynpm:ı::s3.n ho.:>atmı 
1>ed . ! 

in e iye verdi · cevap 
oldu. 

Ben ha ttn knldrkç!l. ıuh.yı 
.eyi tesli • ctmlyeccğim, çiln 

ibir al tlık tır. 
Padişah muha ıı.rayı faJımut pa 

ıda.resine brrnkarak Anadolu 
geç.mi ti; orada neticeyi 

• .. ordu. Muh~rn yinq;. yedi 
:ı sUMil; şehrin Melanodyan de 

ı kmmı ve kulelerden bir ~ihı 
• haline geldi; ,.c Biçenzonun 

ı ıUzcrine ya.p:Inn hunıç hare 
n hiç bir netice vcmıiyordu. 

un üzerine hiç olmazsa. kendi-
. ve askerlerinin hayatlıı.nnı 
ta.rmQ: istedi. Evv.ekc kendisi 
yapılan teldlfl kabul edeceğini 

Jirdl; M9bmut pqa lbunu pıı.d1-

şaha arzetU ve Fatih Midilliye 
dörulil. Prens Nikola. onun ayakla 
rma kapandı: 

- Uk ili tar üzerine teslim olına 
drğmı için beni a.f buyurunuz! 

Dedi; yalvardı ve ağladı, Padi
şah onu ıızarlııtlı: 

- Abda.llık, ihtiyatsızb!k ve ita 
ntsızlık ettin! Lt\kin seni !bağışlı -
yorum. Senin ve as'kerlcrlnin ha
yat ve mallan gene sizin olacak· 
ttr; yalnız. askerlerimi nda.nm bnş 
l!cn kasa.bnlarma kendin yerlcstıre 
coksin! 

- Sağ olunuz, p:ıdişalum ! Em 
riniz hemen ya.pıincnkt.rr; ben si • 
zin sadtk kölcnizim ! 

J.,ntlh kaleden çılmnlnrı gozden 
geçiriyordu. Prens Nlkolnya: 

- Koraanlnr hangileridir! 
Dlye sordu. Gösterdi, Cın Ali de 

tasdik etti. O zn.nıan padişah sad
nwuna dedi ki: 

-Ben askerlerin hayat ve mal 
lan hakkında ııman verdJm. Bu 
denJz Cl}kiynsm asker muamelesi 
yaprlnmaz. Bunb.rm hepsini deste 
re ile ikiye lbjçtir ! Rcls en tlOll1'L-

yakalacakttr. 
Vlçenzonun kolla.n Cllişm'lllj, :ır.u 

laklan dilşmilş, gö\'dee:i öne doğnı 
eğilmişti; hiçbir şey söylemiyor -
du; sadece pa.dişa.'hm solunda ve 
bir az gerisinde duran Cin Aliye 
kaşlarmm nltmdan, o mc.S}ıur ibu
ln.ntk gözleriyle bakıyordu. Ali de 
ona bakıyordu Ve d~lerlni sikarnlc 
acı ncı gillümsliyordu. 

Viçenzo üç yUz koreıınınvc kar
deşinin destere ile ikiye biçildiği
ni h!ç kmıtldamnnan, titremeden 
soeyretti. Sıra kendlstııe geldiği za 
man Aliye döndli, Rumc.a olarak: 
Rumca olarak: 

- Bravo delikanlı! Mademki 
benJ yere serdin, sırtın yere gel
mez. Fa.kat sen gene dildtaUı ol, 
zira sızin dilinizde gUzel bir ıar 
vardır; su testisi su yolunda kırı. 
lır! 

Dedi. Padışah bile onun metal!e 
tine haynınl.rlt duymaktan kendini 
alamadı. 

Cin Ali Viçenwnun kesik b3 I· 

nı alarak tekrar Patmcs'a gitti; 
M'.artinez ltaile)i t-.ijm etti VO ya 

- Ölenlerin ardından gi<lilıne:ı;; 
yaşayanlar vazifelerine devam e • 
derler! 

Barut fıçtlarını mahzenlere yer 
lcştirdi; üç yerde daha, Vjçcnzo -
nun lb=ı.rut fıçıları vardı; hepe ine 
birer fitil uza.ttı; ateşledi ve ka -
dirgadan döndU; kaptana.: 

- ÇD.buk uzaklıu alım! 
Dedi. Beş on dakika sonra yeri 

göğü sarsan koritunç bir pa.tlny.ış 
oldu; nlevler ve dumnnlar ıırasm
dn kocaman kaya parçaJn.rınm, ku 
le ve maz:gall:ı.rm havaya uçtukla
rı göriildü; bir lkaç yüz kulaç u -
uıkla§nn kadirga bile sarsılnu§tı 
ve deniz kopUrmUştU. 

Çok geçme<ie.n ortalığa eski dur 
gunluk çöktü; faknt artrk ~orsan 
yuva.sr bir yıf;"ln taş ve topraktan 
başka bir şey değildi; liman tama. 
mlyle dolmuştu. 

Akbabnlnr bu büylik leşin ilstUn 
de pelt yilkscJrten ve ürkerek do
la.<uyorlardı. 

SON 

• 
1 L 

~~lıı \O Alma.ıı ordu! rilu 
I~ ordular:r ar:ısmda h rp 
hızlle de"'alD OOlyor. 

FlnlnıUyn, Şimal B:ız Dt:m!zt, Il4ıltık 
Dcııbi, Sovyot Uusyo, hv ç "e Noı
\e{:I" malıdııt bir mcmleektUr. Nllfusu 
8 buçuk milyon, mıı.<mtıaıı 888.000 ki. 
lo:uetre muıııbb:uJır. 

Pinl!indl.} B ~ cryUillnUu ilk h'Şl'kl.lıl 
devrclerlnden lmlcw~ bir granit ıı:ır 
ı;ıwdır. Şim:ıl tarafııııla buz dağları 
bu granit parçasının beynı. kılt!&hını 

tcşldl eıltır. \mzl umnmi~ etle alçak· 
tır. l·nı..'lız. Non-eç hududunda ı kan. 
dfna\"yu Alpbrmın 7115 metrt' Uo 1120 
metre ıır:ısmda de !il)Cn tcpclc.rl \'ar 

dır. nwıd:Y lxııJka bur. ırınaklarmın 

bıral.'1.lğı taş yığmlanndnrı lbnn't te
pelere ele rast clbılr. 

tkllm sortUr. Kışın uzu11, ııoğnk ve 
karlıdır. Yaz kumk 'Ye sıl".ak geter. 
Bu memleket dlhnyıuım slhhate en uy. 
gmı memleketlerlnderı sayılır. ınıru 

tamlnıd:ı tımdralar vardır. Kayın, 

Harote
1 z yiB 

Ya::on {( adırcafl /{ 

llaı h denlerdcn her!JI~ 
maıı kıı) ı plarını f117J:ı, 1 rf 
~·1 1 l!:..nnı u göst<'rf11f ~c )il 
beri u,h•ttir. ı:ııı Jıarı>. ~ 
(bhıı f:Ok ;,öze ç:ırpıf0~11, 
ı".< ımka \ e miL311 rıır'~ 

l\:o kom radyo u bl ,.~ 
"~ıı.rk ~ph~lnclcı.i (l 

ylatı bu güne kndsr ,e 
ins •• ruı, (6000) tanl< 
t.o;ıa kıl'ğ olmuc;tur.,, ~ 
Dfğcr tarnftnn .41 11~ tebliği harbin IJ!IFındJ , 

zn~ btınm s.000.000 l'f°ııı
taıık, 18000 top \'O l JJO " 
ro olduğunu lnzı)or. ~ 
hl. hnberlerdirt ){ele ~r# 
Lılıncıı in.,a.nın gözler> 
tiin büyii) or. er ı,t 

Uiz bu nü.nmlılı"ln h 
ta da fa:Lla stsırurnl• 
zannediyoruz v.- bU t~ 
hakikat olma ını d1l l=-r 
an ölılünnck \ey& o;. -'..11 

mut t.oplamaktan d• • ı;ıır 
dırf liıtim:ıl ,.erıne)iı' ıı~~ 
çol• n!ıvnldc ins:ınl:ı~ııJıl"J 
riilerinden fıı.rJ.sız 0 ııo t 
lmnl lazım gelir; k0~ ıııJı _ı.f 
'c Jw~ uıılan boğnıfaıt ııoı
t~n nı'.mut topJaınaırlfll'lı'~-1' ~ 
dir • .Bununla hernb::r dC~ 
sebebi ı,Upheslz ld bU .,~ 
dlirme 'o tahrip ,·as.illi v:. 
ilerleıni olma ıdır. ~ .11 
cnel Napol •on ,,...,.. 
bli) üğiinde ild tantf'" 11 
lnrruın sayısı (1200) "'' 
du. Si.mdl yntnıı 
(20030) İ ~c;I)OT. • il' 

O dC\'rln en ııil~,,ı. 1 j _. 
T7!l\ r:: 

rindeıı OsterUçte ~·~ 1' 
ya. mlit.tefik ordu~OOf 
rnlı \'C cslr otnrak Jı'J 
ıto h:ı. .. Tnh '"e ıso toP ..d 

ol h·or:-.,tt 
rinl okuyoruz. :NnVo00 JP: 1 

ölU olmalr üzere t 1~ b~tınfstt. Bu ra~aftl t;ll"' 
etınen';cu. ÇünkU bit dlf'_j 
ha ... p hakkında fiÖ)'18 1'd"'·~ 

"Ost.erll~, ıuıyvıı.ıtf 11 ' ' 
kalnbo.h ":'Ul dcğU P~ bi' 
lı zeldi.nm ıınzand•t>· 1ıd .J 

Ncteldın Nnp<>l)Oll tf' ~ 
(90000) dllsm n~.!!, ırr.· 
dusunda ı:ınenk 4::>t"'.. _.,j 

nıını !mllnnmı tır. 1"~ 1 

Falmt iki t:nr:ıfOl f"._°ıv,,. 
ınıb büyük farktsl 

ler en çok noı:nalı~~ 
mnstur. Roma ıcuınl.J t' 
Slllnnm l'unaııl tııJl~ğt 
kral l\Iitrlda.tla yıı~ı;rt 
malılar yalnız on .. ~ 
bcttlklerl halde d;:ı;~ 
nun mylo.tı r,t){JOO · 

l\lukedonvnlılal'~ 1 fO 
msındn.kl KlnO'J rfll e { 
!>1ndr l\lnkcdonyal•~ıııı~., 
\'C (5000) esir \' f"'J 
Uonınlıla.rda.n ötcnlctd_.. 
kJc;Jydllcr. Kan -ırı~) ;:~ 
~ inde Anibal (5 ıJf.,,rP:J 
lılo.r (70000) ıJsl Jcıad ı:;i 1 

ccn bliytik hıarntc dCıl J; 

yin.tı (9.000.00o) /. 

dl ~~.ıı· ıJl'ı 
Terfi edecek ııııt l 
İrn listesi htı ~ 

l bıl 
Maarif VekAJet • ııiftll 

layık gördr[Hl 111u~t' ·ııl' 
'im vekillerini.il ~,1aııı11 
mrtır. ListcleT. :ı cııtif· 
tasında il{ın e<ııtcc 

Dlıılorl 

bu memlekett• ıı 
.,, kt ıı hii khn ol 
lıırdır. 
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Askeri listesi 
Muhtelif Kara sınıflarile deniz ve · andarma 

da terfi eden erkan ve subaylarımızın 
isimlerini yazıyoruz 

ORDU.TERFi 
LlSTESi 

3o Ağustosun e2i~~l1'deyiz. 

3 

Türk ordusu subaylannı 
böyle her yılın 30 ağustosu 
da rütbeleri arttıkça, ben b 
liyakat kesbetfi§i yalnız rüt 
bel eri m tan/ara hôs görmü 
yorum. 

Ankara, f8 (llıunm) - Ordu 
terfi listesi yüksek tastikten çık_ 
mış ve al1ı.kadarlara tebliğ edil
miştir. Terfi eden askeri crkiı~ 
ve subaylanmızın isimleri şun. 
lardır: 

noğlu, Nasr! Emoıı, Cemal Tok 
Hş·~ Aydoğan, Haşim Arbak: 

Ö ler, Zeki 
Aran. 

Öztu .:ı Ziynettin 

H ~r sen~ bugün, gC'..zcteleri. 
mı.z, ordu terli listesini nq. 
rcderler. fJulun:lukları rütbe. 
ferden_ bır üstüne ayak bas
rr.all lıyakatini ka.zanm b 

3C cğustosla be .ıocr Tür 
orducunu, bütünlüftile yük 
sdmiş buluyorum. H akika 
de bundan bCZ§ka bir şey de 
ğildir. Gözümüzü, geri çevi 
rip de bizi, 3() ~gustos ,, is 
tiklale kavuşturan az.iz Tür 
ordusuna bakarsak} bugünk · 
varlığile iftihar ettiğimiz or 
clu arasındaki azi1T' farkı gö 
rürüz. 

KOR GE~ 'ER.AU1GE 
TERFl EDEı TLER 

~kru Tunçay, Ata A;>l>cztürk, 
Zıya Demirer, Memduh Barlas 
Hak~ Tu,ıfyun, Tnllt Turğay: 
Ve~bı Demirpen.çe, ZeJ.."i. 1Jt.er, 
~ahi YUcel, Ahmet Tansu, Ham
dı Uysal, Nuri Kmlkan Tnhsin 
Atak. Memduh Tekeş, Hilmi ön_ 
sel. Hulusi Tozun, Avni Uçak 
1hsan Gökdeniz, Li'ıtf Gürüs. ' 

LEVAZil\1 ALBAYLJCINA 
TERFJ EDENLEıl 

Muhtar Erbil, İbrahım Halil 
Tan, Şchabettin F...dige, Şefik 
Bayer Ha\ dar Akta H'" ·· 

l l§ u-
unan subaylarımız .. tü" 
""tb 1 • a us n 

ru e:~ı verilir. Onların, her 
senenın 30 ağustosund t 
1. el . • a er. 
ı .:'"! ~rı_nı~ sebeb: açıktı•: 

Rüştü Akın (F ı.ibei, M. Maz· 
• . y, usnu 

~ydır er, Tevfik Aksoy, Rıza Do· 
gay, Kemal Soyak, Hasan Gü_ 
n r, Sabri Kuı tınan. 

Turkıye ıstıklti!in,. 3() -
lum lşkodra (Kalknndclen), 
t. Hakkı Kurtcebc (Sivas). 

" agus-
tosta ve en küçük rütbelis · 

TÜM GE~ALLlGE TERFi PİYADE YARBAYLlôINA 
TERFIEOmNLER 

LEVAZIM YARBAYLIGINA 
den başlıyarak, en büyük ı~t-
b lü • • TU 

e erının göğüsler-inde t 
EDF..NLER TERF.f .EDENLER 

Fahri Belen, Cevat Yalım, 
Necmı Üresin, taz.mi Gönenli. 
Muzaffer TuğsavoL lzzet Aksu. 
Jar, Kemal Yaşmkılıç, Fevzi 
l\lcnguç, Mümtaz Ulusoy, Tev
fik Topçu, Ekrem Türker, Nu. 
rettin Baransel, Mahmut Ber
köz. Asım Tmaztepe. Asım Al. 
tuğ, Arif Tanyeri, Sadık Aldo· 
~an, Neş'et Akm::ınlar, Fevzi 
Akıncılar, Zeki Erkmen, S:ıhap 
Gı.irler, Nuri Berköz, !. Hakkı 
Uluğ. 

~Tail ~ören, Ergun Özkan 
l~a~.ı Bayda_, Re.5it Gücerdenı: 
Zuht~ Soyer, Hüseyjıı Yalçın, 
Mecdı Tunç, Nazmi Baykal. !~5.. 
zı_m Barkan, Nuri Sümer. lbra
hım. Çetinkaya, Osman '.t"'a.ş!.ın. 
Nu~ı Yrlınaz. Nazif Vural, J{eşit 
~tınalp Uıtfi Salur Njynzi 
vn.cü, Şükrü Güreş, ~f Işını. 

. Hilse}in. Tunçmen, Salahattin 
B~_len. . Ali Hekimoğlu, Fevzi 
Goksaltik, K8:nıH Beşpınar. Saıt 
D1IY3r, rı man pıırtel, Mustafa 
~· Ila'tkı Oky y, Ziya Şa.r
öft .,r, ~ 'fik Feyzioğlu. Hikmet 
1.tc>:. Şe'ı~cfün RöpriUü., Necip 
I ~ıner, Kamil Si;lcer. 

•ı~ık~~rı imanla kavugmuft':;_ 
Bır rutbe daha yükselmiye 
h2h kazananların haklarını 
almalarına bugünc!en daha 
uygun bir gün tasavvur edi. 
lcbilir mi? 

Riitbt>lPri yükselenleTi teb 
rik ederken, Tiirk ordusu 
bu dereceye yükseltenler 
luır,;ı minnet hi~IC':-imizi açı
i:a vurmamak elden gelmi -

LEVAZIM BINBAŞILIGINA 
'rıınU-,I EDENLER 

yor. R. 

Tl CGB.""Fın.ALL1GE TERFt 
goENLER 

PİYADE B1NBAŞILJCINA 
TERF! EDE!\'LER. 

Refik Erçetin, Haran Doğnn
cıl, ~ustafa Önder, Ernm Alpan, 
Bedı. İnni~ekin, Mustafa Balkaş, 
Tevfık Eralp, Süreyya Atak. 
Osman Göl, Ma':har Mete, Hilmi 
Y_aş:nkaya, Re.şat Barlas. !bra.. 
hı:n Aleker, Hayri Aytuğ-, Şadi 
1 kıer. Cevat Bora,Emın Tao:ıkm, 
Natık Poyraz, Reför Edcbal 
Hılrrıi İskit. Sabri, Önler, Hay: 
ı·ulla.lı Yıldırım, Münir 1kibudak 
A~ıf Çetiner. Hü eyin Akdeniz'. 
Burha.nettin On,..<ran, Emin Ka. 
mk, Ha an Tetik, Niyazi Abdul-
13:!1 J:lper, Mus~afn Demiralp, 
Sukru Orgun, Alı Ertekin, Nazmi 
Tunç)rnnat. Ahsen ~ansal Nat'i 

Süleyman Ceylan, l\'urettin 
İren, Reşit Erkartal, Şukrü 
Topscl. Bedri Öner Tahir Kar-
tal. , 

Şükrü füına.tlı, Salih Erkuı:ı, 
F..min Çınar, Cemal Biikcy. Top. 
<:tı Tuğbay Rru im Şcngir, Hu
](ı .. i. AJpagok, Ta:bib Abdülkadir 
• Toyan (dahiliyeci), vctmner 
Cemal Büke. 

TUCAMtRAL-LIGA TERF1 
ED1'::N 

Ertuğrul. 

KURMAY ALBt\ YLIC :\ 
TERFl EDENLER 

Raaim llküç, hava yarbayı 
İhsan Orgun. 

KURMAY YARBAYI...lCA 
TERF1 EDENLER 

Namık Arguç. Tevfik Giirel, 
Saim Kanra, Havri lstel, Hüse. 
yin Ataman, SııTı Gemalmaz, 
Sait Aykut, Neşet Turun, Fuat 
Sargın, Nuri Celik:iz. 

KURMAY B1NBAŞILIGA 
TERFİ EDEJ\TLER 

Ihsan Argın, Kemal Süer, 
Ekrem Babacan, Fehmi Özata
la•· Hulki Snrnl, Abdülmecit 
Tokcan, Cemalettiıı Tura!, Celfü 
Ör,. . Hakkı Nayun. Bürhanet
tin Türksoy, Şefik Bilser, Refik 
Yıimaz. Arif Güvene, Kemal Er
g~nckon, Ziy&. Tariban, Ethem 
Ozyıldınm, Ekrem Önlü, Şina i 
Erdok, Necip, San, Kemal Do. 
ra.man. Şemsettin Zdbo, lı-Ian 
O ':al, Cemal Sancak, Pertev 
Gökı;:e. Ali Keskiner. Tahsin 
Berkman, Hakkı Teoman, Ziya 
Önal, İrfan Alptekin. Cela!ettin 
t'rJ~en, Şeref Süral, Münir Aral, 
Hultisi Savaşkan, Mete Yurda· 
kul. Zek&i Doman, Etlıem Bo
ravsü, Lutfi Erene!. Rıza Topçu
o~Iu, Ziya Apak. Sabahi Ayküre, 
Recai Öztem. 
PİYADE ALBA YLI~JNA 

TERF1 EDE. ;ıLER 
Cemal Akıncı. Salim Güney, 

Hamdi Türköz. Sükrü Gökme. 

U "O ' 

yguner, Rrza Çaltcpe, 1hsan 
lCocaman, Tahsin Alpn.ğlıtan. 

S0VARJ AIJBAYLIQJNA 
1 TERFİ EDENLER 

Ömer Alpaslan, Muhittin SU· 
alp, Mahmut Kayııalp, 

SUVAR! YAHBAYLIÔINA 
TERl 0! EDEN 

Rifat Yüksel. 

SÜVARt BfNBAŞILICJ.. ·A 
TERFl EDE!\'LER 

Bahaettin Can. Galip Onur, 
Mehmet Kazak, Necati F~en, 
Kemal n:•rr, Lutfi Gunbay, Zi
ya Bora, Babaettin Demiralp. 

TOPÇU ALBAYLICINA 
TERF! EDENLER 

Abdülkadir Arsou Reşat Ay· 
ber, Ziya Aydınalp, Şevket Gür. 
türk, Kamil Otağ. 

TOPÇU YARBAYLICINA 
TERF! EDE. TLER 

Muharrem Sorgu~. Şükrü Gö· 
nen. Feyzullah Anlıtan, Hamit 
Tekinsoy, Kadri Tümer, Bedri 
Tolunay ~üleym:::-ı Onday, Sadi 
Durmu, Mustafa LaJman. Hüs.. 
nü Etkin, Ahmet Orcasoy, Ke
mal Demirkan, Cevat Erkut 

TOPÇU BlNBAŞILIG'INA 
TERF1 c"'DE!'~LER 

Tevfik Önal, AbdUimrcit Cü. 
lcr, Muzaffer Ordu, lbrabim 
Etem Olcay, Ziya Kömürcü, Ali 

Yazan: Casus mektebi profesörl,.rinden Isveçli A. MENGH.AM 
106 Ccviren: H. D. 

cak olan bu gemi, denize açıldrk· nin yaklaştığını görünce derhal 
tan sonra denizin dibinde dalal'ak denize dalacağı için, katiyen ya
cenubi Afrika ve Amerika arasın· kalanıp tahrip edilebilmesine im _ 
da nçtk denizlerde demirliyecek, kan olmıyacaktı_ 
nal:liye kafilelerine hücum edecek :P~akika Loker'in ha?..rrladığı 
tayyareler ve denizaltllarına bir bu ph\nı açı:k denizlerde tayyare 

• yüzen iıs teşkil edeecktL ve denizaltı ilssU meselesini mü • 
Bu gemi veya yüzen sun'i deniz kenunel bir surette halletmiş o!u

üssü ka.mllen çelikten inşa. edil - yordu. 
mekteydl Gerek denlzalWarı ve Zira tıpkı görUnmlyen bir t.ay
gerek tayyareler elinden asansör· yare gemisı gibi istediği yere gı
l<:>rle llate ~ıkryor ve oradan ha.va- debillyor, denizaltında seyredcbil _ 
lanıyorlardı. diğf için ne dilşman tayyarelerine 

Tayyareler kim.ilen den~ tayya ne deni.zaltilarına görUnmesi im ~ 
releri olduğu için kolaylıkla tek kiınr kalmıyor, uzun zaman tnyya
rar yan~ıp yüzen bu fuı'Un sathı- relerinin ve iki denizaltısının açık 
na çrkryorla.r ve asansörle tekrar denizlerde istedikleri yeri dövmelc 
~erlerine j,njyorlardı. rini mümkün kılıyor, ayni zaman

Benzi n, bomba veya komanya da telsizle de mücehhez olduğu i
bltmeye yüz gösterdiği zaman d:ı. çin hem merkezle, hem bUtUn bO· 
bir tayyare havalanarak en ya.km tfin dünya ile temas ve mUna.sehe
Alman üssüne gelecek ve bunlarr tini muhafaza edebili'yol'du. 
yüklenerek bu açrk denizlerdeki Almanlar bu btlyUk denizaltı lis-
gizli il::Me getirecekti. sünü bilhassa biiyilk bir itiiı.a ve 

gayretle inşa ettiler. 
Z:ira (Kap şeytanmm üssU) fa. 

m1 verilen bn görünm~ ve seyyar 
~eytan üssü, tecrube olunacak, mu 
vafiakiyet ekle ıedilirBo dor.ha:l kül 

Ll!.""\7.ilZIM YCZBAŞILIGINA 
'l'E:.?F! EDE~ 

Abdülmecit Aşkın, IıJnvcr 
Baykrıl, Nimet ll'nay, Şemsettin 
Ararat, Nevzat Turkan, Ni}azİ 
Dcmırgil, llhami Er>gÜ.ZC, 

T.AB1BLER VE EalACil AR: 
Al .. BA YLICA TERFt 

EDENLER 
Hulfisi Mayu.raJ, Necmi Tıl

garp Necati Kamp. 
Şevket Pek, Nazmi Dinçer, 

Ferit İlker, Şevket Tonkuı;:, lbra
him Atasağun, Sadettin Suııy. 
Şefik Erdemir. Cemil Akgün. 
Sadi Ora.J. Abdullah Atasayun, 
Tevfik Güner, İnayetullah Ural, 
Ynş"r Karnduman, Sami Darbu· 
dak. 

Bİ.NBA.SILICA TERFİ 
EDENLER 

Cemal Esin, Nejat Babaoğlu. 
Cemalettin Cankut, Cahit Kır,el. 
deli, Azmi Bakmaz. Kasım De
reli, Suphi Po~uk, Tevfik Say. 
~uter, Numan Egul. Nizam.ettin 
Örgüg-ören. Havati Mcmişoğlu. 
I\luhittin 'Clker 

Ecuı-oı albayl0ına: Ali Erkan. 
Eczacı binbaşılı.ğıncı: Naci 

Ça~lar. 
KimlJa binbaşılığına terfi cdRn: 
Muammer Akman. 
l"ti::ba.yılu/a terfi edenler: 
gmin Dikmen, Kemal Akdora. 

Süleymnn Fenyen, Hüseyin Gö· 
ker, Şaban Enıiil. Aibdülkadir Ol. 
cay, Reşat Toygarlı, İhsan Ma
tur, Cemalettin Sansan, Cemal 
Gö~n. 
Dişçi Yarbaylığıtıu. terfi eden: 

Sadrettin Arıpek. 
Bfribaşılığa terfi eden: Refik 

Erdiş. 
Yiizba§ılığa terfi edenler: Adıl 

Aral, Necmettin Akal, Ferit To
ran. Sabahattin Olgan, ön.der 
DilfLver, 

lrctcriner albaylığına tcfri 

Jiyctli mikdal'dn in13a edilerek n<;ık 
denizlerde kullanılmak suretiyle 
bizzat açı:k deniz mefhumu orta .. 
dnn kaldınlmış olacak, uzak ya • 
km, denizler..n her tnra!mda gö -
't ünmez tayyare ve denizaltı iısle
ri edinmek imkimı elde edilmiş o
lacaktı. 

Hiç şüphesiz bu muvn.ffakiyet 
İngiliz ve Amerikan nakliyntma. 
hatta doruınmalnnna dahi bir ö -
lüm darbl'-si teşkil edecekti. 

Loker, Kap yolunun hakiki mu~ 
nasiyle bir şeytan olabilmek iı:in 
cidden bütün dehasını muvaffe.ld
yetlc tkııllanmış oluyordu. 
Bulduğu fikre son derece scvin

mclcte ve pek yakın bir zamanda 
Kap yolunu da İnglliilerc kapaya.
cağından şüphe etmemekte idL 

Afrika sahillerinden hlr kaç de
fo tayyare ile tclıli'ıceli yolu gö • 
zilnc alarak Almanyal''ll gidip geı.. 
di ve gayet gizli yapılan inşaata 
bizzat nezaret etti. 

Bu seferlerinde görüştilğil Al -
man mühendisleri teşcbbiistin mu
vaffaklyct vereceğinden emin ol -
duklanru söyliyerek Kap şeytanı
nı hararetle tebrik ettiler. 

Fakat bu nevi inşaat çivisine 
kndnr lkfı.milen yeni bir şey olduğu 
için Alman t~hla.rmda bu bü -
yllk görUnmez deniz üssiiniln her 
ıseyini imal için yeniden kalıplar 
dökmek ve makinelrr yapmak rn.. 
zmı geliyordu. ( DcvanM 4'0r) 

Emni ete 
durur 

Tasarruf 
edilir 

Bir tasarruf bonosu ahnız 
Edenler: 

Cemil Ucer, Sa:bri Yener, Ali 
Yüksel, Mazhar Sümer, Ziyaet
tin Ablgan, Stile) •• 1an nter, Kıt. 
zım Acarer, Asaf Aydogdu. Ha
lil Nayman, Tacettin Anman, 
Şehabettin Argun, Şevket Akyü· 
rek, Akif ümoğ. Hakkı Gökgöz 
Bekir Tiğrak, Necati Cnnkat'. 
Lutfi Ozkay, Enver Gürsel. 
Yarbaylıqa terfi edenler: 
Nazım Erkan, lrian Teoman 

Mevlüt Dincel, Nedim Çağ-lak' 
Nazmi Bay~al, Mustafa Sayın'. 
Ne.zfhi ~ı.nıer. Lfıtfi Gökıbulak 
Rıfkı 'Clnnl, Ferit Arsoy, Necati 
Dcngili, Kadri Şenyurt, Sadık 
Gören. Rıza Ünaydm, Veysi Bo
ıa~ra.n. Cemal AkE:ülün, Abdur. 
nı;hman Akgün. 

Binbaşıl1.ij_a terfi cd.cnl"r: 
!Ihami Ozınan, Zeki Doğu. 

kurt. Şevket Vural, Hakkı Gü-r
tay, Nurettin Erdoğan. Sadettin 
Yarar, Zeki Öktem 

istihkam albaylığma terfi 
eclcn: Zühtü Tetik 
tft"arbaylığa terfi edenler· 
Şükrü Över.Nuri AkdÜmıen 

Sırrı Conklu, Muhsin <nensu' 
Hndi Kiper, ' 
Binbaşılığa ter/ i edenler: 
~al Bora. Ferit Öctan, Ta. 

cettın Nayınn.n, İhsan Poy:raz. 
Y,. arbaylıqa terfi edenler: 
Esat Y ~rkmöz, Osman Gök

ban, Hulkı Gökdeniz 
Bin~ı1ığa ter/ i dlenlcr: 

Yük.sele mühendis albaylığa: 
Remzi Bilse!, yarbaylığa: ·İhsan 
K~day, bin'başılığa: Kamil Ar
gu. 

A81ccri fabrikalar albt1J1lığa.: 
İbrahim Sunbay, AbdullıLb Al. 
tansu. yarbaylığa: Fahrettin ö
zaen.r, binba.~ılığa: Rıdvan Tunç
men. ~'i.ıZbaşıI:ığa: Fuat Tiğrck.. 
Harı ta: Birinci smıfa ter.fi e. 

den .Halit Tucok, beşinci sınıfa 
te.rfı edenler: Hurşit Uras, Ha· 
san Ôzkul, Muhsin Erdoğmuş, 
Süreyya On,ay, Nebil Bayraktar, 
Namık Akoğlu, Murat T:mrıö
ver, Sa'bri Ültckin. 

(Davamı oor) 

Vali İzmirden döndü 
lzmır !uarma davet er.nen Vali ve 

Belediye Reisimiz LOt!t Kırdar dün 
sabah dl:inmütşilr. Vali kendisl.ni ı:rl:i • 
ren gnzcteeı1ere §11 beyaı:atta bulun· 
muştu.: 

"- 'Oç senedir 1~ gitm m ' • 
tmı. Yapılmış veyıer ve roeyd nıı eJ 
mi§ eserler bcnd<ı dcr'.n bir t sır v• 
:fuan gören her Türk vııtruıd ın a ol. 
dutu gıbi bUyUk blr iftihar hl bJ' 

raktı. 

lzmlr, hUkOmetlmizın, ora bckdi 
ycslnc toptan devrettiği genış sahayı 
Jlyaluı.tlo ihya w imar ettiğini bll • 
tün dUnyayn !abat etmişti!". 

BugUnkU İzmir, yannld ı~ırın 
d:ıha ne kadtlr mükemmel olacağın 
- tcrcddUdc mahal bırakm:ı.lt81%ID 
her k6şeslndc gösteren mamur b r 

§C'hlr ounuştur. ' Sabri. Gölmark, Rahmi Uçan, 
F~ett!n Uçantürk, Şerafettin 
Guvcngız. Necmettin AJarrün Belediyenin kazanacağ 
Hfüeyin Turgut, En\Ter Akoğİu. ' 16 milyon liralık 

Hava Maki~t olb<rıılı<jma: • ? 
C:lal Kutay, makinist yüzbaşı· alacak neymış • 
lıgma Adil Girav makinist üs. Jki tanmııuş avukatın beledi -
teğmenliğine Hai{t Mengü. 1 yeye nıUracaat ederek wkaybohu 

Fen oo san'at yarbay/ıqına: 16 milyon liraltk alacagmı meY'3n. 
Cavit Aktunç, Remzi Susluoğlu. nn i!.ıkarac~Iarmı :yazını:ştık. 
Sadettin Evrim Ogrc>ndlğimizc -gore, bu alacak 

Yiiclıa§ı]ığa: • Ziyacttin Soy· oski tramvay ve elek_?-ik şir~etı· 
kan, Neyzat ~it.m.iiz. Babaettın nin h~lı_rtan fazla aldı~ sant: uc _ 
Orhanıı rctleridir. 
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Anadolu nJ:ın ının \ t>r<llğl :ı ıber. 

lere göre dllnw ~ azJy,.tlnr bakı• 

re va.zıyet üma izdir. Finlandiya 
r avn. topçu, deniz kuvvetleri 
Hus)"anın dc. nizd n ihti:,açlarmı te 
rr.ln ctmcsiııc il'l"'':f..rı bu akmamnk
t "'Hr1nr. Tnkrm a 'al lrd ı gPre ke_ 
11if kollıııı t:t·asınd..ı kanlı c ıpı~ _ 
mnl.ır olmurtur 
Diğer cihette~ öğrenildiğine gö. 

iranda yapılan sulh Avustralya 
Başvekili 

l\.1enzi 

• re Fin kıtnları (' tin :-ı.tıhnrebe • (J;a.41 tarafı l. ncidc) 
teminine yardnn ('dc>cektir. 1 rarn ~~I ~ 'ıea Je .. İE:rd~n sonra Oncga gö!U istikıunc-

e l il il il~ • tinde milhım bir strateJt': noktn o-
:an Ontrosinvnara kasabasını iş -
gal ctmi~lerdh·. 

5 - 1ran, bırçok tam kontrol 
!!:ıl.filıiycUerini m\füafazo. edecek • 
tir. 

Yeüıi 
kar rı rı~~iel!ıe~ 
tcca taswdtiJ ei.1i~i 

ŞaTk cephesfndc vaziyet 
- Leniı~gradda müda
faa hazır ~ıkfo.rı Gene
ral Dö Golün Amerika
ya teklifi - Cibuti hal-
kına İngilizler neden 

yardım etmiyor? 

lran harbi il. ı;lın deYam et _ 
tikten sonra lranın mukavemet • 
tcın vazg~esi ile sona erdi. 1-
ran kabmc si istifa ettikten sonr.ı 
lran Şchlnşahı Ali Furugi) i yeni 
kabineyi tef}kile memur etmiş, 
Ali Funıgi lı:ı..5\'ekalct vazi • 
fesini il z c r i n c almrs ha.. 
riclyC'ye Ali Silherlij · 're _ 
tinniştir. Yeni kabincı uzun sü -
rcıı bir müzakereden ronrn r.us 
İngiliz ku..-vetlerlnin bU;iik faikı
yeti knr~ısında kan dökmenin ta.. 
mamiyl0 faydasız olarag-ına kana .. 
at getirerek mu\'akcmc>tten vaz _ 
geçme kararın ıvermi:ıtlr. Bu 'ta
rar lran p:ırlfunentosu tarnfından 
da tasdik cdJlmf.ııür. 

Yeni lran Başvellilinin 
Nutllu 

Helsinkide \"ıborg'un sukutu sa
bırs·zhkla beklC'runekt<'dir. Bu şe. 
hlrdcTJ bur.dan cvvell:i harp c>sna· 
nıJ:ı tnh ı ) e edilmlş olan 40 bin 

ı-:· i bir on evvel Viborga dönmek 
ısı emektedir. 

Borgonun Sovyet tayyareleri ta
rafından bombarımanı nctic{'Sinde 
22 kışinin öldilğü ''e tnkrlbe,n :::o 
k:. inin de :,aralandığı bildirilmek
tedir. 
Leningradda 
~1iidafaa hazırlıkları 

Dlin geceyansı neşredllen Sov. 
yet tebliği Dnieperde Pctrovsk 
şc.-hrlnin tahliye edildiğini bildir -
mekteclir. Röyterin Moskovndakl 
muhab ri Leningrnddan ayrılan 
Rus arla gör'ı.işmüın:ür. Bunların 
söyledikler.ine göre. bu 13~'!ıirde 
heyecan verici bir knhramanlrk 
havnsı hüküm sürmektedir. Her 
ev bir knle şoklini nlmv;tır. Gece 
gündılz vııngm gözclilerl cvleri11 
damlarından nyrılmıyor, fnbrika _ 
lar her :r.amandan daha fazla rnrı. 
dımanlıı çalı8ty01·lar. Kadınlar cep. 
heye giden erkeklerin yerlni al -
mL~larclır. Şehrin bütün fnnllyclL 
ni "h"r fiC'Y cephe ve 7.a.fcr için .. 
pnro!asr idare etmektedir. 

Şehrin en yeni usullere göre 
müdafnn edileceği aşikardır. Le -
ningnıdm havn dafi bataryaları 
Moskova.dn.kile.r kadar faaliyet 
göstcrme<ktedlr. Almanlar Lenin _ 
gro.l n bnva dafi topları yUziln -
d~n çok büyük znyiat vermişler _ 
dir. Son iki gün içinde ıoı Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

İran p:ırliunentosu. başvekil Şüphesiz ki son gtinlerdo askeri 
Furu'!i hana Tahran rndyosilc neş "az.yet umumiyetle iyileşm..lştir. 
ndilm' 7 ol:ın bcyanatuıdnn sonra Almanlar Leningrod istilı:amctin • 
milttcfıknn itimadını beyan etmiş. de ilerlemeğe devam ediyorlıırsa 
tir. da a>u ilerleme ağır illkişaf etmek-

Yenı Ba vcktl beyanatında. başlı. tedir, çünkü Leningradı sonun'.!. 
ca şun; n so.> eın.11Ur: kadar müdnfan etmeğe azmetmi§ 

Parlam nto Şeb.n~ah E.nzrcUerlnin olan Rus krtaları dilşmana kn.r§ı 
t.ıhak~.uk tth "ı."K ternkklyat ve .ı;lddctli bir mukavemet gÖ3tcriyor 
yapılncak ı.:ılllhat hıısuır..ınd:ı.ki arzula., lnr. 
rına c asen vakıftır. Bunlar muhtelif Japonya Amerikaya 
kabıncıcr t r. rmdan mutcaddıt vesı· Nota verdi 
ıcıcrlc parı nrn~oya !trzevilmiş!.i. BI. Japon sefiri amiral Nomura, 
na nnı yh tılıkümetimiz huzurunuza dün Beyaz s:ırayda Ruzvelt tara • 
mufassal b r program ~c gelmiyor. fından kabul edilmiştir. Mülfi.katta 
Yalnız paruı.m ntonur. Pt.nu bilmesi hariciye nazırı Kordel Hal de ha
kfı.fidlr ki. ecn bl dcvletierlc ve bil_ zır bulunmuştur. Amiral Nomu ~ 
bassa koır ulnrımızla tyf mUnascbetı. ra, Prens Konoyc tnrnfından Ruz. 
mızı id~mt• ettirmek ve Şchin~ah velte gönderilen hususi mesnjm 
Hazr tltrı~ı mılleUmlzln temenni et· muhteviyatı hakkında m:ılümnt 
tiki rl ısıah:ıta <levanı ctnıck içln eıı. vermekten imtina etmiştir. zaıı .. 
mlzdl'n g, nl ynpnco.j!'u. ncdilcliğine göre mülakatta Ame • 

1' r'ılm ,:onun dıı<katlnl !Uzumu rikn - Japon milruısebatınrn hali _ 
' çhile ıl l:ı'!i su noktaya yeniden ceı_ hnzır vaziyeti göriişUimilş ve bil • 
bctmt'< ısteı1m: hnssa Viladivostok yolile So\'Yet • 

!r n h.l ,'lJnetı w relllctı sulhUn ve l<'r Birliğine> yapılan petrol sev _ 
bUtUn d~n\''l mu:<llhanP münasebet k:yatına Jnponyanm itirazları 
idame etmenin o r zamnn taraftnrı mcvzubahs olmuştur. 
olmuşlardı,. Ve bôylc oın.ı..kta devam Vaşingtond:ın bildirilcliğine gö _ 
edecclderdır. S~lılnşah HıızreUC'rlnln re EirlCf}ik Amerika ile Japonya 
muııl!.hııne sıyaı:ctını tnklp eden arasında icrası muhtemel müzakc 
lran c m n 1 y c t l tehdit edici reler. iki d('vlet arasındaki no~ -
karga§alı!dtl!'m ve k,m .. üıtUlrnesının lainazar jı;fjlAflarmn dair olnca~
önUnc geçmek vl.' sulhu t-<'mln dmc-k tır. Bay Hal demiştir ki: "Bny 
.için memleketL., bl.JtUn LlUsell1'ı.h kuv. Ruzvelt ıle bay Nomina arıısında 
vctıı:rJne her tUriU m:.ılc ıvt>metten tç belki, bugünkine benzer hir mü _ 
tlnap ctm"ğ1 e"ll.retmı t; 1 zakere daha yapılac:l!ttrr. 

Ahva!ln uld :ı şek!. ı ı• endlşe dt:. Bu mtiznl<C'relerin hc>defi, bir 
yan 'c ııcı bu il< kon ıı ile dJ tane ~C) e Amerika il0 Japon~ a arasın.. 
mUnasebatın ldam~sı ıç r tedbirler a_ cL.-ı mcv.-:ut meselelerin daha sa -
lınacnı?ı Um nd • bı:h•rııır. mcmıekc. mimi şekilde hallidir 
tın, bu Umldı. bu~ y ,1, hl ı<Om tin Bay Hal, bay Ruz,:elte göndcı • 

6 - lran ıbütilıı nakliyat mese
lelC'rinde İngiliz ve Sovyct Rus -
ya ile tam bir mesai birliği ynp. 
mnğı truıhhüt etmektedir. 

7 - İngiltere ile Sovyet Rus -
ynnm lrnnn. ya.rdnnları tetkik e -
dilecek ol!lll bir ikraz şeklini nlıı..
cnktır. 

8 - BUtUn Almanlar, mcmle. 
ketten çıkanlncakt.ır. 

iranda ingiliz 
Sovyet ilerleyişi 
devam ediyor 

(Baş lanıfı ı ncide) 
eylemiş ve Basrn körfezi ilzeı in.. 
deki sevkUlceyşi noktaları ele ge. 
çi:rmi-ıtir. 

l..onclra, 29 (A. A.) - B. B. C: 
Simltıdan bildirildiğine göre t -

ra.n dnhUinde İngiliz ilerleyişi sU· 
ratle devam {,><)fyor. Abadanda. va. 
zi;yet normaldir. Basra körfezi 
sahilindeki ııehi.rlerde sUkfınct Jıil 
kilin sürmektedir. Basra ile nak. 
liyat normaldir. 

Londra, 29 (A. A.) - B. B. C: 
Moskova radyosuna göre garbi 

1randa Sovyct ilerleyi.1i süratlc 
devam etmektedir. Sovyet askel'
lerl Rumiye gölline ve Tebriz şeb .. 
rlnin 50 ve 100 mil cenubunda 
kain noktalara varmışlardır. 

jUA~'DAKt AllIA~'LAR 
Londra, 29 (A. A.) - B. B. C: 
İrandnkl Alınanlar panik halin. 

de olup Alman elçiliğinde sak • 
!anmaktadır. Sefarethane baca -
Jarmdnn yükselen durnanlnr evrn
:km yakılmakta olduğunu gösteri. 
yor. 
l.O~"'DRADA -ME~INU1'1YET 
Lonclnı., 29 (A .. A.) - B. B. C: 
Yeni lrnn ika.blııesinin muluısa • 

matın tatilini emretmesi Londra
da memnuniyetle karşılanmIJitır. 
Bu karar lnın seferine yakında 
kapatılmış ruızarlle bakılacağını 
gösteriyor. 

"EFGAN l\ABİL"EJ..:f~RfNR 
V}::Rtr.~ iZAlIAT 

Shnla, 29 (A. A.) -1.mnda ln. 
giliz ordusu "tarafından yapılmak_ 
ta olan hareketin sebepleri dlin 
Hindistan hududunda bulunan Ef. 
gıın !kabilelerine resmi lblr sözcü 
tarafmdnn anlablmıştır. 

P eynir beyannameleri 
İstanbulda peynir stoklnnnın tcsblti 

için mUrnlmbc komisyonu tarnfmd.-ın 
alman beya:mamelerln müddei bu ak 
eam bitmektedir. 

Komisyon pazartesi günü yııpncn _ 
ğı tnplnntıd:ı Iilzum gôrdilğil takdir • 
de peynir flynUarını ycniılen tcsblt 
edecektir. 

Atlas Okynnusund:ıkl Us•ninl kira 11. 
vcrmest.ne benzlycn uzuı, vn<lell kira 
mukavelesilP birleşik ArnErlkaya bı • 
rnkml'ğı teklif t:ttlm. Fnkat bunuıı 

multablllnı.lc bana mUhrtpıcr "·crtlme. 
slnı istedim, Sadece bu tlılcrl kullan. 
masmı ve böylece Rus b:ırbinl bit!r _ 
dlktc>n sonrn elde edec~~ Pcrbest kuv. 
veUcrlc muhakkak surette Afrlkaya 
yürüyecek olan HiUcrin bu teşebbU.. 

sunu mUşklllle~tirecek mukabil tnar. 
iş ba.ın,ı re •mtsll artn.1 .. bulunma'" rUen notanın muhte\iyatını ifı-ıa o ... ,.. ruzıar yapır.nsmı Bırlt::ı1~ Amerlka • 
ta.dır. etmek istememış, fnl:rot bııy Ru?.. dan istedim. Bu surcUe Kamerunda 
Şark ceplıesindc vcltin nota,>a cevap vereceğini Duala, Gabond:ı Geotıı umanıarııc 

töylemiştir. 
Va~ı·yet 1',ransız ballılstiva Afrlltasmdald si. 

- Gönderilen mcsnj•n, uzak r;aık_ 
Şark cepnc sihdC'\i n:ırck.!h "c.. tn Yaziyetl düzcltreeği mütalca - ynh burun :nevkllni kullaı;;mağı bir .. 

Al ı lcş!k Amcrlkayn teklif etUm. 
lınce, .11 n taşku•mu j n ı ,ı sındn o up olmadığı s~aline, bay 
neşrc>ttıJi tcblı"d • bJtUn c phc Hal, mesajrn, ki hlıkfımct anı.sır .. Cibutiye neden 
boyunca harck:tın ı i n m ,c l:ıin _ drı muall.iktn bulunan meseleler yardım edilmiyor? 
Cc> devam cu.~· Ji b ıwım"lür.-"r ılz"rinde umumi b'r noktainazar Cibuti halkının ıstıral')lanna 

Finlandiya C'~phe~ındc Alman teatıs.ne miıteallik olduğu CC\'a- İngiliz ablukasının sebep olduğu _ 
ve Fin kuvvetleri ıkı bir j<'birli· bını vcrmi"Ur. na dair Cibutl radyosunun ithrun-
ği ile ıni..bim bir mı..\ .ı "ul.ıyet Lavale yapılan farından b:ıhscden salfilıiyctli ln-
c!de C'İm: ·:~:u• ·. fallı nın rıı:ı.,.lnn· Suikast g"liz mahfilleri Britanyalılann cı. 
daki mınta '•~Ja co'~ f.r.a' ı a,.... butın' in bu fecı· ,,n.,ıvntı' c "h t · - " Paristl' l'uiknste maruz I·alara!c ... ,, w n nı ayc 
şerait \ e btiyı.ik rra::; m. ul:itı yıırnhnan La..·ale c!ün nmeUyat \'erm~.ğl ha:a;etı(' .arzu ettil:lerini 
altında g-ünl ... rct- cere} a• c c!en ! n'lılm~tır. !".., hinin ol tına giren tebaruz ettm.yorla.r. . 
muhnı·ery ! rle l ~ , , ... il.i t •r.ı ı· ku un çıknr lma."llıg. valnız ko • Se:bcst Frn.nsız hekımleri hare. 
d~n müt 'k'nl di.'.5w •n li:u .'h ıundnlı:i çıkn.rılroı .tır. • Ayn· za _ kete meınurd~r. Gıda m::ıddC'leri 
!eri lmt'i bır mağ"iuı.,i• e;ı· u,:,. a. r.1::ınıa ynralnnnn De;ıtın "!.ihi n·- ı Farnp ve ~ılıhı ~.nlze~e de Fran-
mı~tır. Bu J:U\·vetk <l >.1 < 11c:ık ziyetı a ırh<ıtmşt:r. Suikast fail' stz Somnlı41.nc gonderılmek lizc:re 
küçük kısımhr hemen lıcrr en ynknhnmış, Ru!C't i :..m.inıi('ki l.m ha~ı.rlan_m,.·t~r: • .. 
bütün askeri tech'z:ı.tı muh re:).! nd m hirb:r ne 1..,.np• ecsri goRtcr ~.'~.utı vnlJ.6.lnın mustc_:nlPke df'!c 
meydanın.d~ bır .. J.tı:.tan sor.h ınC'mi'!, b"r al 0 G ,; taraft"tı Uıtoru unvnnmı tııkmdıgı ve \"i'i 
kaçmıya muvaf"a'r < lmt• lu.r. oiiuı'.;unu r, ·l(mi: .ir. Kc>nd si di. aleyht~ıl ğmı tedip rderck ser • 

Alman hava tc- ek!,..: le. i din Hı.nıhnrbc> VC'rl:"cc~tiı b"st Fransız taraftarlarını toplan 
109 Sovyd ıav •• resı t hrı;l t General Dö Gcİ"r Tl!.e ka~~l:ınna "'Öndncl'ı:,i tc J,a _ 
mi."?fr, Buı J.n lıa.c..'m :.fa~r :· Arnn "k • 1 ~/! ruz ettırılrnelttedlr. Val•, Cı!mti • 
cıJan 10 5oV\'"t t· •··.• !ll t •• J /. OVQ ff!!Utlı l deki kadın V "O<.'uklnrın tahli~·e· 

.r r: L~i '<-f " Fr !" e "' " yan m•cıfar: d.:ı ~ • z So1.·\ •- ' .,. •. r ~'1 _rın.!ız ınnnlar. ı;j için İngilizler tarafındnn yrp·-
y<!rc,.,ı dii i.ımıii"tur n '1 I!ır~e ık ı. ırerıke"a k:-r mu - 1 !nn alicenap tekllfi, bu hususta 
Rus f irarile~i . ! :.ı , l~sıle kır<tlanma ı m "ksl l bir \·npur dn hnr.ırlnnmış ol.m.ası. 
_,.ğalıycn• 1ı~ °t"ıc" • F'ran...u !ıo.thi f iv ı 'l:ı raf,'ltlen reddctmlı;t'r 
,...... • ~· /ıJr ... ·~m 1" :Grnzz:n .. · '':. ı-:"v. - l .~r":1'JIZ mütarek;sind~n beri 

Rus k?tnla..""?no ""1!7İ ·~·: ı........ ··•p!• Po!'t ~nz •, s ı-:in ~ r:ıe"sııf_ nı~ .. ssu- bir n.blukn idame ettiril _ 
DÜIJ V#" "Yalıamet Jtp•pe ?-T. r 1. ::e b y~n:ı.tt:ı btı.'U":l."' g<!.1 ,.111 de 1 mt~, fak:ı.t Cibutldeki kndm ve 
:-a.-iicnn :ıded: gittikç.> &r.maküı- <J:n'lc Foo} :e <lf'm!,tir: çocuklara munll'..Zaman sut gön -
~. ~ süyleÇiltl~e gö_ nu Umanları tıayQk Britıınyanm derilıniştir. 

• 

Partıler arasmdaki 
ıhtılaf yüzünden 

istifa etti 
A vu.stralya başvekili Menz.i 

istifa etmiştir. Menzi partiler 
arasındaki fütila.ftan çe.kilmiı;tiı· 
(Radyo gazetesi) · 

Lonllra, !9 ( A.A.) - Bu sa
bahki gazet.elerin bir QOklarmm 
başmakaleleri Avustralya baş
vekili Menzinin istifasına tahsis 
cdilnıi§tir. Bu gazet.eler mumai· 
leyhin y.üksek devlet adamı va. 
sıflannı tebarüz ettirmektedir 

Daily Mail şunlarr yazıyor: • 
Bu mümtaz devlet adamının 

istifasını teessürle karşılıyoruz. 
İngiltereyi son ziyaretinde Menzi 
nin kuvvetli şahsiyeti herkeste 
derin bir intiba tevlit etmiştir. 
Bukadar mahir bir siyaset ncla· 
mınm iş başından uzaklaşması 
teesüre §ayandır. 

Njyüz Kronik! gazetesi de ay· 
nı mütalaaları serdetınelctcdir: 
Bu gazete, Büyük Britaıcyada 
veyahut imparatorluk dahilinde 
bu vasıfları haiz pek az insan 
buhmabileceğini işaret ettikten 
sonra şöyle yazıyor: 

Avustr:ı.lyada yahut diğer bir 
yerde Meı12inin yüksek kabili· 
yetlerini göstermesini mümkün 
kılacak bir fırsatın tekrar zuhur 
edeceğini ümit edelim. 

Deyli Tel.-raf ga7..etesi, Menzi· 
nin iftifasını fo.a;bettircn sebep. 
!eri kaydettikten sonra şunları 
yazıyor: 

l\Ienzi, Partiler arasındaki 
zıddiyetler neticesinde milli vah
detin müteessir olmaması endi
şesiyle şimdi iş başından uzak. 
laştınlmış bıılun.'llaktadır. Ma· 
amafih bu meseleler şayanı kay· 
dolan en ehemmiyetli vaka üze_ 
rinde en büyük bir tesir bile 
yapamaz. Bu dn Avustralya ta
rafından yapılan harp gayretinin 
fevkaJadeliğidir. 

Taymis gazetesi, bizzat kendi 
taraf tarlarından bazılarının k8.f i 
derecede şiddetten mahrum ol· 
makla itham etmekte oldukları 
kabinesine karın mütemadiyen 
yapılmakta olan hücumlara c. 
hemmiyet vermiycrek 74 mü
messilden miirekkcp bir mecliste 
ancak bir tek rey ekseriyete sa· 
hip olan bir Koalisyon lıükOme
tini bırakarak ortaşarkta ve ln· 
ı:;iltereae uzun bir seyahate ~ı
kan Menzinin cesaretinden ıs. 
rarla bahsetmektedir 1\!umai· 
lcyhin !ngiltereye yapmış oldu· 
ğu ibu seyahat halk ve harp l:a. 
binesi üzerinde büyük bir tesir 
icra etmiştir. Fakat kabul et 
mek lazımdır ki mumaileyhin 
bu seyahati Avustralyada vazi· 
yeti tarsin ctmemiı;;tir. 

Dahili meselelerde A vustrnL 
yanın muhtelif partileri nrasın· 
daki noktai nazar ihtilafı çok 
oüyiiktür. Siyasi miicadelcleriıı 
ıbu kadar cnıteresan bir şekil al· 
mnsı nadiren görülen hallerden
dir. Fakat bugün ıhatırlatılma..,ı 
muvafık olan daha çok mühim 
bir şey vardır: Bütün fırkalar 
hal'\bi mümkün olduğu kadar bil· 
yük bir şiddetle sevk ve idare 
etmek azminr.le müttefiktirler. 

lfambcrra, 29 (A.A.) - Men· 
zinin İngiliz harp kabinesinde 
Avustralyayı temsil etmesi için 
Londraya gitmiyeceği resmen 
öğrenilmifii;ir. 

Filhakika mumaileyh, bundan 
böyle Avustralyayı temsil için 
Ingiltercye gitmiyeceğini ve 
Londradaki harp kabinesinde !\. 
vustralyayı temsil etmesi umum 
tarafından talep edilmiş olsa da
hi bu talebi rcddeceğini bildir· 
miştir. 

Adliye Vekaletinin 

cezaevlerine dair bir 

tamimi 
Adlly~ \'cklll Hasan J.Ienemencloğ

ıu. mUddc!umumtılldere blrer tamim 
gondererek cezaevlerlndı..; I§ esasına 

ve sıhhi duruma ehemmiyet verilme 
sini b!ld'rmlııtir. Tamimde şöyle de: 
nllmektedir: 

"Bugünkü infaz aıatemımız iş esa· 
sma mUstenllUr. Cczaevlcrtndekl l§in 
gnyes: mnhKQma. tahllye~inden eonra 
luı.yatmı kazanabilecek bir sanat ~A'. 
rctmek ve ı:~rbest hayatta muvr.ffal; 
olabilmesi için l!zımgclcn bilgilere sa.· 
hlp olmuım temin etmekUr.'" 

1 Sovyet tebliği Deyli Meyi g 
diyor kı ! 

1 
(Baş tanrı ı nclde> 

!erdir. Bu şeh'liıı. ~ düpıana 1 Sovyetıer 
yardını 
edeceğit 

1 

çok pahalıya mal olmuştur. DWı
man müteaddit defalar fehro hi!- ı 

cum elmiş, her defaımıda. azim za 
yiatlır. pllskUrtUimüştUr. Nihayet 
ciil.5Dlan kıt.alan ısehre ginillrt.en 
sonra, şehrin içindeki solcak mu
harebeleri 16 saat sllrmU,uır. DUş 
manın ölü ve yaralı olarak zır.yfatı 
10.000 dir. 40 tank, 20 top. y\iı. 
lorce m.akinelitüfek ve ythlerce 
zırhlı araba tahrip cdilmi3tir. 

(.Y.) Bu :ümıin Novom08k\'OM ol. 
mMr muhtemeldir. 

J.ondra, 29 (A. A.) - So\'yel 
Rusyadald harp \'aziyeti hakkın -
da Londrada §U "mütalealar ileri 
sürUlmektedif: 

Harp şiddotle bütün cepheler -
de devam etmckteclir. 

Japonyanın Anıt 

Rusya arasındaki 
sebetlere miid• 

hakkı y oktUt 
l)f~ 

Londra, %9 (A.A.) - )J~ 
raf gıızetesl:ıln slya.81 ırıı. 
le yazıyor: rJil' 

Rusyn ile Birleşik Atıl:.ıı 
smdaki mUn:lMlbctıere ınU Jel 
ite Japonyanm hiçbir Jıel< ııJ" 

.. ık• 
Çetin bir muharebeden ııonra Japonya. Ruslarla Aıne 

Ruslar Dinye.pepc.trovsk şOO.l'ini mıda mUbadele edilcct·~ ı'1I 
tahliye etmiŞ!erdir. Bu şehrin ~artlar dikte edeblleceJif. rtıf 
zaptı Almanlara pek pahnlıya mal yor. Bu, diplomaside il•~ ııı' 
olmu~tur. Şelırln ~aptı için yapıl.. bir yenlllk teşkil cdcctı· 
mış olan muharebeler üç gün sür_ dlr, llugünkU Jnpon nııı.t~ttı 
müştür. Gönüllülerle tak,iye edil resinin sıyaset! btlirten ~Uf~ 

son te~ebbUsllnden <~alı!\ ..,, ı 
miş olan Rus ordusu karrıı kan'I rckefüı kabil olacağını t8· 
müdafaada bulunmuııtur. 'bil 

mel< gU~Ur. Japon.r~· u 
Şimaldcki Alınan · taarruzu!lun bulunmak için bll!ı6ııs<> r .. tııl 

hedefinin Lenlngrad oldutu ani~. j blr ,·e.kıt seçml:tir. Zil"' ~it 
§llmalctadır. dövizler "'Crbesuıt,'1 hn1':,:r. dl' 

1 
.,:.rı 

Amerlkan <lekıara!'i)'O: r Japonya Vladivos- , ~iıknç gün sonra yııp:ltıı'~:r 
Ju.po;:ı mllitaıısucrl. Afl~y..; 

toka benzl•n sevkını yasının SO\')'Ct Rusyııd~ .rtl 
olmak hususundaki ıırz;ul 1,-..' 
zenelerlnl kaybcttliderl.O 

protesto etti l oıia;~:rdiktatUrı:ri bUrt~~; 
Londra, ~ (A.A.) _Japonya, Vlıı· b<'ı1lnl kaoz:ımak uı:er~l'lr pll 

dlvo.stolm benzin nakli keyrı~ etine kctıorl k.:ırk•ıtamı:rııc<ıı< , 1 ı 
ket'~rr.n 1.11C•rinl d" gccl• 

karşı Lon1ra ve Moskovs hUkQmetıe. 

rinc bir protestonnme g~ndernıi,tlr. ı lerı.llr. •n ıı fi) 
Japon gazetelerine gc•re, ik! ııus ı Deyt! Y.eyl gazete!• 

petrol gem!sl ne u, Ame!"ikıın pe\rol blrl de ~ö;,'lC yazıyor: 
ı;emlsl t.arafınd.,..n ııaklet'r..mckte olan Jnpcın:>ıı. kUs~alıJığ~ııı rf 
10 milyon gaton ~nz!n 'ı~ diğer bir rc:~~in .. \'armıştır. ın., 111oııı 
\•apunın taştm:ı.kta olduğu harp rnnt ı;ik Amcrll•a. Rusya:ııı. ı-·~r:P 
zcmcsl, Vladh•ostoka gl>ndenlmek u • bnllll" yn.rdımı yııp!iC 

1 
,,.ııt 

1 
tm ı • JI gı $0\·~t! 

zere Amerika<lan yola. çıkıınlmıı;trr. e .ş.er r. :ı:. ~~s> 
rn'ze bu yaıJunı ~ı;.pa ... ~v / 

Ha.ya!yet "e nUCuıı kan;usu aebe • 1 · , __,--t •,l 
bile ve bu benzinlerin bU~lı:ıte Japon ~ i 
ya aleyhine kullı:.nılmnt. l.htimnlln; çı· n kuvvrtl/ 
blnaen Japon cfkArı umumly~st bu s._ 

gemilerin J:ıponya choar.caaki sular· 1 
dan geçmcsı aıeyhindc buıunmakta · d'apOi11Srl ·tl1 
dı~uı, matbunt mtimessillerine beya. zayiat verd~ 

) / 
nattn bulunarak dcnıücrln ııerbcstl • ~ ,4 ~ 

Ç,,,,t;!_l,'İ'ıg, ~9 ( ~·d~~, sinin Amerikan tıiyaset.nln baııııca u ' b"ld'r !r-"'ıı 
hcd f!C'riudc;n blri olduğu:ıu lza.b et . ~rai a.frıns:run ı rı r 
mı,,,ur. Uç ıbin Japon ası;:1ııt' 

Japo:ıyanın !:z.zctı n"!S: \'C:i'n nuruz 

1 

Fing-hu - Hniycn ıtötf 
ve Jfor~ . 'f.i coıı :tııt1 

ve haysiyet! me3elelerıl:in. So\'yct ,. d 
1

- ~ustO e 
Rusy:ıya ~ıız!n g-öuıım:mesl teca . ı :ıı~'~ıee G~n ~c,·ıiJef~~ J 
vnzc kar~ı mUcadclc edcıı ıncnılekct • 

1 
,. C' J·ıtn!l tJ1 

, :\ 1• t f 1 ctmektc .. ur. ...ın . '•r~!• .e:e , m~ı .m :ırıı ın~nn \''llpı mı~ va· 0 !ır 1.::ı \"i:ı t \'crclır~ w 

ndln yc::ın~ gctlrilm"3in'' n \'f! Anıcri. ı rı <lcCetmi"llİı'. ..,, ;;O~~ 
kan ııiyas:-ı:!nln e.saıılı prcn.«lplcrın· ı Hlln_!? • l'cheo\ltlı!>~,e:":-dl 
den birinin tatlı!k ed lmc...<indcl" .lm · F > Y:':. 

ı·c c~nui>unJrı. u tıı J , 
ret oım:ıaınn nazaran. bu işe c.ğır b:ıs 1 kıtr ~t 1 11 :ı~ustoS ett11'.d 
mnsı lmkfınt pc!-; o ka:!ar faz:!a def;'ıl. l ruz 'I 

\'etlC'rir~c ta<'r ·cdt:. 
dlr. rin PO\:ai:!r.rı!'cle. ~I p~r:~ 

Jnıı:ıny:ın:n pro!c:ıtosu~e Sovyct bJ 
1 

rcb::kr o!mu=:tll1_':,·r. &... 

rlelye l«•nıis~r!nın Aınerlka ile Sov hiın z:ıvfot \'et'l!'ll ıır'J1 
yet Husya nrasnıclakl Ucnr! mUnıı!:e al · ı {1'11. ~ 
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olursa olsun bütün sadakat ve a.5 
knnla !bağlı '.kalacağım. Onu an. 
yacağmı •• onu bulmak için. bil 
tün kuvvetimle çalrşacağım.. ve 
onu mutlak ibulacağmı ... 

Mısafirler gittikten sonra an. 
nem...:U yanma indim. Gülerek 
sordum: 

- Anne. nasıl beni beğendiler 
mi? 

- Elbet .. haf taya söz kesme· 
ğe gelecekler. 

- - :Mı:ışallah, işler bir ha} Ji 
yolunda desenize .. 

- Yalnız şnnsm ihtiyardmı a 
cıldı Nec.miyc. Milstah-ibel ?..evcin 
malOI bir mütekaitmiş. Do~n 
maaşı varmış. Ü telik bir de ya 
talak hanımı da snna ortakmış. 
Kadıncağızın lbir ayağı <:ukurda 
imi~. lbuıtün yarın ölümünü bek· 
Jiyorlarmrş .. 

- Aruıeeiğim, bu adamcağız 
kan alac<ığma bir hizmetçi veya 
bir hastabaklcı alsa daha iyi ya. 
pardı. Beni sağlık veren .bu ha· 
tııncağızın zoru neymiş ki 'bu 
dertli yuvaya beni ge1in götür • 
meğe savaşıyor. 

.ı\nnem, halt\ gulüyordu. 
- Elbet ibu işte ona da !bolca 

bir baJıc;iş ve komisyon var ki, 
elini eteğini sıvayıp 'harıl harıl 
kız arama~ıı çıkmış .. 

Bu mevzuu daha fazla uzatma· 
dan burada kestik.. Hatta an. 
nem: 

- Aman Necmiye ou görücü 
hikayesini Canip Beve nçmıya • 
lnn, hani bizi bir tefe koyarsa 
sen de, ben de zor kurtuluruz di· 
linaen .. 

Biz kom.ı~urken Cani"p Bey an
sızın eve çıkageldi. Hiç !böyle er. 
ken .geldiği vftki detpldi. Fakat, 
daha. sokak ka:pısmdan i~riye 
girerken: 

- Çocuklar, müjde! diye bastı 
feryadı. 

İkimiz birden kapıya k tuk, 
Elinde bir akşam gamtesi vardı. 

- Tc '\'ar. afüıha<Jkma söyle? 
- Yo .. öyle ıbedn.vaya müjde 

verilmez. Enfes .bir .rakı ziyafeti· 
ne hazırsanız febiba. Yoksa ali· 
nıalla:b taş çatlasa söylemem. 
Eğer Canip Bey bu havadisi 

bundan fü:, dört gün evvel getı·· 
seydi ve ben onu eski baba hü. 
viyetile tanıdığını gibi tanısay • 
drm, muhakkak lrut'aı'hna sıçrar: 

- Oh, Canip Bevciğim, he· 
nim tatlı amcacığmı ne olur söy
le diye yalvanrdnr fakat artrk 
o Canip Bey ıbUtün tcmiz.hüV.ye. 
tne na.zarnnda ölmü.<ftü. 

- Sen söyle ibakaymı Nec. 
miye. Rakı ziyafeti var ~? 

- Emredersiniz cfenıdım. Ne 
zaman isterseniz hazırlarız. 

Bana çıkıştı: 
- Yo .• Ben böyle gi-

bi evet efendim, emredersiniz 
efendim Hııztrla.-ız efendim di
ye kınbrak dil dökmeden bir 
şey anlamam. 

Onun böyle candan ve samimi 
konuşmalarını duydukça icimde. 
ki ~üphe büyüyor, acaba annem 
beni Canip beyden kıs";.·annrak 
soğutmak için mi onun hakkında 
o kadar ağır ve iğrenç 1tha.mlar
da bulunmuştu diye şllphe edi· 
yorum. Nihayet dayanamadı, 

(Devamı 001") 

ni soyacaklar ••• 
Diye hsıldamışlardL 
Vakit geceyarısıydı. 
Rüstem, bu fısıltt:rı duyun-

ca ürperdi. Ba!mdan kayna -
mış bir kazan su dölanüşler 
~ibi, bütün vücudu biranda 
ter içinde kaldı. 

Halil: 
- Ne ı0luyorsun, Rüstem? 

diyordu • Ben Manayı gör • 
medim ama, senin karın on .. 
lann hepsinden güzeldir. Ev
deki Gülbeyazmı unutuyor 
musun? 

Rüstem elindeki kadehi 
bir yudumda midesine bo -
ıalttı. 

-Ben ıimdi Gülbeyazdan 
ba§ka bir kadın aevmiyonım, 
Halil! onu unutmadım. Fa • 
kat bu İf bana çok acı geldi. 
Padip.h o bir içim suyu hu 
hoyrat adama nasıl verdi? 
F~Jah bu kadar -af ., 
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LESiN MAIBIUT'? B ski he edebilirdi? di. Heps.i bir kenara cc>kfldiler O- ey c zaptiyP fmurı - .nı ele al 
Gecem ıstırıı.bla g""ti. -"':- · m tı su· ı b - rd -ı< Sarı :Muste.fnnm gösteırdli'i ka • daya gın.ı.uu. • ~ Y a · n:ı.o u: 
Elimle ve masrn.flnrını echim - ..._, lı ı y h N 

den ödeyerek bı·r b.,ck.,.," ... " koy- pryı çaldrk .. lki u. ç dakika sonra (Agob) or eyıp duruyordu?. - a u.. erev k c yor bu?. 
...., ~..... k ihti b k dm tı Kar Bir dakika kadar J orultusunu din- Yok mu ad dn polı • jand:.ırmn, 

nuna verdiğim sevdiğimin hayaH ·~pıyı yar ır n aç . . l<"dim. l zapt.ye, kola .. sı. b.ıı!:ın ı.. 1\ on 
gözlimiln önllnd"'n b;,. nn n''rılmı- şmında. imamla beralm- dört bea ıı hi 
_yordu !'lj g runce 'JJ." az §S.Şa a r. il<>rledim. İpekler i"inde bir knr _ Sun Mustafa kolumu r kt : 

... "" " l lili ö ·· b. I d Yavaş yavaş odanın or~~ın;:ı ya -ı · karı mnm .. Mıui . 
, • • 

1 
Çene çalmak Kô.znn'l dil Uyor - " 

Ne Y.apnw tnn .!.a.rabbı ... Başka_ du. Kcı.dın birden.bire kapıyı yU _ yola .. 1kirl de yatıyorlar.. Agob - Biz otelo ldikten sonr . 
s~ııt' elimNle sevd:gi.mi ~ et - zümüze kapamasın diy(I bır ııynf:'1· boyuna horlııyor.. Mediha Agoba Siuı n gizli bfr ~ e rn :ı almnlt 
mış ~·· ~ 1!-5rl d~U~;mcmışUm a? nı cslJcten içeri n.ta.ra.k: 0 kadar sokulmuş ki... Odıı, bu _ ilzcrc otelden çikmr tını. Blr kn _ 
rabbJ. .. Nasıl onn: Gitme •. ;,, di- _ Madam Mn:ri, dedi. Biz kam- ram buram rakı kokuyor. Heyeca- dın 1<:eri gırdi. Otele den oda eor-
ye haykırm~~tnn yarabbi... koldan geliyoruz. 1nınm efendiyi nımdnn dillın tutulmuş gibi; ken- d.u. Tıp•n tak;p cttigim kadına ben 

Sabah belki bir senede oldu. de beraber aldık Sizin evde ni _ di ltendime: zı)ordu. Yııman Lir lavanta. koku· 
. 'Planımda. muvaffak dn ?olsaydım k.8.hlı bir aile kadıru vnrmış. Bunu "-Artık her şey bitti. Şu ka.- su iç ndc idi. Kedi gll:i al'kasm .. 

yilzUne nasıl b:ı.kacaktmı . • almağa geldik Evi arayacağız. clınr r;u halde görmemiş olsaydmı.. dan havııyı koklndıın. 
O~.el.de uzun bir balkon vardı. . Mari güldil:. Fakat bunun böyl~ olmasını isti - - Ne ko'-usu cilrmllştü: 
Butün sıra. odalar.m. pencrsrelen _ Benim evimde aile kn.dmı )'On ben değ"l miyim?,, - Yasemin!. 

bu balkona nçılıyordu. . . yoktur c:fendlm, dedi .. Bir ihtiyar Yavaş yavaş Agoba seslendim: - Mediha!. 
Ifaryolnın b:ılkonun önündeydi Ermeni var. Bir de yanmda kendi - Agob efendi!. Agob efendi!. . I;laydi otele gidelim. Arttk Ma-

A:rasıra çıkıp balkonda oturuyor - gibi Ermeni 'bir !kadın var efen • Ses yok .. Boyunn horlayor. 1 nyı, Aı;obu, Salryola.da hilli\. ".Ma-
dum. dlm. - lçme diye de kırk defa ten- rl!,, diye bağıran ihtiyıır Ermeni 
İmam, Zülfikar, KUzı:m ve Sarı _ Bizim aradıgnnız· bu değil·. bib etmiştim. Agob!. Agob efen - k~L. Hıı; bir.ini gözüm görmc-

"r tol l l lnrdı dl!! ddı. bHatta nrlmda.ljları da Yan '-"o1-ru.us a mışı m ı uyuyor . _ Baı-ltn. ldıns yok isterseniz ~•- J 

Ne mes'ultu onl'n.r.: Istınılıstz buyurun bakın ef:n_dirrı'.. Mediha uynndr. Sım.sı:kı sarıldığı d?- •0~t.ı:x1· Koşa :koşa otele gel-
bir ?ece .• Kaygusuz bır uyku .. Ne Durulur mu?. Hep birden, elim- Agob'dıı.n çözillUr gibi oldu. Ben un. cıyi buldum: 
mcs uttu onlnr.. bUr cemaat, fçCl'i girdik. Anlaşı _ yiiksclt sesle bağırdım: bir-~ bırraya mavi elbiseli 

'O~ dört oda. ötede, zavallı bir ınn: Medilm kendisini Ermeni ola - Agob .• Agob efendi!! _kadın J!eldi. mi?. 
kadın - o da benim gibi lbir nzap rak ~----ekte ..• Yahut fhtiyar Kadm .birdenbire yataktan ba- kiJca Geldi.. Sizden on on beş da-
i l ibalk 6.,.,<-çııu. .,mr kaldırdı: sonra geldi. 
ç nde olmalıydı ki - arasını o Mrui bize mahsus böylo söylemek· " K , .. _..:ı:_., ln k ___ ,.._ Demek bir kahve veya bir kn _ 

na çıkı~or, iskemlesine oturuyor; te idi. - ~ AUJ.llUU • • ? C~ua:ı.ıA.. deh rakı ile Agobu yere sermi!}ti 
do.lgm dalgın denizi mehmbı sey- Yukarı crktrk Ka Mıın .• Bu bent kimdir... Ne !çimden bir sevin d · 
redfyor; arada sırada lbenden tam _ Zülfikar- mU~baki a1ncağr parn- isteorsun.. Adam yatnrken odaya - Ne vakıt giit~~~ ı. 
fa bakaralt bir kaç dakika benim- yı hlrlt ctmi5 olmak için, eski znp- girilir?. Sende terbiye mektebin- - Sizden yarnnsaat evvel.. IJk 
le me.şgul oluyordu •. Onda dn bir tiyedeki halin1 takındı: de hiç bulunmadın.. vapurla gitti. 
hıçkırık vardı ..• Gfililyor mıydı. ağ - Bana bsk!. Sen yaman bir Ağzını açrk kalmıştı. Bu bir Er - Aceba bizi görmedi mi bu • 
layor mrydr? .• Ara sıra iskemle - ncuzeye lbenziyorımn ..• Fakat biz ınenı karısıydı. To.ş gibi don.clum rada .• 
sinden kalkıyor ••• Pencereye doğ- de de halis su katılmamış kızllcık kaldım. Karı daha ziyade bağır- - Size küçük birzarf bırnkmıs-
ru gidiyor ... Zavallı topıılmış da.. sopası var. Kekeleme mcltelenıe mağa başladı: tı .. ~emin size paranın üstiyle ver 
Bir ayağının U.cıtilnde sallantp du· "o'·. ,. .. edih .. H--~,- Ago'- efendi mı.~ 

,, '"" »ı "' <Ulll~ 'U - Kn nt' dunıorsun • Gör mil • "" • 
nıyor. Bu ikim olabilir? Bana ne?. nerede yııtıyorla.rsn bize göster. yor.sun id yatooruz. Ne.var ki scy. Ceplerimi kanştırdmı. Ve bul-
Belli ki o -da benim gibi !bir mtıra- ı:l!ı., _ odalntmr göste;ç bnkalım. 00. N •--- a.d dum: 
b iri ' ~ r ıorsun.. e uLUllUlaz amsm •• 

m 00 
•• ,_.. Ben gast.e~.ı Clcmedlıxı ki Sn;kalından da utnnm:ıonrun.. X. 

,ladynn.. !ğ1!a~ ... Ağ!:1~M· ~ Buyurun salonda yatıyor - Mari.. 
- nrauu .•• .roeger ~n e- Iar •• Kendilorın· e --'onda vn•-k -

<><1.1 J .... Ben gülmt'"e ba.şlndım. B<>n gü-
dibayı ne ka.dar da. 6eviHay~:._.:n1 uir- yaptım .. Daha uyanmadılar. Ak - ıünoc karı büsbütün 61lşırdı: 
şum •• ,, diye krvrandım. 3"" b ı>amdan ceviz yap..,..;;.. ~"OSU is-....,,_lin ·· Und •tmt S " ._,. " - Zo delidir nedir?. 'I'immiıa· an gv.uu.ıu on en gı yor.. e temt.,lerc:U. Bende sabahleyin er -
bel' vaktı gö 1--=-.ı .~ _,_ .,.. nooen kaçml§tır. Kn Mari .. Ka e-z c.ıCLUouen U;y ...... ~ - kcn kalktım ki ceviz yaprağını hfı 
yor. Mediha Meta penceremin önil 1 diy , vlnde deli vardır. Nedir? Bu herif 

Güld.. zır ııyım e · • kiındir?. J1e geldi. Bana gUldü... . u.. Yine içim erzladı. Çamlara ve 
GUldü .. o glildll.. Ben nğladnn.. denize karşı şu güzel salonda bi _ Kadının bu yaygarası üzerine 
Haynl, gllldU; ha.kikn.t, nğlndr. zlm hint Ağobun koynunda.. za- K8.zmı yeti7ti. O da bu hali görün 
Gözlerime ağırlık çöktü.. Bir az vallı Medihıı kını bilir. Ne musta· ce gUlınekten katıldı. Arkadan da 
dalmşm. rlb 1b1r gece geçirmiştir. odaya Sarı Mustnfa girdi. O da 

* • • 1nsıın sevdiğine toz kondununı- gülıneğe lbaşladı. Kadının ağzx a-
Ktwmın sesiyle uyandım: yor. çık kalmlŞtı: 
- B'.a.ydi ustacığım.. Bu ne uy- İt.c;in güllinç ve şeytani tarafı dıı.' - 1\'.a. burası nedir?· Timarhn-

k.u? Hani ıı... ı.~...... ti1lti uy -'-lıma ı· neye geldik. Neye geldik?. Ne • sen ıuu a~.. • w-. ge ıyor... K 
kusana yatac:ı.ktm? .KD.zmı gözlyle ibana 1şnrct etti. vnr?. Ne gUlüyomunuz.. a utan-

- Hiç uyuyamadan Kizım. Salonun kapxsma gittim. Yavaş- mazsııuz siz .• Çıkm clı an. Ka. çtp 
- Nasıl uyuyama.dm yahu!. U- ça. parmıığımla vurdum; ses sada Jağmı gönneorsunuz. Ne utanmaz 

ymıdırmıısam öğleye kadar yata - yok!. Tekrar vurdum. Yine 605 sa adamıa.rsmız .• Hiç ömrünüzde knrı 
caksm Arknd ln.r h r<nl.lJk da k görınedmiz?. Zo delisiniz nesiniz?. 

• il§ azır. ...,.,,.., yo .. * • • 
giyin. Artxk gidelim. Madam Mnri: 

l<Jtemiye istemiye knlktmı. Gi - - Kapı acıkbr eft"lldim, dedi. Kan fena yaygara koparıyordu. 
yindim. Otelciye hesabı verdim. Demin Madam dışan çıkmt§tı. Gl- Konu komşu isitecek ve herkes ba 
Paranın Ustıyle beraber elime üs- rfTkcn kilitlemedi. Süt . istemişti. §muza topL.ınaca.ktı. Gülmekten ka 
tünde otoHn ndı yazılı kUçUcU't bir Süt mil ist:emlşti ?. Bu defa da kız tılarak odadan dışarı çıktık. 
zarf tutuşturdu, Kendi kendime: dıın .. Agob ne kadar lhosunn git - KUznn: 
''Rekın.m okuyacak tam zamnn!., m1ş ki ı::ıbahm kn.ranhğmda sUt - Snna demedim mi ustacığım. 
dedim. istemiş.. Şimdi bl.zi görilnce sut Agob pisboğazdır. Mediha da ona 

* • • dökmüş kedi gibi olacak. elini tutturmaz. Agobu sarhoş et-
Yolda bir iki devriyeye tesadilf Kapıyı açtım. ti. Yerine bir dudu koydu. Çrktı 

ettik. Fakat hem sabah olmuı;ıtu, tmam: gitti!. 
hem ynnmıızda. kelli felll sanklı _Bize nnmehremdir. Biz gtre· - Nereye gitti?. Gece nereye 
bir :imam vardı. Bizden nasıl şiip- meyiz. Siz girin Mahmut Bey .. de- gidebilir?. 

Jahmut Saim Be) : 

Ne kadar luıyalpcrest iıüı. ne. 
nl nksanı h3lkonda bir çocuk gibi 
hayal zannettiniz. Sonra ne ka _ 
dar saf rmz. Sizinle bulu tuğumnz 
\'e konuştuğumuz bir tiyatroda. b:ı 
nıı adam gönderiyorsunnz'f .. Ago -
bunuzo dalıa ilk dakiknda konıcak 
tnn. Fakat bir az üzülmeniz '}ınnı 
hıırc::ınıanız i~in sesbnl çıkarma _ 
dım. Yalnn, dün geeo sizi saoo:tıa 
im.dar ağlat hi;"lllla. ınUteessirfm 
l~alm.t lmbahııt bende deı•n Bl; 
lınç defa penccrenfrln önii~e Jm· 
<lıır geldiğim h.'lldo beni bir hayal 
:1.annedcrek ellerinizle yijzünüzii 
Jmpadın17... Sizin gibi amit çenhc -
rlnden gor;mfı. bir adam bu derece 
hayalperest ve. yufka ylireldl o1 -
un??. Çok garip! •• l'e ~k 5f'YB· 

Dl hayret .• Yalnız, ·iz beni nasıl 
tnkip etttriyorsnnız ben de sin 
fokip ettiriyorum. lmam efendi, 
eski ~'lptiyc Unılrine gittiğinizden· 
t!lberim \nr ... Onlarm da alacağı 
ol nn. t temiyerek slzl ağlattığun
dnn dolnyı t;e!mır tekrar affmm 
ıi~ e~ lPrim. Bu akşnm beni bir 
hayal znnnetmemlş olsaydmız ml
safirJm olamktmız. •e çare!. Ver 
me~ince ma'bnd, neylesin l\lnh -
mnt .• <leğfl mi?. Hörmcttc-rlmle •... 

Medib':ı 

(Devamı var) 

lar da. Kusura bakma! tı: 
Feyzullah, Marta.yı dünya 

güzeli kadar aziheli ve şirin 
bulmuştu. 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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ince bir çiçeği koklayacak 
bir adam mıdır? 

- Padişah bu yahu! sana 
vermez.. ona verir.. veyahut 
bir çöpçüye hediye eder. Pa· 
dişahın keyfinin kahyası de. 
ğilıin ya! •• 

Bu sırada Feyzullah ya -
vaşça. misafirlerinin yanın • 
dan aynldL. ve gelinin yam. 
na gitti. 

Rüstem bahçede arkada§ • 
larile iç.edıırsun ... 

Biz gelelim F eyzullahla 
Martaya: Rüsteın, gelin o • 

dasına girdiği zaman Marta 
bir koltukta oturuyordU' .• Sa
raydan gelen usta kadın, 
Martanın duvağını kaldırma 
smı Feyzullaha soylemifti. 
F eyzullahın elleri titriyordu 

- Hoş geldiniz .. 
Diyerek, Macar .dilberinin 

dudağını kaldırdı. 
Marta ayın on dördü ka .. 

dar parlak gözlerini F eyzul • 
laha çevirdi: 

- T eşeltl·ür ederim. Çok 
gc:.-ciktiniz ..• 

- Misafirler b.ırakmadı .. 

Bu toy delikanlının ilk sö• 
zü şu oldu: 

- Ben ömrümde senin ka• 
d~r güzel kadın görmedim. 
Padişah seni nasıl oldu da 
bana verdi? 

Marta bu sözü hayretle kar 
şıladı: 

- Bana herkes gibi sen de 
şaşıyorsun, değil mi? 

- Evet. Hel?:' se.şıyorum .• 
hem de Allaha sükrediyo -
rum. 

Fazla komışm-ıdılar .. 
Saraydan geleı kadın, 

Martaıun başım iyice açtı. 
S:ıdarını döktü ..• 
Ağır, süslü gelir entarisini 

çıkardı. Bundan sonra bir 
bohça açarak, Ma:tanın boy
nuna incili bir gerdanlık ati ' 

- Bunu size padişah he
diye er~i, kızım! Bu gece F ey 

zullalıla bir yastığa baş ko" 
yacaksınız. Jnşnllah hir ya.s • 

bkta ihtiyarlarsınız. 
Usta kadın bohçadan bir 

hediye daha ç[kardı: 
- Bunu da efer.dimiz sa

na gönderdi. 
Diyerek Feyzullaha uzattı. 
Bu, güzel bir para keme -

riydi. 
Feyzullah kemeri aldı .. uç 

kere öperek ba§ına, sonra be" 
line koydu. 

_ Ne güzel.. benim de 
böyle bir keınere ihtiyacım 
vardı. 

Marta hayretle eyzullaha 
bakıyor ve için için gülüy•
du. 

<Om7mm ı·rı 
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At yarışları 
Haftanın en mühim çekişnıesi · büyük 

İngilizlerde P. Halim - A. Atman 
ahırları arasında olacaktır 

At yarışhrmın sekizinci haf ta 
koşuları pazar günü Veliefendi. 
de yapılacaktır. Hemen hemen 
her hafta bü}ilk bir ürprizle ne· 
ticelenen koşularda favoriler 
belli olmasına rağmen belki bu 
hafta da büyük bir sürpriz ola. 
bllir. 

Ko!)ulara gene fazla at kaydc. 
dilmişttr. Bu haftanın en enle· 
resan koşuları iki yaşındaki 
fngiliz taylan ile büyuk Arap at· 
:an arasında olacaktır. Bu iki 
koşuya da girecek taylarla atla. 
rın hepsi favori ve kuvvetli atlar 
oldu~ ic;in hangjc;inin kazanaca. 
ğmı tahmin biraz kolay değildir. 
Birinci koşunun favorisi bermu
tad Tarzan, ikincinin Elhandıı·. 
Bilyük İngiliz atlan arasında da 
en mühim çekişme Kar'anfillc 
Romans ara!;mda yani P . Halim -
A. Atman ahırlarının imtihanı 
mahiyetindedir. Bakalım şans 
hangi ahıra gire<:ek? 

Bu hafta gene Uç ikili, iki çif. 
te, ve bir de üçlü bahis vardır. 
lkj]jbahisler 1 - 3 _ 5 inci koşular
da. çifte bahisler 2 • 3, 4 - 5 inci 
koşular üzerinde, üçlü bahis de 
3 _ 4 - 5 inci koşular üzerindedir. 
Koşu1ann mesaf clcrini ve işti· 

rak edecek atları aşaiıda bula. 
caksınız: 

BiRiNCi KOŞU 
ç yaşındaki safkan Arap er· 

kek ve dişi taylara mahsustur. 1 

İkramiyesi 300 lira, mesafesi 
1200 metredir. 

Siklet 
1 - Kuruş (S. Kırgiil) 56 
2- Tar::an (F. Vural) 56 
J - Sıilcyk (S. Börtcçene) 56 
4 - Gulgcç (F. At·lı) 5 ~.5 

iKiNCi KOŞU 

Gç raı:Jmdaki yerli yarım kan 
•,.,giliz erkek ve dişi taylara mah 
ustur. Mesafesi 1200 metre, ik. 

ramiyesi 300 lira. 
Siklet 

t - Heves (S. Karaosınan) 56 
J - Delikanlı (F.A. Ç1nar),, 
3 - Elhan (P. Halim) 54,5 
4 - 'eriman (/. 'i'üre) ,, 

VÇU NOtJ KOŞU 
(Bebek koşıısu) 

İki ya3mdaki yerli safkan İn· 
giliz erkek ve dişi taylara mah. 
sus .. İkramiyesi 850 lira .. .Mesa· 
fesi 1200 metre. 

An karada 
gece atışları 
Ankara, '?8 ( • A.) - Haber 

aldığnnıza göre 30 Ağustos atıcı .. 
lık bayramı münasebet ile atış pc. 
ligonunda gece atışları tertip e .. 
dilmiştir. Bu münasebetle iki mü-
8a.baka hazırlanmrştır. Birincisi 
klüp birinci ve ikinci takımları a. 
rsmnda. ,dığcri umuma mahsustur. 
Umuma mahsus olan mUsalJakaya 
herkes fatirak edebilir. 

Müsabaka şartları: 
A~ vaziyeti: .Ayakta destekli, 

ın~c 50 metre. 
Mermi adedi : 3, hedef: hü)ük 

da&reli hedef. 
Mülrnfnt : en fazla puvan alan 

b!rincıyc takdirname. 
tık defa olarak Ankarada pro -

~tör ziyalan altında yapılacak 
bel atışlara. atıı; sporile alakalı bli 
tün Ankaralılar gC'lebllir. Müsa -
bdaıara saat 21 de başlanacak -
t:zr :.'! 

Siklet 
1 - Karabiber ( A. Atmaıı) 56 
~ - Çobankı::ı (S. Temel) 54,5 
3 - Saran (Yunus li11) ., 
4 - Demet (F. Simsaro(jlu) ,, 
5 - Buket (F. Simsaro(jlu) .. . 

DÖRDÜNCÜ Ko.su 
(Bii11ül•dere klO,'!USU) 

Üc; ve daha yukarı yaştaki saf 
kan İngiliz at ve kısraklara mah. 
sus .. İkramiyesi 400 lira .. ~fosa· 
fesi 2000 metre .. 

1 - Da11di (il . .4.lrıkıı~) 
il - Karmıfil ( A. Atmmı) 
S - Ö::dcmir ( . Atman) 
4 - Ronıroı.s (P. TlnlimJ 
,:; - Roi (S. Kamosman) 
6 - il. Hatun (P. Halim) 

BEŞiNCİ KOŞU 

Siklcl 
60 
54 
54 
52,5 
~i 
45,5 

Dört ve daha vukan yaı:;taki 
saf kan Arap at ve kısraklarma 
mahsus .. ~Jesafesi 3000 metre .. 
İkramiyesi 300 lira .. 

Siklet 
1 - Tomıuaı.ıl; (D. Giin<lmı) 60 
2 - Bozkurt (N. Kurtay) ,, 
~ - Bora (R. Bavsal) " 
~ - l~ık (N. Temizer) 58 

2._ - Sava (!._Hakkı Tekçe) ,, 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

30 ağustos cumartesi ve 31 
ağustos pazar günleri Bursada 
Havuzlupark'da bütün bölgeler 
yüzücülerinin iştirakiyle Türkiye 
yüzme birincilikleri milsabakala
rı vapılacaktır. 

Bu müsabakalarda lstanbulu 
temsiJ edecek yüzme ekipi dün 
İstanbul Su Sporları Ajanı Şazi 
Tezcan'ın riyasetinde Bur aya 
hareket etmiştir. 

~- --o--------
Z af er bayramında 
bisiklet yarışları 
Ankara, 28 (A.A.) - Bize bildiri]. 

dlğ{De g8rc, her sene icra edilmekte 
olan 30 Ağustos Zafer bisiklet yarıgı 
bu sene Anlmrada yapılacaktır. 

Bu yarı,."8 ı Eyltll ıon tarlhlnoo 
'ba§lıyaeak olan Ankara • İzmir bi· 
sıklet yarışına lştlrCık edecek olan 
1zmir, İstaDbul, Ankara Eskişehir, 
Bursa ve Hııtay bölgeler~ koşuculnn 

da i§tiı'lık edecektir. 
Bunlar haricinde Ankara bölgesi 

bıl!lklctçilcrlndcn arzu eocnler de i§. 

Ur9.kfo serbesttir. 
Yarı§a 30 Ağustos Cumartesi günü 

saa.t 16 da Akköprü pol!s karakolu 
!SnUnden ba;ılaıuı.eaktlr. 

Yang gUzergCıhı, Akköprü polis ka.. 
rakolundan 'ba§lıyarak baraja gidilip 
gelindikten sonra EUme:rJt yolu tlzc· 
rinde 10 ncu kilometreden dönU!mek 
ve Akkoprü karakolu önünden tek
rar avdet edilerek aynı )Ol Uzerinde 
ıs klloınetre f§aretlndcn cönUlcrek adı 
seçen karakol önünde bitmek Uzerc 
76 kilometredir. 

Yarı§ komiseri Hakk• Bekcruıir, 

başlama hakemi Ekrem Uıger, muva. 
salat hakemleri Anke.radan Atıf, 

Bursadan Süreyya ögUnç İstanbul. 

dan Halit TUccarbaşıoğ!uour. Dön~· 
ler Eski§clıirden Nazir Yağızer tara. 
fınden idare edtıccektir. 

Ko§ueu ve hakcmıcrln saat 15,30 
da AkktiprU karakolu önUDde buluna. 
ca.klardır. 

Hasköy Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Hasköy Keçeeı J in Kiremitç, mahallesinin Okmcydanı sokağında es 

kı C·19, 21) yen• llı kapı No. lJ Kalyopi ve Andon ve Eleniden metrük 
olan gayrimenkulUıı hazine adına SCDetsizden teıscill İstanbul dcfterda.r
lığ1nm 80-7-tıO gUn ve 32141 flö.)'llı yazısllc talebedildlğinden 16-9- 941 
tarihine mU11ad1.f sı.lı gıınü saat 16 de mahallinde tahkikat yapılacağından 
btt gayrimenkul lzerır.ae blr ha';{ iddia edenler varsa muayyen günde ma· 
ha!Urıde bulunacak oıan memur-.. nıuuı veyahut daha mukactdem Sulta.nah. 
mf:tte Beyoğlu tapu sıcil muhnfu•ığma vesaiki tasarrutiycletile birlikte 
mflrscaattar· lüzumu ılfın olunur. (7616) 

Devlet , Demiryoll a r1 ve L imanla rı iş letme 
Um.um td aresi i lanları 

' 

Muhammen l.:cdell (li9SSO) llrıı olan 17 kalem çam kereste 15-9-1941 
pezartcsi günü ımat 15,30 da kaııaı . zarf usulü ile Ankarada idare blnuın· 
ela 1111.tm &lınacaktır. 

Bııı ite ainDfk .Ltte;yeıı.lenm , 102••> liralık muvakkat teminllt lifi Jm· 
9m!tm ta. la ı ttl i •e•lkalar ve tekliflerini aynı gün l!ıoat H,30 & kadar 
kımıl!YM ftlsli~ne VP.rmelerl l~:zmıdır. 

Şartııamel9r 100 k'Urup Ankara, Eskiı,;chir ve H._,-cıarpa~a vunelerin. 
dt • tmcalct.zr. naıa.ı 

29.8.1941 
1.2.88 l'}arkı \C Svinı; 

türkWcr Kuarteti 
12.4G .-\jane ı o.ao AJıı.ne 
LS.(l{) Şarkı \ c l9.4ö Klblk Türk 

'.rürklıle r Muz.iği 

13.15 Karı:;;rı. Korosu 
program 20.15 ~JO 

ıS.03 f'ıı ı1 h"J·ı•ti Gaz.et j 

18,80 ~rbetit JO .?IUS Solo 
dakika !jarkılar 

8.4U Radyo 21.00 :tirtıAt 

·ving 'J'ııh.vimi 

kuarteti 21.10 Tem!il 
19.00 Konu::nıa 2'.?.00 ~ton 

Ctktısat Orkestrası 

Saati) 2Z.80 Ajun 
19.lö Radyo 22.45 ~alon 

crıu" trası 

Rasit Rıza Tlw:1trosu 
Ru Akfi-Sm: Hnllde Pi~kln BlrliKte 

::-cnyolda - Kördüğüm - Son h!mell 

---0---

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 1 ı de, ı::ecc 8 de: 
l - ZORO Kamçılı Adam. SO Kııınn 
ı - Kort13nlar Düı:manL 
S - Gec(: Adamları CA\'ttntur). 

(6ınetcmlz1n blrtncı aytaamda 
başlık yanmdakl tru-ib 9Cl'f)eV J im. 
poouyta birlikte gBnderflecek) 
EVI.Ellı""!IE TEKIJFLER1. iŞ Al~ 
HA, iŞ VERME, .u.IM.. SATIM 
ırtbı ticari mııb.lyetı tı.ah. olmıyan ktı. 

c;Uk IJADL r panuın 11e1rolo.our. 

Evlenme teklilleri 
• 27 ya§ında orta boylu, v Ucud 9.rı:. 

zaaı olmıyan, orta tahsilli duı, doktor 
Salim paşa torunu kimsesiz bir ba
yan, 35..38 ya§larında, esmer, az glş. 
man memur veya sanatkA.r b!.r bayla 
evlenmek istemektedir. (Sadık 27) 

rcmZine mUmcaat • 306 

• 29 yaşında dolgun ve mütenasip 
vücutlu, esmer buğday tenli, yüksek 
tahsilli, Ankarada 100 lira maa§lı 

bir memur bay, mevzun vücutlu, 15.-

25 YB§larmda güzel bir kızla tanış • 
mıık ve evlenmek istemektedir. An • 
kara postrestant (Nejat Gün) adresi. 
ne müracaat - 307 

I f ve iıçi arayanlar: 
• Tecrtlbeli, iyi !rruısu.ea billJ' biı 

l'Urk mürebbiyesi yeni 1oğmlijj çocuk 
veya s yaşından yukan çocuğa bak • 
mak istemektedir. Tqraya gider. 8 
ya§llldan bllyUk çocuk olursa birdeD 
tazlaslle de uğrll;}ablllr: Bakırköy 

BUsrevlye sokağı 8 numarada bayan 
"Makbuleye mUracaat . 

• 21 yaşında karakter sablb! bir 
genç, resmf ve husus! dairelerde 1§ a. 
ramaktadır. Bu mUesse.selerde sa.ıaııı. 
yet sahibi ve babalık yapacak bir za. 
tın 6ne süreceği her şartı kabule a • 
madedlr. Şlmdlye kadar hlmaye ede. 
cek blçbir kimsesi bulunmadığı için 
~saslı b!r I§ tutamam~tl!'. Her lBe ka. 
bUiyeUI olduğunda eUphesl yoktur. 
(Ölmez 44) remzine ı:ıUracaat . 

• Almanca bilen > ~ !ı ta • 
Lebcsi fizik, riyaziye at~ l~rl 

verir. (H.N.E.) renuıine mUra~ t. 
• TUrkçe ve fra.n.sızcayı ınUkemmel 

bilen genç bir bayan sabah veya öğle. 
den sonr3lan tercllme işlerinde çatqı. 
mak üzere L, aramaktadır. Almanca 
dan tcrellıneler de yapabUlr. CR.B.T.) 
remzine mUracaat. 

• Lill9 mezunu, Anadolulu. c;e.lıe 

kan, dllrU.et, clddl almanca ve blru 
daktilo b!lcn 18 yqmda bir senç 1ş 
aramaktadır. Husust olarak ortameko 
tep ve Use talebcs'.ııe aileleri yanın. 
da az bir UcrcUe riyaziye. ttzlk ve 
almanca dersleri verebilir. (l.K.E.) 
remzine mllracaat. 

• Bir lise onuncu sunt talebesi tatil 
mUddet!nce c;atııım"k uıtemektedlr 
Kelli de gostcrebillr. (Cebir) remzi 
ne müracaat. 

• Llse talebesine türkçe, franmzca 
ve kUltUr dersleri tle orta •e Uk ımık 
tep talebelerine her dera verilir. 
(B.N.Ş. remzine mUraca.at 

• 1323 doğumlu, lnetıoıuıu, okur 
ya.2'.ar dört nUtuslu bir a.llt: rellli ken. 
dlsini geçindirecek herhangi bir iş a. 

-

•--Yuca Ulkb (istanbul)ve UlkD 
(Usak) liseleri 

Karıu ra başlanmıştır. ııuyenıere malusaı ta~ 
önderlllr (UŞAKTAKi Olkl llıeııaıa Orta kısmı 

Denizli Sıhhat ve ıçtimat Muavenet Müdürluğunılll 
.Mubamm~n Muvakkat Be.her metre Mamul kereste kereatenlıı verile.. Kerestenin tc8llm 

bedeli teminat mikabı ıçin miktarı MS.D.M oeği orrnanm adı edileceği iataııyol 
lira K. iJra K. lira ve mevklJ veya yen adı 

205-0.68 1~3.80 23 ~ 160 Çivril Alçaoluk or • Çtvrll istasyonu 
mam 

3486.15 261.49 23 151 ~72 Dcntzll Kokdere or. Denizli lstasyollU 
mam 

1183ti.44 887.73 2f 493 185 Hayriye ormanı 'Üzerlik lat.aeyonu 
ı - Denizli merke;;!.'Ji!: muhtelit köylerilc fa MU çiftliğindeki e§haııı menkule ve BulgariBtaD 

Çıvrilin köyl<'rlndeki men<ut ~18larm evlerinin inşaatında kullanılmak Uzerc yuk&rd& bedeli ın ' 
kereste mıktan, tahııis edilen ormanın bu&unduğu yer, teslim istasyonlan sös terilen keresteıerde:!ntııı' 
nm açık ve S numaralUil.!Ul) da kapalı zart usulıle 15.8.941 tarih!Dden itibaren 15 gUn mü.ddeUc _ _,,J 
mu~tur. ,-

2 - Bu kerestele:in ebadi!c !ennlve ldat1 §artnameııi her mahallin mhhat mUdtirlUğllne göıl 
3 - İsteklilerin IUzuınlu evrak ve veslkalarmı noksansız olarak komfsyo ııa ibraz edeceklerdir~ 
' - Kapalı zart usulile yapılacak 

0

lhaleye alt tekll.f mektuplan 15.8.941 tarihinden 31.8.9U t ı ı4 11 

nlzli slhhat müdürlUğllndekl komisyona verilecek ve ihale gllnll olarak tesbltcdılen 5.9.9U gUnll ı;aa 
açılacaktır. ıa1ıvı" 

5 - Açık ckaUtmcye alt 1.tİalcde kapalı zarfla yap:lan lhatenln akabln de icra _edileceğinden 
71

,,, 
ınezktırda muayyen saatte silıhat müdürlüğtindold komisyonda hazır bulun malan il!n olunur. < 

ramaktadır. Lıttyenlerin: Balat İpek 
çayevfndo İnebolulu Sallhoğlo Saıtb 
GUlere mUracaauan. · 

• 29 ya.amda Bek!r, askerlikle aıa. 
kası olmıyan yeni ve eeki yazıları bl. 
len bir genç her ne oııırsa olsun bir 
iJ aramaktadır. (B.S.) reınzln.e mU. 
racaat. 

* llıla.11 vaziyctbıin Oozukluğu yU 
zUnden bu eene ta.halline devam ede. 
meınck zaruretinde bulunan bir gene 
herhangi bir müessesede iş aramak • 
tadır. CF. Ya:ı:ıcxoğlu) remzlno mUra. 
caat. 

• :?! YS.§ında bir bayan blr dlikkA.n. 
da eatıeılık 1Şi aramaktadır. Tilrkge, 
fransızca, rumca 'lkur vazar. (Mim.o. 
za.) remzine mUracaat. 

• Yalnız, iyi bir anoye mensup bit. 
glll, orta ya~lı blr kadın, doktor mııa. 
yenehanesinde çaJ~mak veya yal.rıu 

blr ndarna bakmak istemektedir. tstı. 
yenlerin bir mektupla telefon numa. 
ralanru veya adrc:ııennı (N.X) rem. 
zlne b!ldlrmelerL • 278 

• Lfao mezunu biraz transızca bilen 
blr genç as bir Ucretle çaııomak tste. 
mektedir. Se§iktao Tllrlr AU ma.tıa.ı. 

le81 Lo§bahçe sokağı ııumara 23, Nec.. 
det adma mtıracaat. 

• Ellerinden i§ gelen bir kankocll 
aynı yerde ça lıfmalt llzere il ara • 
maktadırlar. Apartmıan kapıcılığı 

yapablllrler veya blr doktor yanında 
Çall§llblllrler . Alaturka yemek bilir· 
ıer. Çocuklan yoktur. (R..G.). remz.ı.ne 
mtiraeaat. 

Mütefferrık 
lKt GENÇ BAYAN A.&ANJYOR: 

• Profesör Zati Sungıu y:ınmd& 

sahnede hizmet etmek lçiıı lkf ı;cnc; 
bayana ihtiyaç •ardır. 'l'ürklye da • 
bilinde ve hariçte eeya.tıat edebilecek 
aerbestlyl haiz bulunm,ıarı ıt.znn. 

dır. Mektuplarında fa.h!ıl vuı:flarlle 
tahsfl derecelerini kaydedf'rek (Zatı 

sungur) adma fotoğra!larile gazete. 
mlze göndermeleri (KJı.baı olunmı . 
yanların fotoğraflan iade edUecektlr 

Aldırına: 
A§ağıda nınnwan yuıb 

kuyucuJarmm:m oam.Jarma 
mektııplan ld&relıaoeınUdeıı 

lan dahil) b.ergtln eabaht.aıı 

kadar veya saat l '7 den eo11ra aldır. 
malan rfea olunur. 

(Rabia) (B.K.) (Seven) <Papatya.) 
'(H.N.B.) (Riyaziye) (88 Mlne) 
(Nevin 23) <Sevim 27) CB.R.)(M.R) 
(22 Necllt) (22 ;:aylak) (H.T,li .) 
(Hamdi) (F.~.V.) (F.G D.) <Vasıf) 

(Ta.lih 19) lMUg 25) (A.Z.X) (T.'f.) 

AÇIK KONUŞMA: 
R~y Rlzaya: Baluıcttlğinız remizler· 

den biri mektuplarını almış, dl~rinin 
de toplanan mektuplarmı alması için 
birkaç gündür remzi intişar etmekte,. 
dir. 

1 
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eEL·soG-uK'i:.U~ 
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Ankara Jandarma Gn. K. Satınabtı& 
· Komisyonundan: çiti I'. 

Bl: çitti.ne kırk l'1!r~ fiyat tahmin edileD (f2.500) !).fil'~,; 
ı.9.9jl pazartesi gUnG saat U te Ankarada komtsyoııUIXl ~ ı 
eMiltmesHe aıuıaca!d.a. Muvakkat teminatı {1275) ıtradll"· µ. P
yonumı:zda zörülilr. r:~ .. tname Anlara ve tstanbul J, s:~.Jı 
parasız alınır. tsteklile:in ekaUtıoe zamanmdan bir eaat ~../ 
palı zart tekli! mekh.ıı;.larmı kom.lı!yonumuza vermeleri· < 

Nafia vekaletinden; ~ıı 
10.9.041 ı;ar§amba gt:nU saat. 16 da Ankarada nafıa "~e "J""J 

de malzeme mUdürlUğU oda.ınıda toplanan malzeme eıcsıı 
11 
ff~,J 

ödenecek basım fü:,eti takribi 30(ı0 lira bedel tahm~ edlle 1Adll --"' 
f vıta.. v. 

retmektc olauğu idarl mecmuawn birinclte§rln 041 c pıl,ct 
kapalı zart usullle vah•dt fiyaUan üzerinden cksiltınc:ıl ~dUrl 
me oartnameai ve teferruatı bedelsiz olarak maızeme ın 
nııbUir. 

Muvakkat teminat 225 lir~r. 
tstektnerln teklif rr.cktuplarcnı muvakkat temina.t ve~.; 

zrlı vesaikle birlikte aynı gün a:ı•.t 15 e kadar mezl<W' 
mukabilinde vermeleri 14zımdır. (38&6.U82) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : ~t"; 
Okulumuzun nıllbendls ve feu memurluğu k1ııını1arıı:Jl,ıı' 

kine ı;ubelerlne yeni ıalebe kaydına. 1 eylül 9U tariblllde 
ıul 941 gUnU ak11amı eaat 17 tle r:ihayı>.t verilecektir. ..pılıt 

Kayıt m~amt-lesl her gün sa-ı .. 9 dan 12 ye kadar Jıı~ıı
Orta mektep nı~zunları imtihanla, Uee olgunluk flll 

olanlar imtthan~ız kebuJ olunurlar. rı •>"~ 
Te11rınlcvvelin ·il!. gUnlcrlnde her iki kısım lc;!n ıı~5 'ı.ııcl / 

dıl}ıı.:I ımtlhanıarı &Unlerl İstanbul gazetelerUe eylUIUil "' oıeıct 
lunscaktır. 1''azıe. ta.sUIH almai<r iı.tiyenlerin bizzat ve'/
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bul Bt>§lktaş Yıııl.zı!akt ldaremlza nıtiraca.aUan. (7320) 

Jandarma Gn. K. Ankara Satın I 
mfayonundan : ,., 
Miktarı Cuıel 1''iyab Mııus.k~t Ek&!tDJ6 ıuı> 

"illo hunış 

Lira h~ 
19.000 Bulgur 2C 
lô.000 Pıri.nç t3 

9.000 Tuz S fıO 
2.000 Şehriye •Eı 
1.200 Beyaz peynir 65 

l 1JO Çs.y 1!00 ~H 6Z 
~5.r.on Patates 10 
20.000 K~-u fasulye 22 
7.COU Kuru ıoğan 10 
2.s.00 Kuru iizUm f.li j 
7.000 Toz ~eker •s j~ ~ 
3.000 Merctnıck 22 ;t ~:, 

72 Kırmıı;ı bıbcr 45 JSS a1 lT,9,941 car§llınba"l:tf'' :% 
Yel\On 1905 9S Şıı.rtna.me bedeli t J~ fi 

ıs.ooo Sadcyat_t 110 1667 60 19.9.941 cuJlll\ ::, ~;, 
Mlkdan. cmsl, f!yatı, muvakkıı.t. teminatı, ekBfl ~~ 

karda vazılr H kaıem i.8§c mad~sı iki kapalı zarf ~gıtıl ~ 1 

caktır. · On Uç kalembıln bir araıla ihalesi .eaız otdıığtl0 ~ ,~ 
yedi J,aJ,,ıninın de bır iıtekllye ihalt-r.i calzr!ır. şartnıı.J11 41,; :JJ 
komısyonda görüUir. Veya bOOell kareılıtında aınıır. !Pıtfl":..ı 
rasu:dır. l steklilerin kapalı zart tckllt mektuplarıtı1 ~dıı ~ 
ısıltme zanıanmdan Mr saat evveı:ııe kadar i~bu ıbal .(~/. 

1 l sta n bul Belediyesi i lanları 
karada J Gn. K. ı·.{;'ıııdakl komı.syonumuza vermeleri- ., 

Edirne Hu!usi Muhasebe Müdiitl~ııP {. 
Galata koprlıl!ünOn açılır kepanır dubasınm i!;indıt lıulunan benzin 

motörUnün tamiri açık eksiltm!l.)e konulmu~tur. Ke.'lf bedeli 2175 lıra so 
kuruş \'C ılk tcm!natı 163 lira 18 kuru~tur. Keşif \'e şartname zabıt ve 
muaır.eltit mUdür!Uğü kaleminde ı;örülebi!lr. İhale 2-9-911 aaıı gUnU saat 
14 de Daıml EncGme:ıae yapılııcaktn. Tallplerın ılk tcmlnnt makbuz veya 
mektuplan. ihale t•·ıShlnden sekiz gUn evvel belediye Fen İ§leri MildllrlU· 
ğline müracaatla aıacakıan fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası 
vesıkalarlle ihale gUnU muayyen satte Daimi Encümende tıulunmalan. 

(710') 

• •• 
mı.raağnı:; m!ll'n:u;alı buıı; fabrikası için yaptıı1laı-.a.k 100 ddet buz k&. 

lı!J . açık ekt.Utı:neyc honulmugıtu"· Tahmin tıedell 1700 lira ve ilk temınatı 
1:7 Ura 50 kunı§tur. Şart.name ~~bıt ve muamclAt .:mUdUrlUgtl kaleminde 
ı;orlllebllir. İhale .. - G-941 Balı gt.inQ aaa.t 14. de Daim! Encümende yapı· 
lacaktır. Talip.ierln ilk teminat ır.ukbuı: wyıt mektuplan ve 9.U yılma ait 
rıcaret Odm v.cukı,luilc ihale ;:Unu muayyen saatte Dalnlt Enclimende 
bulunma.lan, ('7l~! 

bu-.11cı t'-Edirne memleket butanesınln 941 mali yılı t J 66etıe 1-,,ı,~ 
meye konJlan Ecıl..,·iye aıtıtı tıbbıycsi daha on glln ,nU •e ıçt· >J ~j 
Ur. Tahpl~ln listesini görmek iızeıe İstanbul ııırbhlltd;,c'!~~ 
mıldllrlUğUnr- ınürncııat:arı ve müzayedeye fşUr!k e 1~~-etl 
olan 2 9 941 tarıhindc ııaıı ı;Unu rnnt Ui de Edirne \11 

nine gelmeleri. (7642) 

. 1"" lstanbul Fiyat Mürakabe J{or1118 
, 

102 No. ıu ııan: c tı1" 
5-S-941 tarihli ve 91 No. ;u Utı.n ile beyaıınSJJl~y nJl~p

bi!Qmum muhabere ~e.attı Mkerllk mmtaka koınu 8el< ıv-.. 
ğinden beyan,'ıanıe vennl§ olanların fiyat tesbit ettir: Jtlltı't~ 
bileler.le birlikte 2-lı'-941 tarihine kadar fiyat rn ete lıl 
racaatlan mılll konuıma kanunllt'..un verdıki aalAlıi~ 
lımur. ıf78'MS) • • 


