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... Bu sabah Taksimde ya~ılan büyük merasimden dört muhtelif intiba ~ ltıln· llrlyetı ~UJ or. Türk 
lSaclı 1 ll:ıii~eı rduktan son 

~,~e h11heıı.nanesliçin- Dumlupınarda ve M 1 k .. d lk d l~~ ~~::ı:ı~;;~:. ıpg:; •• sabahki em e etımız e i efa olarak 
~~,~·~~,~~ Taksim de g. apllan sov~b1111 Bu dakikada bir hasta çocuk 
~~l'lıab'ld Yizlı bir imnn An uda ne 
"~~t~~~ı büyük merasim çarpışmalar tayyare ile ·3 bin metre 
~~,J~:~~~'~,'..:f.f~: Bu gece· HiVa Kurumuna· ~eva~diyor y Ü k S e k f e . f e d 8 V İ e d İ 1 İ y O r 
~~b:~?1~~~~\~~~~ bir milyon lira temin ediliyor Bir han~da SO~ Al~a? 
t ~'J'te l!tutı~en ği hlznıctter • tayyaresı tahrıp edıldı BOi 
~ b ııt t 'e h:uııı hlzt sevke • Bu saatte memlekette ve bütün Bugün, düşman istila kuvvet- -<>--

acaya Jakalanaa ıı aylık çocö 
Almanyada tecrlbe edilen ıı '1 ' 'alile elerimizı ta- dünyadaki Türkler, dünyanın en terini Anadolunun harimi isme. 

. ~Ul~lal'nn,::ln hu u i - büyük mucizesinin, Tü;~ ordu!~- tinde boğduğumuz gündür. 
!ttt b"l'ltklr ~'tıı llluhasebe. nnın 30 ağustos zafennın yıldo. (Devamı 4 üncUdc) 

l!lt ttt ı;lincıe ~t izafe edi- 1 nümünü, büyük bir heyecan ve 
ı ~l'n,!1trnış 01 izi necat ' 'e co.skunluk tezahürleriyle kutla· 
~~ "'llanJarına an. tnilli nıu. maktadır. 

~~~t:bıı~al'rna h~ 0 onl nıı Bugün 30 ağustos ba.şkuman. 
1 bir , ~ taf<di rnıct \e danlık meydan muharebesinin 

11~1 ~~re t rn etmenin 19 uncu yıldönürnüdür. 
htıyar 0~1 . ettl{,-ini Bugün Türk milletinin makus 

~o,.;;~~ bb;; yea~:k 
~t,.esi i bıçakladı 

1 ançlık damarı tutarak 

-ıeuGüN t 
POLONYAYI 
SARAN 
TANKLAR 

POLONYA BA.RBlNE 
iŞTlRAK EDEN ALXA.N 
SUBAYLARI~IN 

ANLATTIKIJARJ 
HARP SAHNELERİ· 
~.,"f BU TEFRiKADA 
MERAKLA TAKIP 
EDECEKS1Ntz. 

~ •uıa para istemiş, aıamayın 'ı 

1- bıçaıını sıyırmış 1 . ::;ı: ~~n:yfammla 
tct... Evvelki gece Beyoğlunda bir o 

t)~ı 1 1 yaralama vakası olmu§, kıskanç I 
~'ot '"-.. bir {ışık metre ini bıçakla ağır 

1 
11are " surette yaralamıştır. PEK YAKINDA Nh atı Beyoğlunda, Yenişehirde 35 •• 

\C\4 ~ numaralı evde oturan Minerva 
1 h lı '-.' '•adı adında bir kadm bir müddetten. 
t il , "- ""-...... beri o civarda sc:;yar satıcılrk ıh·~lıeb . ııt ' 1\ yapan Vartan ismfode bır şa. 

Şehir Us kıtaları huda metres hayatı yaşamakta-
. Ve k dır. 
lŞgaı asabalar 1 Son günlerde işsiz kalan Var. 

attılar tan sık. sık 1inervaya müracaat 
(\:~ ederek kadından "Para çekmeğe 

ı 4 lıncüdc) ba.şlamı§tır. 
(Devanıı 4 üncüde) 

BOYO ve 
BOYOCUbER 

Çıngıraklı Bocanın 54 l!MlllelU. 
büyüclllük ve üfürillı.~-tilük b&. 
yatınm ı~ynzUnli, blu.at kendi 
ağzmlıan ııütunlarmuzda oklı· 

yo.('8.k8ınız. 

262 tayyare 
kaybettik ba asal ile iyi olabilecek mı ? 

Bir Alman 
fırkasile bir 
alay imha 

edildi 
--<>---

' Alman zayiatı 15 
binden fazla dır 

Moskova, 80( A.A.) - Sovyet 
ordularının umumi karargahının 
29 ağustos akşam tebliği: 

Sovyet kuvvetleri 29 ağustos 
günü cephe devamınca anudanc 

Bu sabah saat 8,45 de Ankara -
ya hareket eden Hava yollan ida
resinin tayyaresi küçük !bir hasta 
çocuğu tedavi edecektir. 

Geçenlerde Said Ali Ömer ismln 
de telefon mütehassısı bir şalım, 
Devlet Hava yollan idaresine mü
racantle 11 yaşındaki çocuğunun 

(Devamı f lincüde) 

Askeri terfi 
listesinin 

son kısmı 
çarpışmışlardır. A k t r ıı t 
Alınan sahih ve kat'i maluma. 5 erı er 1 5 esile deniz ve ;laı:.. 

ta göre, 21 ağustostan 28 ağı.ıs- drı.rma kısmında birer dt:rcce terfi et. 

Buglln Ankarayn giden bir ta -,ııl'(\~c 
tl aylık çocuğllc bt•rnller binen 

öalt Alt Ömer 

tosa kadar hava te.euokküllerim~z. miş olan sube.yınrunızın isimleri 8 in. 
~~ el sayfamızdadır. t h • 

hava muharebelerinde veya yer. T ııı·n a rıp de Olmak Ü7,ere OOŞyiİZ düşman 6 mcı VO 7 inci sayfalarımızda da a 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. Ay· kara kısmı listesinin mabadini vcr1. d•ıd• 
m müddet zarfında bizim tayya. yoruz. AnsaJt 7 inci sayfada son da- e 1 1 
re zayiatımız 262 dir. kikada , ı;;ördUğUmUz bir kUgUk yanı~ • __ 1 __ 

C<!,hup cephesinde "K" şchrJ lığı dUze~UıHm. Bu sayfanın UçUncll Uçurulan baraJın UJ.ö.ı.!"l 
yakınlarında toPQiı kıtalarımız sütununun dokuzuncu satımım ba§ma geniş bir sahayı kapladı 
düşmanın ehemmiyetli .ku~ctl(). ·~myager yflibadı~a,, ve sı ıncf sa- d' d 
rinc ooyiik zayiat veroırmıştlf. tırmm ba.§ma da "veteriner,. keııme •

1 
Bu ıyenn 1 or usu 

lmıdrn, 30 <A.A.J - Krıulorou- }mnın U!.vcsııc o.ıı.ıu~ı "'".a ec.ıe.. takit kaza dı 
mm v.aeıta: rqi: ve efkvı Kwt 1 m. 1 •. 

~· 4 ~t,"ÜdQ"t ' 
ı' ..... . ,..,._. I : !"S ~ ... · Aı - - •. - ..... : 
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ayatın des-
30 Ağustos 

19 yd evvel, bugün., Türk ulusu, 
rorihte bir de\ir kapayıp yepyeni, 

..,.,..,h..,1lın bir de\ ir açtı. 
'I'i.lr - wus~ kendi ellerinin ya

PISJ olan ordu::ıiyle yalnrz bu dev-
. • ' da kalmadı, tarihin akışı 

ıla. d ci;.-1,.tirdi. Türlrlycnln ku.rtulu
..... ve Türk inkılabı ile başlayan 

bu C!:;:-;:ir, biltün dünyada. bayma -
tıl.la.r uyandırdı. 

tnkılabmırzm \'e bu dönüm yıb
nm ~ .islerini, yalnn garp memle.. 
ı.etic.rlndc değil, şa.rk ül'kclerlııde 
ıle duyduk. ve hata görüyor Ve iş!· 

• '":uz. 
• .\;lilli ha.yatımızın destanı ola.il 

• b muazzam hadiseler, lıalk~ılık 
• o yenilik hamlesi, 'l'ür!dycnin 
ı.. ,yııl luı.ya.tmda görülen bütün de 
-· .. ıklikler ~k memlelcetlerinin 
:ı;p~inde ~ffi.ka vo dikbtle taklit 
\ e talı.ip odilmis ve Atatürk lnkı
litbı, bütün §arla aydml.ctruı ve 
,•atının gözler:hıi k.tıım!şt,D"~n sön
L~ez b'r nuru Iliihi, blr güneŞ ol
muşt1:1'. 

Et: güneş, 30 Ağustos ak~ 
~1olunnn saf ve bakir ufukların 

la. l\lehmetçiğin dualı siingü~n -
'"·~ TUrk mlllettnin iman ve im
dwindcn doğru. Orduyu nlmı, olu· 

ordu tuttu ve bu zafer, bu ild 
btiyill• frowetin malısulü olda. 

~O Ağustos olma8ay<lı, Damla -

Yızni Sabah 
mısci'in Cahit Yalçın da. bugünkü 

m!'l!.alesl.!ıi 80 ağustos ~er bayramı. 

nuza tahsis etmiştir. Muharrir yan. 
smda şunları yazmakt&drr: 

•~rilrk mlUetı 80 ağ'wib ır.a.ferinJ 

~"'ttlıyııblleeek ve bıt.~& ç!karalıilecek 
.lt...t:lı'k frfbi Büyillt Blr Şetl bubaa.k 
wbti31arlığııın nııll oldufunclalı. doJayıı 

ruezi~eth.rf.ul ve luıldllyt'lt'lerbıl taDJa. 
:-n ilshm:blldl. Fert ile muwı bı. 

it...rl l'inl tnmıımlıutılıı.r, bJrfblrlertno 
ık _ım!ı.UJ' ettiler ve 30 ağustoıt za.. 
c wzlfelerlnı omvnflnklyete e.rta-
' r. 

nllo bilyük hatırasını kalblert.. 
ü::izl lahfttı bir bara.ret ile neşe ve li• 

• lnd!:' mesut ederken bir boşft \·e 
feklrtlr cb.kikaırı lçindo o büyük ci.. 

bnmu'lda heyeti ru~,mnaslle im. 
cakL<yarak onan llü;;ük ı;;en Atatürk. 
ten cm !l<l!l ne.florine ve ordu lle btr vtı.
cm .... llnde çalışan kadın, erkek. lh. 
t" r ve geno bütün ,·ııtcmılaşhra hlz-

borcumu:m vt<-<Iannmz.a eda et -
m<-Jl}iz. 

V lnn: vazife meydaıııuda bayatla
mıı feda edenleri değil, Mlllt MD<'..:ı4t>-

nasmda. malfil l<Abp da bugün 
~·rnlır.de yaı/ryau '\-e ımm :lfii('ltdc ledf'

kl roıuı ve fedak!Lrlı~m bir timsali 
lr.llliııb gözlerimi~ önlindc dola."an 
:ır.nhterem mUcahitJcri dr. hatırlamak 

o Jreıı füerJne en derin mubJıbbet 
·on ttarlıldnrnmu takdim etmclt 
b!r btırçtnr.,, 

ı ~ Subay Von c.oshenhaufan 
ıı:.:.:ı a'llattıkları: 

torize kıtalnrımızla. Flıı.to • 
vun ""imali ~arkieirıde hadiselerin 
s~~ Uç gündenreri sa btrsızlık
ln. bekliyoruz. BU tün dl.inyayı 

pmar zaferi ka!l.anılmamı~ ol-.a,Ydı, 
Tttrldve karanlık bir gecenin ka -
busu,· feffi.keti, ıstrrabı a.ltmda. kim 
bilir dsJıa ne kadar ezll~k, kah
redf~k. sönıüriilccektJ, \"alnn: 
Türkiye mi!,. Ha.yu, bütün E;&l'k 

ayni korkunç kabuslar, o.cılar i-:in
de lnvnlacakh_ 

Bugün kutladığnnu beyram, sa
dece, tabiyenin, 5e\'külceyJJİB, k:ıb 
nnwı!ıt'ID, eJbiUi ayılan ve bir 
milli sanatm:nz olan a.'-ikerliğimizln 
değil, yr.n1 bir denin, Atat iirk 
rejbninfn .r.a.feridir. 

80 Ağustosta. mllliyetpen·erUk 
mıperyaHzmc, yenilik eskili;;~ 
hak, haksmlığa, aydmlıl' karanlı· 
ğa, iııkııap lst.ibdacle. galebe ~alını._, 
bütün höt.ü betl'atler yıkılmı~, '\'3.

tansızhrm kafıılan e7Jlmiştir. 
Tı.irk milleti, Zafer llayııwıını 

kutlu olsun. 

Yüce tarihimizden bir §ereflı 
yaprak; 

AJ. olur onunçün ne söyle.sek, 
yazsak! 

l'. .. ,H:DRl 

Tramvaydan atlayan 
6 }-aşında çoeuk ( ! ) 

DUn akşam üzeri Ha.ı:'b~y~en 
Fa.tihe gelmekto ola.n 93 numara -
lı tramvay arnıbasma 6 y~mda 
Mehmet a.dmda lbir çocuk bimıı:iş , 
biletçi lrenrlisini ynikalamak isteyin 
ee de yere atlanustrr. Bu c.:uretle 
yere düşüp bir hayli ınirünen ço
cuk, muhtelif yerlet'inden yaralan 
nuş, lbaygm bir '.halde GurPJba has 
tahaneslne ıkaldnıJmrştrr. 

---<>-
llkmektep çocuklarına 
belediye hakkında bilgi 

öğretilecek 
Vali ve belediye 'reisi Lütfi Kır 

dar Maarif VekiHetme lbi.r te7.ke· 
re göndererek ilk ve orta. okullar
da talebeye belediyeye ait bilgile. 
rin de verilme,lni ri:cada bulun -
muştur. 

Buna ait blr ı>roğram hazırlan
mıştır, Vaziyet Mnari.f Vekateti ta 
rafından tetkik edilmektedir. 

--<>--
iktisat vekili 
Zonguldakta 

Zcmgu/ılak, 29(A,A.) - Dün 
buraya gelmi~ olan ikt.'?Sat vekili 
STM'l Day, işletme umum müdüı
lüğünde bir müddet istirahattan 
sonra maden havzasında tetki· 
katta ve işçilerle hasbihal~e bu. 
lunmuşl::ır :hr. Akşam iktisa .. vt-_ 
kili şerefioo pnrtide bir zıv1rer 
verilmi~ir. 

--0---

Kız meslek okullarına 
pa1'asız talebe ftlınacak 

Kız meslek okullanns parasız ve 
ye.tılı talebe alınması kıırarlıı!Jlırıl • 
mı?. 

İplik tevziatında 
vazifesini suiistimal 

eden 

Bursa iktısat 

1Müdürü memuriyet
ten ihraç edildi 

--o---

Hakkmda cezai takibata 
başlandı 

Auk&ra., :!!> (A:A.J - Bıı.~v~kAletten 
tebliğ edilmiştir: 

Pamuk ipli~i tevziatı ışlerinde yol
suzluğu gorhlen ve ynprlı. n tR.hki.kat 
netice.sinde, vazife<lar olmadığı halde 
iplik tevziatı.na müdah:ıl(>ı1e bıılundu -
ğu ve 95 sayılı koordinı:uıyon heyeti 
kararma muhalif oıamk pamuk ipli • 
ği işlemiyen ipek fabrikalarına dahi 
iplik t.evzi ettiği ve iktisat vekAletin1n 
iplik işlerı lınkkmdakl tamlmlerin! 
;izlcdlğ·i ve hakkmda şüphe baeu otan 
fabrikaları ve eşhası vakti:nrle yüksek 
makamlara bildirmediği tahakkuk 
eyliyen Bursa ınmtak&fil lktisa.t mü -

1 dürü Enver Alınfırat mili! korunma. 
kanununım altıncı maddcsiııJn 9 uncu 
fıkrası: bUkmUne tevfikan memuriyet
ten ihraç edilmiş ve hakkında aynca 
ceza takibatı yapı:lma8I v~ yoJ.suz ols 
rak pamuk 1pl1ği alan dpek fabrika • 
törlıeri ile aldıkları ipllklerl sa.tan fab 
rikatörler .ııakkında dahi takibata 
geçilnıesi husu.su tktL'lat vekdletine 
bildlı1Jmiştir. 

Cüretkarane bir 
hırsızlık 

Hnsan adında bir eoför, evvelki 
alujam otomobilin1 Eminönü m~:r
danınm bir :k&,ıes.ine bırakmış; fa
kat ertesi sa.balı gel~p baktığı za· 
man otomobilin.in iki axlka lA!!tiği
nin yerinde yeller esti.:,5ini görmüş 
tür. 

Tahkikat sonunda bunun Refet 
adında biri.sinin yaptığı anlaşxlm.ış, 
yakalanın.u;ıtrr. •· 

Hırsrz verildiği üçlincii sulh ce
za mahkemesinde suçunu itiraf et 
miş, krlko :ile otomobili yükseltip 
ill.stikleti ~aldığını söylem.iştir. Re. 
fet tevkif edilmiştir. 

----0---

Sanayi mıntakası olarak 
ayrılan Halicin 

müstakbel vaziyeti 
SanaJri mmtakası olarak ayrı -

lan Haliç sa:hillerindo şu şekilde 

tevziat yapılmıştır: 
Kağıthane • Sütlike: Burada 

mezbaha, ispirto ve maya fabrika 
larr duman ve kokusu çok olan fab 
rikalarla müştail depolar. 

Sütlüce ile Gazi köprüsü arası : 
Umumi camaşır ve lboyaha.nele.r, 
konserve. frnallithaneleri. 

Gazi köprüsü - Galata köprüsü 
arası: Burada kumaş elyafı, pa -
muk, yün, iplik fa.brikalan. 

Köprü - Kabataş arası: Daha ha 
fif fabrikalar. 

Bu sa.hnlar;n karşısında.ki saha.. 
lıırda. da ayni tesisat vüeude geti
rilecektir. 

n9":;siz bnııkan siyasi hA.dlsele • 
:rfn ·dı.ğı §ekli rodyomuzla öğre
niyoruz. DUnya havadislerini din... 
k 1reı:ı sllahlarmırzı temizlemek • 

Polonya 
1 

harbine ait hatıralar .. 

d G geri durmuyoruz. Arada sı 
• ~ futbol oynuyor, öğle. yemek.. 
r.:+t 'e son oerece c"'l"n;yorduk. 

31 ağustosu 'bir eylüle bağ -
b yan gecede Battrovde mevzi al
\llk Zırhlı frrlkanuz en ba§ta ha.. 

ket tıcrefine erl..~i.~ti. Tank -
r dii<>man lrnvvetlerlnin bulun -

dufru h~d'tdu delecek hiç durma • 
a.il ileriyerek koridoru aııııcak ve 

rkt Prusya ordula.n ile irtibat 
temin ed "'cekti. F'ırkanm geçeceği 
s;ı.lıa.da dümıan bulunduğu için 
tmıklarda.n mU~ekkil iki taarruz 
"" sası vucude getirildi. Kam -

ou ve motoblkletlnde:ı müteşe..'l{ 

i ·ı hizle.r ise aııkalarmdnn Herl e -
.} ei-' üt. 

Snhah aant beşte ha.relkete ge<; 
tJJt. Değil arab;$ yoluna keçi yo -
hına bile raztydik. Amma "Polon. 
yada yol ne gezer~ MotoıtLklet 
ler patates ta:rla.la.rmdan ilerli • 
yonıu. 

Tanklar, yumuşak toprağın ü
ze..-Lıdeıı Rllindir gibi geçmiş ve ar 
1.adan gelen ınotosi1det ve te -
1..mekti vesa.it.e yol a.çnıış!ardı. Bu 

tma.da bava bi,-nız kara.i-dı. Husu -
Le ~~ a'e o bd-"'?" ,,...ını.ı.~ lci, kc~ 

Yazanlar: Muhtel il subaylar 
!umuru uzatsak elimizi ~örPmi -
yorduk. Düşmana henüz tesadüf 
etmemiştik. Bir Alm.ıın köyü ola.n 
ve ·senelerdenheri Polonyalılamı 

elinde bulunan Petzniıkte köylü · 
le,- bizi çiçelfler ve elmalarla :kar
§IJadı:Ja.r. 11eri hareketin.de, sağ ta. 
:rafta ışıl.daynn 'Th:emPelburger gö 
ıü vardı. Gölün on kilometre ışar ~ 
kında, Vilkovo'da ilk muharebe 
ses'lerini duyduk. I<öyün .şim:ıli 
~ark! ylibelklilclerinde Gr. Klonia 
da mevzi alan dü.tımana lanklnrı.. 
mızla ateş edildi. Bana tevdi o -
lunan vazife, kuvvetlerim.le bizim 
kilere yol açmaktı. Gr. Klonia.nm 
ga.rbmdalti Ol'mana taarruz etm~{ 
icqeyen t.a.:n'klıırmıızı düşman torı ~ 
Jarmdan vikaye etmek için geri. 
ye doğııJ giderek Valdau'dan do _ 
Jaşmam icap etti. D•a.nm. tank 
defi topları bizimkileri l'ahııtsrz 
etmemeliydi. Bölük bir-az !IOnra 
rahatça ilerledi. Sık ormanhğa 
vıısrl olunduğu zaman bittabi ya • 
va.,Iama.k mecburiyetinde . kaldı. 
Ormandaki manzara hoş değildi : 
Polonyalı askerlerin cesedleıi 
bıııDlı: deli toplan delfk tleŞk e -

uil.m1; be ygirler orman yolunun 
kenarını dolduruyordu. Ağaçlar ve 
calrlıklar arkasından ateş edili .. 
yordu. Çalılıkların arasından be.na 
doğru çevrilen biır tüfek görünce 
hemen üzerine giLtim ve tüfe'rin 
ııcunda sallanan bir Polonyalı as 
!cer gördüm. Fa.kat tüfeğin bi?"alZ 
kımılda.nması şüphelerimi uyan • 
dırmşrtı. Polonyalı askeri b lr iki 
ayaJc darbesyJe oynadığ-ı ölü ro • 
lünden uyandrrdım. llk esirim bu 
bu asker oldu. Adamların kı..<ıa bir 
zaman zarfında bir çok esir al -
dılar Polonvalılarnı mütebaki kıs 
mı i~ bırak~adan kaçmıştı. Or -
mandaki çarpışma. esnasmda kıta. 
atını ancak iki yaralı vermişti. 

Böliiğlimün ikinci vazifesi Ka -
mionkanm şark sahilinde bir köp 
rü başı tesis etmek oldu. Hen.üz 
yerleşmlşkcn alaya mensup bfr 
topçu böLiiğii yeı:im.W aldı ve biz 
nwtorlu naJdiye va.sıtala.rı ile do
lu olan yollardan geçerek Pru$o 
cz'a. doğru !Ierleyen taburumuza 

yeti.şYnek mecburiyetinde kaldık. 
Ta.bura ancak gece yansı. Sviet. 
k&tôva yobmım yııı.rmmda. yetiş -

Şeker 
•• • 

sanay11mız 
--0---

Bu yıl ıoo bl 
istlbsalde 

b aaacau: 
--O-

ton 

Kazhçeşme fabrikalarım 
yakan yangm 

Bekçinin dikkatsız: 
liği yüzünden çıkmış 

Otuz 
AğustO 

Yazan: KadiTcan /(.~/ 
ı·u-umuzun her ta~~ ,... r· 'ff 

bayraldıır dalga.lan~0 kii • 
renklerinde bize bu~i.lJI ,ere'' 
yet ve j~tiklal ha.,'SSIJlr :,,... 

1 kaddC"; şehitleri ııatrı:~ı1 ıpttl 

Hariçten ithal olunan şe. 

1 
kerlerin de stok edilmesi 

düşünülüyor 

---0-

Kihritini söndürmeden 
pamukların üzerine 
atan bekçi adliyeye 

verildi 
Geçenlerde Gazllçeşme İdro· 

fil pamuk fabrikasında çıkarak 
yanındaki 400 bin liraya sigor~ 
talı Sanb.·al mensucat fab~kası
nr da yakan ya.ılgın etrafında 
müddeiumumilikı;:e yapıla.o tah. 
kikat bitirilmiştir. 

Otuz Ağustos TürkU.dtrfııı11' 
ramrdır · bu ırün :va.buz ı~~ 

' .. • •11iıı ğil, btıklil mücadele.;ı .,.,ıd' 
ıle, Sakaryada. DnJil]UP ıııt1ııl 
ba-, lmmandan meydan rıf:J : 
11inln olduğu t-0prakl& ııol 

1 kahramanla.n da <ıani'i elt ~ 
~öklere kadar yökscıte:,: ~~ 
rakla.rı da.lgaJandJrJYOrl ııP J 
nfuklannı saran kan reı ~~ 
smda bu bayraklar ()tU )_,., 
ıa. Ttirkün tekrar ba;:ıh~ . ..ı 
baha.nm tem .. n ccliyorlıtf· 1'ff' 

Trakya mmtakasmın bu sene.. 
ki pancar mahsulü diğer yıllara 
nazaran çok mli:him miktarda
dır. 

Alakadarlardan öğrenildiğine 
gör~. bu sene şeker sanayiimiz 
100 bin ton seker istihsal ede. 
cektir Bu memleketimizin ihti· 
yacını· tamamen karşılayacak ve 
her sene hariçten idhal edilecek 
olan 30 _ 40 bin ton şeker de 
memleket dahilint.:~ stok edile· 
cektir. 

30 ağustos piyangosu 

Bu akşam İzmir 
fuarında çekiliyor 

---0---

40 bin lira kime 
düşecek? 

Milli piyangonun 30 ağustos 
zafer bayramı için tertip ettiği 
fevkalade piyango buiı:rün öğle. 
den sonra saat 17 de zmir fu
arında çekilecektir. 

Bu çekilişte 400 bin numaraya 
480,000 lira ikramiye dağıtıla. 
caktır. Büyük ikramiye 40 lira
dır. 

Münakalat vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan MUnaka. 
lat Vekili Cevdet Kerim lnce<ia· 
yr, d~ öğleden sonra limanlar 
umum müdürlüğüne gelerek ak. 
şam geç vakte kadar burada 
meşgul olmuştur. 

oc~4JkfJ 
ııı Denizyollan ve Şlrketihafrlye 

!"Onbahar ta.rifelerini hazı:-Jamağa ba.,_ 
ıamıı.ııardır. Bunlar. eyliil nihayetin -
den sonra tatbik edilecektir. 

'f. tskenderundaki 40 biıı çuval kalı 
venin yaruımdan fazlam şehrimize gel 
miştir. Bu11lar kuru kahvecilere datı. 
ttlacaktrr. 

:(. Florya ve Velietendt at yarışla.. 
rmda daimi olarak imdadı sihbt oto
mobili bulunduruıması i<:in aUl.kadar. 
lara emir verilmiştir. 

:t- Bazı sineınala,.a. tad•.rn.t ve tamı. 
rat için verileıı mühlet dolmuştur. 

Vali makine ou~esine ver<!iğl emirde 
ürtenilcn tadDA.tı yapmıya.n sinemala • 
rın derhal kapatrlmna:ıu bildirmiştir. 

tik. Uyku na.mma bir şey mimi • 
yorduk. ' 

Motor gürültüsü, Gözleri ka .. 
maştı:ra.n projektörler. Muazuın 
bir- Mereedcs otonıoibili a.ra.mıza 

girdi. Otomobilden Polonyalı bir 
erıkfwıı harp 21Witi ile yaveri in .. 
di. Etra.fları:nda. Polonyalı çehresi 
göreceklerine Alman görünce su .. 
nıtlan bir karış asıldı .Almanların 
bu kadar çabuk ilerlediklerini talı 
ınin etmeımi§lerUi. 

Aradan bir ~t geçince deli. 
ces.iıne bir piyade ate&i başladı, Po 
Jonyalı suvari keşif müfr~esl far 
kına varmadan hatlarımıza. geç .. 
ml<Jti. Müfrezenin kumandanı kur
şunlarımızle eleğe çevırilmiş ve öl 
müştü. 

Saıbalıa doğru a!Arm işareti 
verildi. Sokole Kusnikadalti fır .. 
kamızın erk&nı harbiyesi tehlike : 
de imiş. 0."neral Polonyalılara e 
sir düşmemek için kendini el bom. 
balanyle müdafaa ediyormuş. Bö--
1üğ'..lm hemen imdada gönderildi. 
Haydi bakalım, gerisin geriye gar 
be döndUk. Sokole Kusnika.daki or 
manın şimal knınıını taraya.nı.k 
temizledik. Polonyalılar iki bö • 
lUk kadar vardr. Ba.şçavul'lun\ or • 
rna.ııdaki muharehc esnasında ya _ 
nrmda öldU . Zava.Jlmm öl 
meden evvel ba&ını okşayahildim. 
Dfö t tane yaralnnız da vardı. Po -
lonya.ltlar &ni olarak ortadan ka.y .. 
boldular. Geride pek çok !hatıl'2 
brraiktrlar. C&pıhane, tUfek v.a, 

(~ TJm') 

TahkikClt neticesinde yang-mın 
gece bekçisi Emin:n te<ibiı-sizliği 
ve dikkatsizliği yüzünden çıktığı 
anlaşılmrştır. Sigara tiryakisi o
lan gece bekçisi, geceleyin S'iga.. 
rasını yaktığr kibriti söndürme
den ~r köşeye atmış. kibrit pa. 
muk kırpıntılarını tutuştuııfıuş~ 
tur Yan~ adamakıllı büyüdük 
ten· sonra mensucat fabrika.sm. 
daki işçiler tarafından görülere!t 
haber verilmiş, ancak buna rag· 
men, önü alınamamıştır, 

Gece bekçisi Emin yakalan~ 
rak asliye altınıcı ceza mahkeme· 
sine verilmiştir. ' 

O ~lıit kahraınanJııı·ııı ~ 
larmclaıı bir c;.oğu ı?.eııe ~li~ 
clır; her yerde onl~rı. ,~';.; 
de Ş('refle ,·e ım·aııçl!ı .~ il 

' ldlW' 
İsüklil.l marlaly~Jarı 0 }ılrf , 
görüyoruz. Içimıı.dc 0~: \ 

bir imrenın<? duy~Y~ .. 11,-ıı ,~ 
Türk tarih~nin dt>ğil, :eı;.rill'~ 
nln de ~n pa.l'lak 1:>::ıbJ •••"'~' 
zan o günlerin Iı:ahl'U~ı"';> 
ı.mda bulunmalı. o . JıJ 

Imlbimizh~ <i>elii.mlıın•~ .;ı 
yarhkhr. lJlıı ı 

Otuz Ağust-OıSU ;t il~ ,·~ 
manlarr ıtarilıin muJıt ~11 

Bakkallara ve lokanta - betli ılckoru içiıııle ~ .... ,.,,eJ~, 
cılara un tevziatına Tıım on dokuz ı;eııe ııır r~ 

ğustosun ort!lla.nnıfa. "~yoıı ~~ 
başlanıyor ve \iç süvari fırkası, ~ yı1D" 1 

Toprak ofisine gelen maluma- sine gidiyorlar~~; A~cedii~ 
ta göre bakkallara günde 13, lo. ~ök altrndn., ~l~sıe~IJ gııtı •'?' 
kan~cılara da günde 3 çuvnl un k!M'.ak olan btıyuk >~lerllY~ 
verilecektir. mek için, sessncc 1

, fçle ~ 
Tevziata haksızlık olmaması Ortallk ağıınrkcn rl~;~,.ı.ti ,1 

için 'bunun esnaflann cemiyeti ğıu: alt.ln.nna ~iz!en1• ısı-11'';, 
va.<>ıtasiyle yaptırılması karar- ~üııe.5in An:ı.dolu r~Y ı,,rf ti>~ 
la.ştınlmıştır. Aynca makarna. l<a.nırduğu bütün goo Jıi i~ 
cı1ara da günde 70 çuval un veri- meydana. c:ılımıyo~3~ ,.ti, 
l~ektir. düşma.n !.a~·~Jcr.ini1iit1' ~' 

Bazı fırıncılann ekmckljk unu ke~ifJer neti~uıdo ,·t ı~-~ 
ç::ıldtltları hakmda ihbarlar vaki nun hiç bi:r hazırlıl• r~I"' 
olduğun.dan ekmekçiler ~miyeti bulunıruW.ığı haJ<kında ~~ > 
reisi davet edilerek kendisine mclcrini temin edfJ'Ot gell f! 
keyfiyet bi!dirilmi.5 ve 'tahkikata 26 Ağustos ~~ı fe'~ 
giri§miştir. türk, İsmet hıönU \C ufıı ~· 

--o- mak Koc..'.l.tepedc bul~Jlbit ftlıl 
Gazeteciler fnönü ıx-ş buçukta cJehşet1• ı ~ ~ 

tcşinden sonm t.sDf~ ;·~ kampına gidecek otuz Ağustosı' .. JJ•ıı',"o!. 
Türk Hava Kurumu merkezi, dört gün Jçinde bil) il1' ~ıı i 

gazetecilere l nönün<lcki havacı. yetıer kıt.z:ınıJmıştr. ~ıVU6~ :/ı 
hk kampındaki mesaiyi ve u- om büyük bir krstJ11 ~1!-ot'!'...J 
çuşlarI göstermek üzere hususi nnda. Allıören'tle "~ 411~ 
bir seyahat terti'P etmiştir. 61 iııei frrlw. Kozk•';,~ ~'J, 

Gazeteciler 9 eylül salt günU nubondan, 16 01rı ~. '-
İnönüne hareket edeceklerdir. den, 1 l inci fırka f rliş ııilJ~ 

---o- garbinden, bc5in~ ;ii fıtlı' ıı# J 
Halk sandıkları ıslah srlhanlar'dan, 23 uo tse ~Sjı 

edı"lecek ve '".og"' altılacak köyden, iiçilocii rır~ıı f'J 
..,. mali ga.rbisinden ( i~..ıt;ıı; 

Tiearet VekAleti halka ve esna- dı; böylece diişına_? ıı;ülıJI""•: 
fa ucuz ve kolay kredi teminı mak KeMlil-er ,.e Kızıld.af' 1'&Jı,-o'). 

H ık · k ,.er ıııı. sadiyle faaliyette bulunan a bir noldad:.ı açı " ı~·Je 
ba.nka.sı ~ ona ta.bi halk sa.ndrkla.- ğcr tarafla.n taına.rn ~11 d t' 
nm ıslah etmeğe karar vermiş - mrş bulunuyordu.. ~Ji.fl, lııi 
tir. alh fn':uısı imha ed dıtJI' ~·~ 

Halk &andık.lan tedriceıı her (.fü!?man baş ıuu11al1 )1llC 1ii~~ 
yere teşmil edilecektir, g-ener:ılleri ~şir jlıl ~ . 

Ankara, İstanbul ve İzmir Halk !'U ba11 .. kmııandanınrrı. 
sandıklarından oonra Nazilli, Kas- kanıı}rorludı. h~ t1 
tamonu ve GEIZiantep ajanslarr da TUrk ordusu "~lk &ol'11~-~ 
kiişad edilmiştir. gibterilen Akden•zwti'~~~., 

Belediye ve husu.si idareler, ke.n 11laşt1; Hd );iz bin .,,ttw~r 
di kudretlerine göf-e bu lb'cln;!ı;anm dusu Uç &cnodo ele de te 
umumi sermaye6ine iştirak ede • lerd:~ .!.:'i-20 giirt ıı:lı• 

•ekl•r<u.. HER GON :;; iSi !ıl ~ 
L A V A L.,.,1 

111> rtl' "} 
si.ilde İngiliz noı..t.ıi 11 

it ~) ;'I, Eski Fraıısn. başvtıkil uıuavıai La. 
\'al, Versayda bl.r suikıuıta uğradı, 

yaralnn()L Şimdi ba•tunede yatıyor. 
Piyor Lavaı, FrauMnın ı:anuırmıoı 

.,Jynset ada.mtıuındandcr. I88J de Şa.. 

~ldo.11'd" dojtduğuılft gö"" buı;iin M 
ynşı:ndadu-. Hukuk tallliiltni bltlrdik~n 
!>Onra avukat ola~' Paıbl barOlluna 
girdi. 1921 fo Sen \'llayetinde.ı1 me -
bu~ ~ildi. Mebus aeçiltrt.en para • 
IUfYltod:.ı. 801 :Cıdmmr ltti!ıadnıa. dahil 

olmu,ın. 19Z:5 w Penltı~ kablnealnde 
iş naurı oldu. Bir müddet ıu:nra Brl
~·aıı kabinesinde Bnşvı~kal•.!'f miiHWşan 
olarak bıdwıdtL Do..'ta 80ıl'lnıı. barilcye 
nazııı oldu. 1920 da aynn a.zahjtlJla. 

MÇild.I. Adli.ve naztrlığma geçtt Bu 
tarihtM 80R1'9. Lavıa !ltyntıi fiklrlt'lrlıd 
ıleğif}tlrdl. Merkeze Vf" sa,la mütema. 
yll btr slyMet takibine bqladı. 19SO 
da. t.eşekktll l"flen ve mııo,hur MaJJno 
lstUıkAmlarını yaııan Tanliyö kab~ 

neslnde L'? nazırı olarak bolmıdu, 

1931 de ilk defa olamll Mşvekll olıht. 
La.VJ\l ltalyatnn Hn~lst&n ııteferl 

sımsmds Fransu k:ııbtneslpiıı başında 
hutoımyol"dn. lta"8ft. Ratte, me8ele.. 

mile nygun oımıy811 ~1_.. ~ . ./' 
t-ttt. Mllletlı?r cenıl.16 yısılıııı"'"' ~i 
de mUes!Jr lılr tol 0 ·ı:..,;iı> 6' ar f 
tedbirlerin mm-otlaJdl ~~· 
~beb ofuı ibnlUE'rdeJI ttJt• f 
Jln takip ettlkJ si~} ~" :;,ı;~ 
tllıabma SOAyaııstıcr~ıı4' ~ /, 
zatert Lawıı.lla ~k.11 ~ıoe ~ 'l 
rJu. l940 F'.ranııu Jae:ı.~.,er 1~1 
mı mrbos oıma.Jd.ıı. , .1ttt''U fi'( 

~ ' set hayatından ~1' ~ l:f 
Fransız • Alınflll• ~ 

1 
/ {; 

mttt.arekeslnln iJnZll ıtJıl"'~ "J. 
t.-11 ı..u.-.nu 1ıaşvel<i1 '~// 
el/ye aann seçti. )J{I ıJP° 'ı' J 
1a verlldfğt ı-·ran~ '-1 
y:ıızrldı. Fılkat ı,avııJlll tı1f lf f" I._ 
tta.Jyanlarla eok ıııi" ~ .J,.J 
tıır:ııflar oıması yfi1l ıııl ~ 1'J. 
devlet M.neı pıuM' r~;ı /; ~ 
ltd ç1ktı. Fra.llSIZ o.J1~ t~ 
lerek Laval var;tft:le 3~/J 
Btr müddet Dlf'ıtldlr 1 .,ır ,1~ 

''"" "" mücklet .. onra n:r.f' tiJI 
mıyarak 5lva.ı-i0t )lru1l 

hafJladl. 



HXBER-~ıafiila 

AğtUJ~t©~· 
Nasıl haşladı, nasıl inkişaf 

etti ve nasıl bitti? r················· ........... ) ........... , ................. f 

1 Biiyük z f rin manası 1 

~ 30 Ağustos bir millet h a rbi. is tik lal 1 
i ve hürriyet harbi. en r.ıihayet 

Türk askerinin h a rbiydi ..... rw-................. .._ ______ __ 

HAV ACILIK HAFTASI 
BAŞINDA BİR 

TAYYARE TEDAVİSi 

Yavrusuna clüşkiı.n bir ba
ba, bugü~, küçücük çocuğu _ 
nu beş bın metre yüksekte ., , 
tayyare ı e yapaca6ı bir se. 
yahatle tedaviye teşebbüs '!t. 
mekteclir. Bu 8aba.'t •aat 8,40 
da havalana~ak olan tayya
re, bu baba ıl,, küçücük y:w
rusunu ta§ıya.cak. 

s 

havayollarına c>Q§vurar 
ha8ta olan çocuğunun tec! 
visi zımnında yapacağı s 
yahatte, tayyarenin be§ b 
metre yüksekten uçmasını 
ca etmiş. Bugünkü tay ya~ 
postasında yer olmaması C 

ala/layla kargı/anması /azı 
gelen bu vaka karsısında bı 
lunulması üzerine~ havayol 
ları, derhal bir ikinci tayya 
re hareket ettirilmesi ve b 
nun seyahatinin 5000 met~ 
yüksekten yapmasını emrel 
mı§. 

tos 

Boğmaca hastalığının ~"' _ 
cuklarda, ne büyük bir ô.let 
olduğu malumdur. Bu yav _ 
ru da aynı hastalığc tutul • 

Havacılık haftasının bO§ 
laclıijı, Türkün kurtulu§unı 

muş. Baha hatırlamıR ki bir kı·tl,..dı v b · ·· • • · 
.. Y ' ~ .... 1rı ır gunae, mını 

' 

muddet evvel yaban~ı mem - • ni Türk yavrusunun bu ted4 
l~_ketle~~e yapıla.n bır te~ - vi.clen muvaffak çıkmasını i~ 
rube musbet netıce vermı•· tPmemek ld ı· · .. • • "· - e en ge ır mı 
bogmacanın bır tedavı tarzı, Kim lıu ku"ç"k • · ·ı . u yavnıya §ı 
bır tayyare ı " bq bın metre dilemez Tem · · . cnmmız yavru 
y~k•ckte !~yahatten bagka "''" adı gibi muarrmcr olm 1 

. bır ıey degıl. Baba derhal sı. R. 

Feriköy Maliye Tahsil Şubesinde -
ı Borcumu ödemeye geldim ! di 

yen mükellefin parası aımmad 

30 ağustoeun tek cilm1e ile 
ifadesi şudur: Büyük zafer. 
Türk milletinin nasıl şartlar ve 
imkansızlıklar içinde olursa ol. 
sun istipdada hele başka millet
lerin tnzyıkma kat'iren taham
rn ü1 edemiyeceğini ve her zaman 
k~ndi i&.iklfilin.i kendi bünvesin. 
de yeti stirdiği dehaların ve yurt 
mevz.uuöa.hs olduğu vakit de bli
tü n fertlerin bir kütle halinde 
y('nilmez. mukavemet edilmez 
bir kuvvet ve kudret olrı.b~leceği. 
ni is t etmeı-tcdir. . ~. 

30 ağustosta sona eren bU
yük b:ışkumandnnlık meydan 
muharebe inin en kısa ifadesı 
şudur: 

6 ağustos 1922 de Türk mil 
Jetinin mukaddcr:ltmı ellerine 
alan şefler, gizli bir karar ver
diler: Taarruz .. 20 ağustos günü 
başkumandan Mu tafa J{emal o 
tomobille Ankaradan hareket P 

derek Garp oepheı:ıi karargfi:hı. 
nın bulunduğu Akşehire gitti. _ . _ 
26 ~'UStos giinil ufuklar ağarır- nemi bir harp devam ederken 
kcn Turk toplarmm yerleri sar· b~~umandan, büyük erkim· 

senede takviye ettiği cepheyi 
parçalayarak yıkmış ve yak
m ıştr, 

Bir gün 365 günün yaptığına 
galebe ediyordu. Bir mehmetcik, 
365 düşmanın yapamıyacağını 
yapıyordu. 

•• • 
27 ağustoeta dCişman şimale 

atrlmış, şarktan ve cenuptan 
ikinci ve Uçünçü ordularırnrz, 
şimal ve garpten . üvari kolordu· 
muzla Aslıhanlar mmtakasında 
tamamen ihata edilmişti, Artık 
gar.be, lzrnire doğra kaçm38Illa 
da imk§.n kalmamrştı. Yapılacak 
tek iş, Türk topraklarında, Türk 
milletinin hürriyet ve istiklfilin.i 
çi~neyen ve o .zamana kadar 
Türk milletine yapılan zulümler
le de harbin hedeffoi pek açık 
olarak anlatan düşmanı aman 
vermeden imha etmekti. 

'(D6\'a11U 8 ind M y:f Mla) 

1 O Sene evvel buaün 
SO AôUSTOS 1931 PAZAR 

n ateşiyle büyük taarruz baş. harbiye reisi ve cephe kumandanı 
lam~stı Kocatepeden, taarruz sahasında Reiaicumhur Gazı hazretleri dfln 

Dört ay sonra İse mükellefin ihtiyar anasına ş 
kağıt bırakıldı: ;-ı 

Borcunuzu ödemezsen•z eşyalarınız haczolunacak. 
evde bulunmaı sanız kapmız kınlarak hazine 

alacağı temin edıl cekt ı r l 

Bu nası l is ! .. .,. 
Şahsı gazetenu.zce malüm bir 

zat gazetemize bn§VU.rdu. Başından 
' ~ geçen bir vakayı anlattt. Bu, dogru-

dan doğruya bir memurun vazifesi
ni ihmal, belki de. vazifesi olmayan 
şeyleri vaadi yUzünden doğmu5, fa. 
kat bir tesadüf rocri olarak, mükel
lefin izzeti nefsini ve §erefini leke 
liyccek bir vaziyete dökülmeden 
hallcdilmi tir.Hadisenin, böyle iste 
mlyccek bir ekle girmemiş bulun
ması bunun tcbartiz ettirilmemesi
ni ic~ ettireceğini sanmıyoruz. ü
zerinde durulması, ya memurların 
yapıunıyacnkları vıuıddc bulunma -
lama mlisaade edilmeme.si, yahut, 
vaad etmişlerse, bu vaadi yerine 
getirmek zaruret ve mecburiye . 
tinde bulundukları anlatılmalıdır. 

Hadise şudur: 

~öneceğim de malum değildır. J 
ger mUkellcf'Jerln ikisı kadın u 
çUncUsU de burada yoktur. B~n c 
demek ve çağuıldı!;'UD vazifeye r 
hat gitmek istiyorum. Aeeba biı 
hal çaresi bulamaz mıyız? 

Memur naziktir: 
- S1z gidebilirsiniz. Zaten bi • 

rincl ihbarnamedJr. Biz adresinizf' 
memununuzu gl5nde?"erek evden 
tahsil ettiririz. Hacizden çek.iniyor 
sanız hunn mal1al bırala'--- d 
mlş. uııcı.z... e. 

Mükellef mUsterih bir §Okild 
a?'rılmış, evine git.ınls ve ertes~ 
~ün de askerlik vazlfesini vapmaık 
uzerc lstanbuldıut ayrılmış~ 

GUnUn birinde de, yani bu hadi
?eden tam dört ay sonra ikinci bir 
ıhbarnameye lüzum görül ed 
Fe 'kö · m en 

n . Y ~O'a §ubesinden bir haciz 

26: i1, 28 gün ve ı;:ecelcri de bulunuyorlardı. Bu tepede bulu- saraydaki dairelerinde meşguı ol • 
vam eden harp sevk ve ıdarenfn, nan, kumandanların da meh.. muuııır, alqam aa.at 18 do motörle 
cesaretin ve ancak Türl• milleti- meteiklerle aynı safta. aynı Dolmabahoeden ayrılarak Boğazfçln 
ne nasip olan kahramanlığın bir dehşet içinde çarpışmaları de- 1 de bir gezinti yaptıktan aonra yirmi 
destanıdır. mckti. Bütün bir gün devam e- buçuğa doğru saraya avdet buyur. 

ıı.~ ~ 26 nğı.ırtos e;ünJ sabahı cehen. den bu harp, dü31I1RJ1ın tam b:r mu§Iardır .. 
<lı. lllıj~ ~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~!!!!!~;;;;~;;~~;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Şahsı gazetemizce malum zatın 
bundan bir mUdd.et evvel babası öl 
mUş, veraset ve intikal vergisi mu 
amelesini tRlllrwılıyarak işini bitir
miştir. Ancak, babasından intikal 
eden hisse senetleri önceden kry _ 
meUcri olan 1>e3er liradan tabak • 
kuk ettirlldıği ve vergisi bunun ü
zerinden alındığı halde bilıihare bu 
nun doğru olmadığı anlaşılmış, ve. 
fat anında, hisse senetleri borsada 
kaç üzerinden muamele görüyor _ 
sa o mikdarla hesap edilmesi icap 
ettiği bildirilmiş. Mükellef: Nasıl 
hesap edilmek lazım geliyorsa öy. 
le yapılsın, borcumuzu ödemeye ha 
zırız !., cevabını vermiştir. Ankara
dan sorulmu.s, günün blıinde, yani 
8-4-941 tarihinde, yenl esasa göre 
yapılan bir hesap neticesinde mJ • 
rnsla ali.kalı bulunan dört kiş'nin 
4563 klll'lL<Jtnn 18.252 kuruş öde • 
melerin(I lUzum hnsıl olmuş ve 4 
mükellefe. Fcriköy şubesi ayn av 
rı ve üzerlerinde (birinci ihbarna
me) klışe.s.inl taşıyan ihbarnamele
'ri keserek 12·4-941 tarihinde mU
kelleflerin adresl~rine bildirmiş, 
Diğer UçUnUn vekaletini haiz bulu
nan dördüncü mükellef - ki bize 
flikayette bulunan :1:attır • bu ih • 
barnameyl aldığı gün, borçlannı ö
demek üzere şubeye b~ vurmuş. 
Arada şöyle bir muhavere geçmiş: 

l~bnnyesı. Sayfiyeden döndüğü 
bır gün evde bulunan ihtiyar vali
d~ye. teslim edilmiş, Ne olduğunu 
tiıl~ıyen kadıncağız, askerlik vazi 
fe~ınden ınezunen lstanbula gel _ 
nuş bulunan oğlunun sayfiyeden 
gel~lndc kendisine vermek üzere 
kô.ğıdı bir köşeye !bırakmış. • tıliı~ llat tııı,ı 

... "'llt~ ı:tu"<l ~. Y<>l"(]u 
h~ b' Uıercgi bu .cihaz. 

11\ ~~t ~Urtc• bulunduğu 
~ ~. ~u tete..,;: hayret 

_~'li ıtıe& etu. 
~ 1tıi ~~~\>in~~d~ hu 

~ 4 t~ btr tolunu gö 
tı. b111 tcıtlroıı bir Po; 

"ııı.ı.. . lı.vruı>aya 
l"s~h 
~~ llrr.~~:eltcUrıi an 
~~% -~. b :a döncıü. 
~'1 hutn ae.naıe~"h 
~·lal'ılld~~ lap 
~~ -.ıtı an:>a ve 
~~~ t~~tfeş!aPo lE'ş 

~Jı..rıc t~<ıtıtıdan erdf "e 
' ~ ~ ~~tıderı1ın hcthan. 
~~l~~ ~Uc tak l'nılş ol. 
'~- gı l'crcı 1 rı olun. 
't ııq. it c ôldUrnı 
t ttr.~ Ola 

'fc "Qa it n l{urk 
ıı~tits· t'tıd~he xnu 
~l!l lZ1n ans hiç 
"t~f:t...~ hiç b r ~illı çı. 
~ YI gi. 

t ~it ~anları 
"it ~u - 'll.JU!ada 

'fcM~ lrc ' fakat o
-'<1.1 r lta~1Joıd 

U ('~ U. 

~ Pek ılYad 
1_tll- it e 

~ <ıı&1uJ dUny 
lıi1ıı. C1in ~ın bU 
~ Qa!..._ teli -

"llla ltor.. 
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kulu b r kiibus olarak görmekten 
kurtulmamı lardır. 

Her caaus her şeyden ziyade 
daimn Entcliccns servisten, onun 
luzak ve darbelerinden eon dere. 
yılar. 

Bu hal Kruka da ha.kbn bulunu
YorQ.u. Onun için Krukun ilk ak· 
lnıa gelen Enteliceıı..., servisin 
Şıı~u elde etnıi§ olmas1ydı. 

O takdirde Şut.zun kaybolmasın 
daki sebep neyle izah oluna.bilir • 
dl? 

Şutz, Entelijeııs servis tarafın
dan elde edilmiv olsa dahi nfrın • 
Yet gizlice istihbaratı onlara ve • 
rebflirdi, böyle adeta firnr vazi -
Yetinde hareket etmesindeki hik
nıet neydi? 

l<ruk, gestapoya şiddetli bir 
ınUracnat yaparak Şutzun muhak
kak dUnya llmanlarmdan birine 
c;ıkacağ:nı, binaenaleyh gestapo -
nun bUtün ecnebt memleketlerde
ki teşkilatına ka.t'i emirler verıle
rek nc'.rede görUIUrse tevkif olun
nıasnu talep etti. 

Gcı!tapo da hakikaten Knıkun· 
~ Yerine geth erek bOtftın 

c'ünyn limanlamıdald lstıhb:ı.rat a
janlarına telsizle emirler vererek 
Şutzun herhangi limana çıkar çık
maz gestaponun emriyle diri veya 
ölt1 olarak yakalanması emrini 
verdi, Binaenaleyh hemen bllt.Un 
.dünya lhna.nlarrnda Şuy.. a:ram • 
yordu. . 

Fakat biltiln bu araştınnnlar 
IJoBa çrklı. 

Şimali Fransadan gemiyle hn • 
re.ket etmiş olan bir adamın her. 
hangi b!r limana ç1kması için 0 -

nun denize atılın~ olmasnıdan bas 
ka. bir imkan ibulunamazdı. 

Ye.but da. gestaponun nUfuz e • 
demiyeceği b r dlişman memle • 
keti olan tngiltereye çıkmış olma
sı lazmı.gellrdi. 
Knık esasen Şutz Avrupa v 

Amerika Jimanlanndan hiçbirine· 
!:ıkmg.dığını öğrenir öğrenmez mu
avininin lngiltereye kaçmış oldu. 
ğundan kat'iyyen şüphe etmedi. 
Filhakika. Kruk ynnılmıyordo. 

Şutz lngiltereye kaı;:mıştı. 
Niçin? 
Bu ısual Krukun beyninde uzun 

za.ı:nan uğulday:q> dut'du. 

Tek bit• ihtimal vardı : 
Şutz, Krukun Alınan tezgi.hla -

tında gizlice foşa ettirmekte ol -
<luğu muazzam denizaltı üssü me 
~elAslni İngllizlere haber vermek 
için gitmış olabilirdi. Fakat Kruk 
buna da imkan düşünemiyordu. 
Zirn Knık bu tasaVV'Ol" ve tcşeb • 
büsll tek bir kel:me dahi olıfl, 
hiçbir suretle, değil muavinine, 
yer yüzünde hiç kimseye söyle • 
memi~. bahsetmemişti. 

Esasen Kruk her tecrlibeli ca. 
eus gibi son derece ketum bir a -
dıımdı. 

Bılha&a, yeni harbin deniz h~ 
kimlyeti ml'.'Selesini kökünden 
snnıaca.k ve AUantik mikadelcsf 
idn muau.am bit fnkrlap vUcudıı 
getirecek olnn böyle bir tasavvu
runu hiç kimseye söylf'!mediğlne 
tnmıımile emindi. 

Binaenaleyh muavinin.in bunu 
haber alını~ ohna.sma imkı\n yok.. 
tu. Acaba Şutz, Krukun pl&nlarn 
çalı. tığı sırada herhangi fevkalA· 
cic ibir tesadUfle bu p!Anlardan 
haberdar mı olml.Y}tu? 

A81a! 
Zira Kruk bu planları, ne Şut

zun. ne hiç kim.senin bilmediği 
gayet gizli bir yerde hazırlamış, 

plAnlan toprağa gömülü d~mlr 
bir kasaya koyarak çalrşmıştt. 

Onun için Şut1.un planlaroan 
halbeıri olmasına da imkan yoktu. 

( .DeMnM mr) 

- Botcumuzu ödemiye geldim. 
- Bu heaabı daha defterlerimi 

ze g~lrm.1§ değiliz. Bugün cumar· 
tesJdır de. Pnzartesı günü zahmet 
ediniz. O zaman alabiliriz. 

Mükellef. pazar günü vatani hlz 
met.e cnğınldıl;rı ve pazar günO liğ 
1~ lizert 1stanbuldan ayrılacağı i -
çın: 

- GUzel, nma bendeniz yann 
vatani hizmetime hareket etmek 
zanrretindeyim, Binaenaleyh pa 
zartesi g'UnU gelıneme lmkıin bu • 
ltnımadığı gibi İstanOOla ne zaman 

Kağıt 5udur: 25·8-941 saat 9 da 
Ferlköy icra memurluğuna on se
kiz bin lkiyilz elli iki kunış öde -
mezseniz, yanız haciz olunacnk· 
t.Jr. lkıımetgıllımızcla. ı bulunmaz v

0 
bir kımsc bırakmazsanız kapınız 
kırılarnk hazine alacağı temJn edi
lecektir.,, 

• Oğlu yerine damadı gelmiş. Kn 
gıdı ona gösterm ş. Bakmışlar kı 
paranın yatırılması istenen cünde
ler. Ne yapıp ynpmLc;lar, kan ter 
içinde götiırUp borçlıınm ödemiş • 
ler. 

Kanun kapıların kırılmasmı isti 
ycbiUr! Fnkat bu, borcunu öde 
miyecek obnlar için ... Kimin bor 
cwıu ödeyip kimin ödemiyeceğJ 
ğini ayırnuık kanuna değil, mcmuı 
lara dilseı-. Böyle olduğu için ola 
cak ki, kendisine müracaat edilen 
memur, <'vden tahsil ettirebileeeg 
ni söylemi§; ettiremiyccckse ne) 
söylem~. niçin vaadde bulun.muş. 
Pt k ala, yapılmaını , niçin bir i 
kinci ihbarname göndermlye lüzurr 
görUlmemlş. 

Sayfiyeden gelmemiş, k!ğıt el· 
lerine geçmemiş. Gilnilnde ödeye
memL-, olsalardı, şüphe yok ki kn· 
nunun emri ) ('rine getirilecek, ka. 
pı kınlncak, eşyalar haciz edilecek 
ti· bu bir vntandaAm haysiyetiyle, 
drcıfiyle oynnma.k sa.yılmaz mı? 

Bizce ffi('lJJUrlar, ya yerine se
tiremiyecekleri vnadde bulunmama 
lrlar, yahut söylediklerini yapma 
ya mecbur edilmelidir. 
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HADEALEJ !anıyor. Ayni gUn Alman kıtaları en f S L 'D Ün dl»... yeni usullere göre kurulmU§ Olan Bal· 
ııır-• • çık harp llmanma girerek bu Umanı 

~u "'ü..,.~ 1 gal ctmi§lerdir. 
«..J y~ ••~._ Binlerce esir alınını§ s sahil be.tar. ------=------=-1 yası ve sayısız harp malzcmesı iğli • 

Anadolu ajansmm verdiği ~ber. nam edUmiııUr. ltalya 
MiLLİ ~ len ı:ôno dilnva ça:r.lvf"ttne balo~ 

Hitler 
Musolini 
Mülakatı 

iki devlet reisi Hitlerin 
şark cephesindeki 
karargahında 

4 gün beraber 
bulundular 
Şimal ve cenup 
karargahlarile 

06rlngla karargibı 
ztyaret edildi 

Rcv&l harp limanında a..skcr ve harp 
malzemesi yüklü 19 nakliye ı:;emiııi 

blr muharip ve diğer 9 harp gemisi 
batınlmr§hr. 

Birinci smıf ( Kırof) kruvazorü ite 
bir muhrıp ve diğer be~ harp gemiGi 
ağır hasara uğratıımı§Ur. 

FinlAndiya körfezinde Alman hava 
kuvveUcri ceman 13.000 tonluk Uç 
Sovyct nakliye gemisini batırmış ve 
bir Sovyet muhribine de tam isabet. 
ler kayd<!yleml§lerdlr. 

Cephenln diğer bölg~lerindc bare
kAt iyi lnki§af etmektedir. 

Sovyetler ise Dniepetrov::ık 
şehrini tahliye etiklerini bildir. 
mekte ve bu şehrin nehir iızerin. 
~elci muazzam ve meşhur bara
ımın berıhava edildiğini ilave et. 
mektcdir. Hus tebliği bunu şöy
le bildrivor: 

Malzeme zayiatı yüzün
den 35 şer bin tonluk 

lkı zırhlının mşaatmı 

tatıı ettı 

?ıie,york, 80 (A.A.) - Nevyork 
bahrl mahafillndc alınan haberlere ;;-C.. 
re, malzeme zayiatı dolayıslle ttaı • 
ya hükCı.metı halihazırda tezglht.a 
bulunan otuz beşer bin tonluk tmpero 
ve Roma zırhlllarmm inşaatmı tatile 
mecbur kalmı§tır. 

-0----
iranda işgal 
durmadı 

• ''28 ağustosta, kıtaalrımız 
bütün cephe üzerinde dil§man~ Londra, 80 Radyo - Sirnl:idaki 
k~rşı anudanc muharebeler ver. İngiliz umumi karargahı şu tebliği 
mışlerdir. Şiddetli muharebeler- neşretmiştir: 
den sonra kıtalarımız Dniepro. Kcrmanşahdaki İ'ran Kuvvetleri 
petrov k'u terketmişlerdir. kumandaxıı, İngilizlere bir murnh-

Hava Kuru"1lunun 
.beyannamesi 

Ankara 29 (A.A.) - M ağUatos 30 ağustos ta.rt.hl, bize aynı zaman. 
bayramı mfuıaaebetne TUrk h&\.& ku- da, elbirllğl.le, emek blrllğlle kurdufu
rumu a~ağıdaki beya.cnameyı neıırct. muz bir mUesaeaeyi, Türk hava kuru. 
mlştir : munu hatırlatır. 30 ağustoat.a hav&CI. 

Saym vattuıdqıar; lık ha!tasma girerken, günün bUtün 
Bugtiıı, Türk orduaunu.n tarihlm1 • saatlerini Tllrk hava kurumu kampla. 

ze kazandırdığı hayat vcricı za!erın rında, kanat qkile çırpmarak geçi • 

şerefini ve gururunu yeniden tataca • I ren binlerce Türk delikanlım göze • 
tımız gündür. Yqamııamdan Umit ke. rimlzin önüne geliııaı onl&rm yürek • 
silen bir mill<ıtln, karlı dağlardan ı. !erini tutuşturan atE!§ten içimlu ha.T. 
nen bir çığ gibi silkinip şahlanıııınm dolar. 
yıldönlimUndeylz. Yeryi.izünde, milyon Sevgili vatanda§lar; 
Jann en modern ö!Um makinclerile tyi vuru§masmı bilen kanatlarla 

Afyonu 
şereflendir 
~ 

Reis:cumıdrd 
sehırdekı mü 

teftışten s 

Denizliye h 
ettiler 

.s 
Afyon, 29 ( A.AJ :;1 

n.i ,\nkaradan hıı~ek ef I 
rıını lı urumıız Mıllı Ş ,.r 
hu ".1tıa 11 saat 1 O'd9 d~ 
la t etmişler 'c şehır 
rı tcrliş hın urdııl.:1 '\ 
45 de Dr.nizliyc wırc 
dir. 

~va kuvvetlerimiz. Königs· has göndererek şehrin tahliye ve 
berg e muvaffakıyetli ibir hücum teslimi için kcnrjsine pazartesi gü
yapmıştır. nime kadar mühlet verilmesini is 
Alınan mütemmim mallımata temiştir. Fakat Kermenşah mtida

g?r_e, ~6 ağustosta, evvelce bil. fansını Alnuı.nlann idare etmekte 
Talllnl 1,gal ettvler dırıımış olduğu gibi ı1 de<nı, ta- bulunduğu öğrenildiğinden tngmz 

k t 37 Al ,..,. kumandanı Kermanşahın derhal 
.~ .. .. m,an tayyaresi düşü.. tahliye ve teslimi hususunda rs -

rulmuştür. 27 ağustosta, hava 

Almanlar 

boğUştukJan son haftalarda. bile 19 havalarını konıyarnıyar. ·milletler, iki 
yıl önceki zaferimiz erişilmez kıymeti.. yılclanberi, kökleri çUrUmUıı ağaçlar 

ni muhıuaza etmektedir. HAdiselerl, gibi birer, birer dcvriliyorlar. En mt
içindc yafanılan şartlar dıkkatc alı • calsiz günlerinde bfüı ba~ lğilmiyen 

narak gözden geçirmek ll'ızımgcldlğl. Türk milletiniıı, havada her zaman 
ne gorc sllli.hma sürecek fişeği, tüfeği. kahı aman kalacağına imanımız, u • 
ne takacak 11UngUsti kalnıamııı bir or. çan nesli ne kadar kuvvt'UcndlreblJir. 
dunun kaynakları bol ve sonsuz bir sek, o kadar sağlamı~acaktır. Bunun 
ıınlgma vurduğu yıkıcı darbe, Uzerin • için havacılık haftasında havacı genr. 
den aeırlar geçse bile, parlaklığını llğin 1htıyaçları üzerinde daha çok a. 
kaybetmiyccektir. Bunun lc;in her 30 ltı.ka ile durmalı ve Tü:-.k hava kuru. 
ağustosta irkımızm, ı>.n korkunç ve Qe- muna yardım etmeliyiz Bil.Yük bay .. 
tın imk!\nsızlıkUn~ eıynlarak ışığa ramımızı, Türk gökleri kadar berrak 
kavuşabileceğini dU§Unmek ve alnı • ve neşeli geçirirken bu vazi!cmld u • 

Hei sirumhurıınıuı ıt 
rinde halkın co,lit111 

cliımlanmışlarılır. 

Havada te. 
Alman devlet reisi Hitlerlc 

İtalyan ba.5vekili Mu~olini ara· 
sınıda şark cephesinde führerin 
umumi karargahında 4 gün süren 
bir mülakat vu1mbulmustur Bu 
hususta Berlinde şu n.:smi teb!iğ 
neşredilmi~tir: 

Filhrer, Duçe 25 ağustostan 29 
ağustosa kadar Führerin umumi 
kflrar~hmda buluşmuşlardır. 

Şimal ve cenup karargfıhların
da yapılan bu görüşmelerde harbin 
inkişafı davasile alfil.cadar bulunan 
askeri ve siyasi meseleler bahis 
mevzuu edilmiştir. 

Bu meselele-r iki mihver devleti 
arasındaki münasebetlerin bariz 
vaziyetini teş-kil eden arkada.sirk 
ve mukadde•."at birliği ıihniyeti 
dairesinde, yakından telkık oiun
mu§t<ır. 

Görüşmelere iki milletin ve şef
ler.i,nin hnrbc, zaferi hatimesinc 
kadar dovam etmek hususundaki 
sarsılmaz azmi hBkim olmuştur. 

Bu zafe den doğacak yeni Av
rupa nizamı, mazide Avrupa harp· 
icrinin tcmelinl teş-kil eylemiş o • 
lan beheri, Efgan nlsbetinde ve 
ortadan kaldırmalıdrr. 

Bolşevik tehlikesinin ve plütok
rasi içtihadının ortadan kalkması 
bütün Avrupa kıta.sı milletlerine. 
gerek siyasi sa.hadan gerek eko ~ 
noml ve kültür sahalarında, sulh -
perver, ahenktar ve müsmir bir 
41birliği yapması imkilnıru verecek
tir. 

Bu zİ.}'aret milnasebetilc Führm
Duçe ile şı:ırk cephesinin esasi; 
noktalannı gezm!filer ve ezcümle 
bol§evizme karşı savaşa iştirak 
eden İtalyan ftrkalarmdnn birini 
teftiş eylemişlerdir. 

Cenup cephesini ziyaretlerindo 
Fiihrer ve Duçe mareşal Fon 
Rundstegt t.ara.fmdan selii.mlan
nıışlardır. 

Bundan başka Alman reisi ma
re§8.l G<Srlngin ve ordu başkuman
danı mareşal Fon Bravçi.çin umu
mi karagil.hları da ziyaret edilmiş
tir. 

Duçcnin refakatinde İtalyanın 
Berlin büyük elçisi A

0

lfreri Bruna 
İtalyan orduları genelkurmay baş
kanı general Kavellern :rahatsızh
ğı doayısie ziyarete i!}tirak eden 
Kont Cianoyu temsien hususi ka
em ı:ıefi Anfuso, bundan başka ge
neral Marras. general Gandin ve 
dalıa bazı İta) an genelkurmayı ve 
yiiksek subaylan bulunmu.stur. 

Almanyanın Roma büyük elçisi 
~on~ Makcnten Ve Roma ataşemi
Jiten general Fon Nrintelen de Du 
ı:enin bu tıeyahatine iştirak etmiş
lerdir. 

Alman!ar ~a:,nfından bu siyru:rt 
goruBmclcrc Almanya 
azırı Fon Ribentrop ve 

orduları başkumandanlık 
daire.s §efi mareşal Kaytel iştirak 
eylemiııtir. · 

Alman - Sovyet harbi 
Alman • Sovyet harbi siddetle 

devam etmekte ve yeni inkisaflar ı 
gö teııncktedir. Estonyanır~ mer 
kez şehr! olan ve 25 giindenberi 
muhasara edilmiş bulunan Tal. 
lin Rehri dün Almanlaı tarafın 
dan zaptedilmiştir. Alman res
mi .tebl"~ bunu şöyle ibildirmek
tedır: 

Alman kıtaları donanın l ve h:ıva kuv 
veUeri ile 1§ birliği yaparak çok kuv. 
vetle tahkim edilml' bulunan Rcvaı 
harp limaıııaı çetin mt!harcbelerd<'n 
eonra 28 Ağtı.!toııta uıp~·tmıglerdir. 

Bu eski a&na şehrind~kt Herman l 
kaleei llztırinde Alrnan bavraA-ı daıga.4 

h bel rar eylemişti'?". 
mu 8.re .. . :~~d~ 41. Alman tay- Ccntıbda I{.int kıtaatı Karen neh 

mızı dik tutmak hnklumızdır. nutmıyalım. 

yaresı du~rulmuştiır. Bizim ka. rinin her iki salıiinden Ahvaz tize. 
vıbımız 2i> tayyaredir 

H · rinl! yürüyorlar. D l d .a:·a ~uvvetlerimiz, Baltık ı 
d~ııı.zı.ndekı Almarı nakliye rre- randa yiyecek kıtlığı bulundu- um . upınar a ve· 

b 
,.., ğu an18.6ıldtğmdan o taraflara bu!! 

mısı.ı:ı atırmıştır.,, ~ 
Dıg~r. taraftan Fin kıtaları a. ~~t;~nderilnıcsi için tertibat alın 

!evler ıçınde yanan Vrborg şehri- tNGtLi:l \'}~ ~0\'YET KUV\'t~T- Taks ı·m de g ap ı lan 
~ girmişlerdir. Stokholmden ve LERJ \'AKINl>A BUJ.USA-
rılen bu haber henüz Fin men. OAKLAR ~ 

• b~a~ı tarafından teyit edilme. IAndra so CA A) - B B c büyu••k 
mıştir • • · • • 
Şim;lde har"kr.tta b 1 ~vyctkıtalarıTahranın şimali.şarki 

Al \; a U unan sınde ve Hazer denizi sahilinde merasım 
lar~:~\~ıt~larımn bir. çok nokta- kain olan limanı ve Tebriz şehri- (Bar; tarafı 1 oclde) 
tını k~st?kıeoya,. ~~~~gra~ ?at- 1 nin 100 kilometre <'enubuşarkis·n- Bugün, hasta millet diye tav-

r..,oındak " ~. \e u_ı 1 ~ ı_r a- de bulunan bir kasabayı i5gal et • ·r d"I Tü 
'!"' _ ı !11~kalatın ınkıtaa mistir. İngiliz ve Sovy€' l orduları- sı e ı en ·rkün, büyük önderi 

Bugr,adıgı dbıdldırıhlmektedir. nın ya.kında iltisak peyda etmeleri Ata türkün eliyle dirilerek düş. 
e gra a arp bekleniyor. manma kat'i dar-beyi indirdi~i 

Kabinesi MJHRABAD, nnfLtWi VE gündür 
M ·~ ı Velhasıl, bugün, dünyanın en 

Belgrattan bildirıldiğine göre, ıı.;ımn ŞGAL ımtı.nı büyük zaferi değil, en bilyu""k 
Almnn orduları kumandam Dan. !\t.osko,·a, 30 (A.A) - 1ran'da ile k h ek u ı mucizesinin ba:yramıdrr. 
ıman, general Nediç'i bir harp n ar c er ne devam edon Sov. Bugün bUtün memleket gibı 

kabinesi kurmağct memur etmiş yet kı~ları cuma günü .M.ihriı.batl, şirin lstanbulumuz da, en mizel 
v~ general Nediç'in kurdufru ka- Pehlevı _ve M?.şhed §ehirlerıni ış - ,.,. 
bıne ta..ccvip edilmiştir. gal etmısl ... rdır. süsü, ayyıldızlı al ıbayraklar.yle 
J 

donanmıştı, daha sabahın erken 
randa Vaziyet s ---<>-- saatlerinden itibaren merasime 

Yeni lr~ıı h!i~u.meti .muhasa.. ovyet teblig\J İ iştirak edecek kıtaların· geçeceği 
matın kesılmesın:ı ıstemış ve mu- caddeler, iğne atılsa yere düşme_ 
hasamat dün sabah saat 8 de yecck derecede bir kalabalıkla 
kesilmiştir. tran hüktimetiyle (Baş tarafı ı ncide) dolmuştu. Hele Taksim meydanı 
İngiliz ve Sovyetler arasında bir <>'örülecek hald d" Re · · Yıldız fTazet"oı·, Almanlarııı mer. .... ey ı. smıgcçı 
anlaşma akti için müzakereler 0 """ din yapılacağı asfalt 1 k 
devam etmektedir. Bununla be. kez mıntakasında acele ile bir ı k safi h ı·yndo un e 

ikinci müdafaa hattı hazırladık- nar arı sı 1 ar 8 1 e. çep-
raber anlaşma neticesinde tra- çevre c;evrilmişti. 
nıp bütün sevkulcçyş ve mühim l~mr yazıyor. Almanlar, Gomel tSTANBUL KOMUTANINI 
noktalarını işgal <ltıJa alınması cıvarmda şiddetli ve devamlı TEBRİK 
ilk şart olarak kararlaşmış bu. R:u~ .taarruzl~rının devam ettıği. l\forasim sabah saat s.~m da 
lunduğundan İngiliz ve Sovyet nı ıtıraf etmışlerdir. Rus haq> İstanbul komutanının ordu na· 
ileri harekatı devam etmekte· istihbaratının. ~yaı~ına _göre. mma U:sbrikleri kabul etmesiyle 
dir. Sovyet kıtaları l\Tiane, Mer. ~onyef ~rd~~· . ıierılemeg~. de· 1 başlamıştır. Fındıklı komutanlık 
ge, Rumiye,, BenderŞah ve Gor- 'am etmı.:ı. ı~ınc~ ~iman muda. ı binasında yapılan tebrik merasi. 
jan'ı işgal etmişlerdir. faa. hattına gırmıştır. Almanlar, minde evvela askeri, müteakiben 

Tahranda sükunet vardır Bu. gerıden ve cepheden merkez 1 de mülki erkanın tebrikleri ka· 
rada panik halinde buluna.iı Al- mıntakasına kuvvetler getirmek- buf edilmiş ve ibu saat 3,30 da 
manlar Alman elçiliği binasına tedir. nihayet bulmuştur. 
iltica etmişlerdir. Alman elçiliği K. Şehri etrafmdjl cereyan e- TAKSİM MEYDA ·mnAKİ 
binasının bacasından kesif du. den muharebeler esnasında bü· MERASİM 
manlann çıktığı göıiilmesi, elçi- yük lbir düşman ordusu, topçu I Taksimdeki merasim .aat tam 
lik evrakının alelacele yakılmış ateşimizle !büyük zayiata uğra· j 10 da başlamıştır. Evvela !stan 
olmasına atfolunmaktadır tılmıştır. 77 nci Alman fırkası. ibul komutanı İshak Avni Akda~ 

Londra framn mukave~et et. nın, 257 nci Alman piyade ala- • yanında vali Lütfi Kırdar oldu. 
memek hususundaki kararından yınm imhasiyle neticelenen bu ı ğu halde meydanda sıralanan 
memnundur. muharebede düşmanın subay ve kıtaat, ve mektepler, mükellef· 

L o n d r a telgraflarında er olarak zayiatı 15,000 den faz. lerile diğer teşekkülleri tefti§ 
bildirildiğine göre, lran istiklali ladır. Gene bu m'ıharebede top· etmiştir. 
ve arazi bütünlüğünün müttefik- çu ateşimizle düşmanın 10 topçu Bundan sonra askeri bando İs
ler tarafından devamlı surette bataryası, 12 torpil bataryası, tiklfil marşını çalm~, ve bilttin 
ihlali mevzubahs değildir. Bu. 29 makineli tüf ek yuvası, 22 tan. meydanı dolduran on lıinlerce kiı:;i 
günkü fevkalfide halin ic:tpları kı, yüzlerce otomdbil ve diğer tarafından huşu' ile> dinlenmiştir. 
yerine getirildikten sonra lngiliz harp malzemesi tahrip edilmiş, Bu anda göğüsler kabarmı.43, gözle
ve Sovyet hükürnetleri kıtalarını düşman, bütün vasıtalarını se· nn l9 sene evvel bugün harp mey 

d h l . 1 - ferbcr ederek yaralı ve o··1u··1erı"nı· danında ruhlarını teslim eden ve 
er a gerı a magı taahhüt et- d . srcak kanlarını vatan topraklarına 

mişlerdir. ört gün zarfında taşıyabilmiş. akıtan az.iz §ehitleriınizin yadi.,lc -------------'! tir. ol 

Zorba aşık 
<&~ tarafı ı ncidc) 

Bu vaziyetten hoşlanmıyan 
kadın, evvelki gece bu maksatla 
kendisini ziyaret eden Vartana 
badema kendisine para vermiye. 
ceğini wylemiş, o da 1\linerva. 
nm bu cevabına kızarak: 

" - O halde ben de seninle 
birlikte yaşıyamam!,, demiştir 

Amerikada 
vergilere zam 

Ayan bütçe encümeni 

layihayı kabul etti 
Ya lngton, SO CA.A.) - Ayan mec. 

llsl bUtçcencUınoı! Amerika hazine • 
sine vergilerden mütevellit Uç milyar 

yaşar:nt§'tır. 

Marşı müteakip Cumhuriyet abi 
desinin etrafına bir cok <:clenk di
zilıniştlr. 

7'.UTUKl.AR 
Saat onu yirmı geçe meydanda 

nazırla.nan kilrsliye ordu namına 
Hayri Aydoğan adında genç bir 
teğmen gelmi§ -ve gür bir sesle he· 
yacanlı, at~li bir nutuk sö; !emiş
tir. 

mesi azun geldigini bütün dünyaya 
isbat edecektir.,, 

Bu sırada kahraman kartalları • 
mız, meydan üzerinde geniş ceve • 
!anlar yapıyor, halkı selamlıyorlar
dı. 

RJ:~MIGEÇlİT 
Nihayet sıra herkesin heyecan. 

la beklediği, f!anlı kıtaatımızın res
migeı;ıdinc getmü.1ti. 

Geçıt resmine i.5tirak ederek 
meydanı inlete inlete geçen kahra 
man askcrlerlmlz halk tarafından 

çılgınca alkışlanıyordu. 
Askeri kıtaat ile mekteplerin ge 

çidi bittikten sonra, resmi, hususi 
teşekküller geçmeğe başlamıştır. 
.ıerru>im saat 12 den sonra niha • 
yet bulmuııtur. 

GECE l.APILACAK IOPLAN
TILAR 

Gece de bütün halk.evlerinde 
toplantılar tertip edilecek, konfe. 
ransiar verilecek ve piyesler tem
sil olunacaktır. 

G.IW.t.: 1<;61 •. KSCELERt 
Bayram mlinasebetıye latan.bul 

Hava kurumu ı:ubeleri tarafından 
ııehrin mutena mahallerinde zen • 
gin proğramlı bir çok eğlenceler 
tertip edilm.i.ştir. Bu meyanda Hey 
beliadada mükellef bir kır balosu 
verileceği gibi Beşiktaş aile bah· 
çesiylc Üsküdar parkında ve 1''lor 
yada fevkalade danslı ve sazlı eğ
lenceler yapılaca.kur. Kadıköyde -
ki Belvü gazinô8unda da mUkem • 
mel bir konser verilecektir. Hava 
kurumu kendin.e yardımda bulunan 
saym l3tanbul halkının Zafer ve 
rayyare bayramlarını n~e içnde 
kuthyabilmeleri için büttin tedbir 
!eri alını.~ bulunmaktadır. Eğlence 
!erden bir çoğu sabaha kadar de
vam edecektir. 
BUGt)'N ve BU OEOE HA \"A Kl'. 1 

RUMUN,\ BİR MlLl"O.S URA 

'l'EBERRU EDIL1YOP. 

Her sene oıdufu gibi bu sene de 
ıehrimizdeki bütün Uca.ret.hane ve 
sanayi mUcsseselert il~ her nevi sey • 
yar ve sabit esnaf zafer bayramı olan 
bugllnde san kArla.rıru TQrk hava ku. 
rumuna teberru etmişlerdir. Bu sene 
hava kurum.ı ile esna! cemfyeUerl 
müştereken bu işi organize ederek da. 
ha bUyük teberru temin etml.;ılerdlr. 

Ticarethanelerin satı klr nlabetinf 
hesap etmek imkA.nı olmadığından bu.. 

gün lçln kazançlan maktuan hesap 
olunarak tcberruat kabul olunacaktır. 

(Ba.'~~ 
hoğmaca hastalısfere 
nu ı.•apılRD teda\'1 

' J • et 
cugun iadei afıY ııeıı 
A1manyada keşfed ğııO 
usu1Une göre ÇOC~~~ 
2500 metreden u~. 

ile dolaştırılrna.51 JJ• 
söylemiştir. oevıet ti • 
daresi ;bu muracsJl>'8' 
ancak tayyarede )" 
dan vaziyeti .Ank~~cl' 
tir. Merkez bu :mil tıı 
alakadar oJmuŞ ~er 
çfn Ankaraya. ~~ 
tahrik edilmesini b" ıJ 

Ankaraya gidetl ~ 
• dnn b1' .,_., 

renın pılotun ..-· ('SJ fi"" 

göre hareket etJJ1
1
g.\')-1' 

tir. Küçük basta • 

seklerde dola~ ft 
yollarını ara.ya 
nj tayyare ile .A~ 
la dönecektir. soO" 

Tayyare 25()0 - ut· 
seklerde doJa,.şacalC Jc .J 

Bu huSotusta ÇOC~ 
Dr. Ali Şükrli ~~ 
"- Böyle bi.f ~ 

ta birzza.t bu çocu~ ıııe~ 
lar. Böyle bir U.S~.ıııiJI 
ğunu, fakat teda tıl 
dığmı söyledill1· .li~çaı 
duçar olmuş b~ •1e de 
korkutmak surcU> 
derler. 

1 ııt· 
heyetler göndetJfl :as•_.ıJ 

Evvelki gün bU 1, fi"""~ 
§chrlmlz ht"yetler:;ı 'flit (f 
halkevlerl adın& .,,,~ ı4f 
meclisi namına 1:P1' 
talebeainden so 
kil etmekt.edit· 11 

MERASUI JJ,s0 ,.-1 
(~~' 

Dumlupınar ~ ~ 
pınardaki ıne tı'~ 
da top atmıı ne ~-..JI 
asker 1bidcs!JıB s~~ ~ııl. 
Ba§vektuet, ordUU~~ / 
partisi ve diğer ~ 
yetin mümesııUle ~ 
nulmU§tur. ti ~ 
Meraaııne aaı<e eri• 

Konya, tzı:ııir ~ ıfJ ~ 
ra yük.sek okuıııaetıet'> ~ 
terbiyesi ınilkeU 11~ .J 
i§tlrak etıni.Ş ':ır ;fi 
l§Urak etıneJ<te 

1
{6'1,,,. ,, 

M!n~rva Vartanın bu ayrıl~a 
tehdıdıne de omuz silkmekle mu. 
kalJt;Ie. edince bu defa seyyar sa
tıc!, uıı zorıbalığa dökmüş: 

altı yUz yetmi§ llr.l mil • d•>rt vilz 
bin dolarlık bir irnt tc b. 
daf eden kanun lfıylh ~u t :J ve 

Buna lstanbul Komutanı ishak 
Avnj Akdağ cevap vermiş, Tiirk 
o~usunun topsuz, tüfeksiz kazan. 
dıgı 30 Ağustos zaferini 8lllatmış· 
trr. Komutan, meydanı dÔldura.n 
binlerce kişinin süreldi alkışlarlyle 
sık srk ikesilen nutkunu şu sözlerle 
bitirmi~r: 

Bu ak§A?D bUttın eğlence yerleri de 
TUrk hava kurumu menfaatine çatışa. 
cak ve kazançlarını masraflar çıktık. 
tan sonra kuruma terkedeceklcrdir. 
Bu gece hiçbir kurum veya ferdin 
menfaatine milB&n;ere tertip olunnu. 
ye.caktır. 

Merasiı:nln >-a~~ı 
lerce ıneanıa Jc& ~ 
lUk kQylerdeP sr& ~ 
köylUJer nıeyıtsıılt.aJ1'?4rJJ 

- ~!11ek ki senin başkala· 
nnda _?ozun var ha!,, diyerek ka. 
dmcag-ızın ü&-rine çullanarak o
nu döğmeğe başlamıştır. 

Bu dayakla da hiddetini bir 
türlü yen.emiyen mrlu 8.şık 'bu 
seter bıçağmr çekerek Minerva
v1 '"iiC'ıHiunun muhtelif yerlerin. 

tasvip eylemi§tir. 

den ağır surette yaralamıştır. 
Gilrülti.iye koşan zabıta me· 

murlan carihi cürmümeşhut ha· 
Jinde yaka.la.mış!ar. yaralı .kadını 
hMtaılıaney.e kaldrrmış]JU"dır. 

- Arkadaşlar, 

Aııil Ttitık m'lotinin, a.sil kanını 
damarlarında f.a§ıyan Türk ordı.ısu 
sınrrlarmuzda 'beklemektedir. İcap 
ed el'8e. atalıı.rm& !Ay:ik bir ~ilde 
neml döğnşUl«ıeğinJ, na&l döğtlşut. 

Bugün ve bu ~oe lstanbullulann 
Türk hava kurumUD& tebtrruat yek1'1. 
nunun bir milyon Hrayı bulacağl tah
min olunmaktadır. 
DUMLUPINARDAKt MERASiM 
En büyük merufm Dumlupınarda 

yapı:lmaktadır. Dum!Qpm&rdaJd me • 
ru1me h~ 'Vfll5'et l'tbf fehrtmlz de 

Heraslın içitl r ~ 
de binlerce Jdll ~ 
~enk konıo" ~r' 

k1p ordu, cııznll, 'O 
Ralkevterl, y11J(tl'~ ;" 
be&ıu terbiyeıl -_,; 
~k k]Upleri 
ıwat1ır. 
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tj (j Yazan ve oynıya'!: ned&met rdPn oır.5.hur dolandıru•ı Mahmıı• Saim ALTl~DAG 

S VÜ k Milli Roman Başroller°de: MeJilıa, Zeynep, Mahmut Saim. Komik Hasan efen"· A"op.fl# • .J-laf. Kôzım vegaire 

~~~?; s;,. ~azan: ıAH_.mr ~TTILA A.v~ur İş sarı Mustafanın eline kalmıştı. ümit ona bag~ lanmıştı 
~~Yok • .Ay~? kdunyadan Ortagım ıbenı allı, pullu gorunce: • 
~}d . l\afanız anınız mı - Amanın dostlar üzerime fc. o b . A 1 1 gop~arla ol b. . k ·ı lnı&ağı0tınıarneysem~ u~ştu? nalıkgeliyordeyipşak diyeba. ' u iŞ gopara, ma ~ maz, ır şışe ra 1 ıe 
~U r ol<lu~ Er ~lagınızda yılıyordu.. • 
OJtu~ fırJatara~d~ı gazeteyi İrf8:_n bey; genç kızdır'. hev~i PERDEYİ AÇIYORUM... olur deyıp duruyo..,..du 
~ · dıye ibağ d okuyun.. kursağında kalmasın dıye hı~ _ 22 _ J • 

~ı o<tu Yerden aldır ı. Hemen bir masraftan çekinmed!. Zerde· 
~:, F:rıt0rtız. KaC:· Ba~ yazı. li, pilavlı, çengfü, çağnaklı bil· 
~~~ e:e. 0rtad an bı~ baş · yük bir düğün yaptı. Yatsı na. 

HOCAMIN NASİHATi 

ıı ıe en esı hakkına Eskış~ir mazından sonra eve dualarla ge- Süt dökmüş birer kedi gibi Bıı 
'-~ ~tır kalın '.ha:rf) df tafsılfıt tirildi. Bana için, için acıyan. yükada iskele gazino.<ıunda oturu. 
~ Yazı.. Soer e yazıl1!1ı§ !ardan başka: yoruz. 

'-.iJ. ~ hartıerlel .~ta yıne - A .. Pekfila rahat eder ta- Sanki Mediha bir tokatla hepi· 

Sersem Agop, koynundaki karmın bile kim old1Jğunu bil. 
miyecek kadar uyutulmuş, bir hamlede hem o, hem biz 

. diskalifye edilmiştik 

' ,ı<>~nta.nhuıdakı ~er müj· zecik. Bir eli yağda bir eli lbal. mizi diskalifiye etmişti. 
"" n. .. _ sev ıh l lma.m sakalını sıvazlıyor; Ziilfi-.ı. ~e ~ıl !iıabe mç, a k da. Başına devlet kuşu kondu. k t · · 

-t._:,ey,\ Odasınct~~r edildi.. Kadrini bilsin de hanım hanım- ~~~~ ~:.ı~~~~~r;dutM;:: - Sen de içtin! ı B~~:n~~~
0

fu1~u d:~:n:~k~~~~ 
. ~ g b aldı~ '[; l . masaya cak, kadın, kadmcak adamcağıza bUlbüller gı·bı" s-• "'Ikannıyorlar.. - Hz•~t".' k"k" .. . d' ' bul'llann hepsi mutekit adamlar. 
~k 1 1 olnıu~tu.Q.a bımız du. yar olsun. Ama kocası biraz 1 """ " · - '"' ın ° unu ıcey ın . • Mah ,,. ~ 
"E>b~_llesle ok:iuy. Şu satırları ya~ıcaymış.. Erkeğin güzeli mamk: yedi elif miktarı ağzını a. - Ne kızoraun nhpar?.. aır. ı: mu~ugurn, dinle beni. Bu 

ı&.ı; ~cı~- Oruz . . . 'ht' . 1 E çara . - İnsan bu kadar ahmak olur işin bir çarei halli var. Yalnız a-
~e Çal ouı §alok . . çı ını ı ıyarı, gencı o maz. . - All&h Allah dedi t mu yabu._ Seksen yer geziyorsu- radaki ihtilafı halletmeli. Acaba 

'tı~e~"~ a~~l§lna~~d~~~e;;~. ;~~:~:~ !~e ~k~~~e f~~~ı~ı~:~ nır mısın~?.'. _Ne ş~r:fa g~u:: : nuz. Bir şey içmiyoreuıı. Seni Ga- Bü~ Uk Aynsofya camii mi, Küçük 
.,, l'd a.ş}adı. '-'§lYle rıc'at et. lıdır buyurmuşlar Elbet bir 1 den, n~. ~di§lllld~n bır şey anla. !atada pastahanede. Beb k bahçe Ayasofya camii mi?. 
~ k llln\lıun···· h 'k • · ard b :. - " mış degılım. Hanı bazı aptal a. • sinde uyutacak değillerdi ya? Seıı Arnavut yine gülmeğe başladı: 
~ \tı,'Vet11di harp §evk o ı. a- 1 metı v ır u ~unun. damlar vardır. Dünyaya gel~le - a..4'ıl evde içm.iyecck tin! - Mori ne olacak hoca?.. Mah_ 
llı ~tan r kı, Plar ~ b. Her kafadan bır ses. her a· rinden bihaberdirler- ben de on. _ Agop, derinden bir: mut efendiye yine camileri mi 
;ı-~ du:r lllevzıle/ ır • ..ıc; ın· ğızdan bir hüküm çıkıyor. Duy- Jara döndüm ' _ Of!! ..• çektikten sonra de _ sattıracnksın ?. Sen dört tane a _ 

"ilik· .~~thk ecıe: k ~vve. muyorum. İşitmiyorum. Merak Zülfikar b~y başını iki tarafa vam etti: · ı.ahtar getir mori, vaUahi Mah • 
1 ,~tiııı' 

1
-"<U

2
n. :Sır alay 1 ttan edıp dinlemiyorum bile. Bana en salladı: _ Bir kazadır oldu, ~ dc<lı ve mut. Saım hem Büyük Aynsofyayı 

• v.. a OU§man .. · t seli" ·· ta h K" "k A f lq" &ln.ta .,aat levkıf etm son sozu :re en son e~ 11 ı an.. - Mori vallahi ben de öyle? I yanmıu:a. oturdu. sa r, em uçu yaso yayı! .. 
~Ilı Ok gazeten.n sevı ış nern verclı. • dedi. Bir kadın varmış, dediler, - Mabadini anlat bakalım. - Siz i§İn alay t.arafındasmız. 

J :·· •• !)Un ö~Yoruz: nç - Necmiye vavrum. Seni hu geldik; kadın kaçmış, gidiyoruz... - Südil içtim. Yukarı sofaya Fakat ben gözümle gördüm. Bu 
~:r Ve · lleden sonra .. 

1 
. kadar çılgınca bir harekete sii· Ha gel<iık, ha gelmodik mori va~ çıktık. O kadarını bilorum. Sa - zavallı adamcağızın haline acıdım. 

:ııı e §ehrı a.lırk'edıt' ' v eru rükleyen nasıl . bir se-bep vardı !ahi. bahleyin bir gürllıtü ile uyandım. Bak koskoca insanlarız. Bizi ade-
k~er ~ıe &elen An~J~: bilmiy<?nım. Öl~ aş~mı 1;mut - Ya o mezardan ç~km! yan Siz getm tiniz. Fakat ben ne ta scfrrber etti. Evlerimizden ma 

a011~, Ve letkl?nını ı)~den . mak ıçın ve alemm şuphelı na. çıplak Ermeni kansı kımdi?. Yal. haltettim diye utancımdan kar) o- ha~elerimi?:den kaldırdı ~etirdi. 
~~~"·· ık cı.n:ek fıEe zarlarından kaçınmak maksa· nız bağırması, haykırmasını işit • ladan kalkamadım. Dlindenherı harcadığı paranın· 
hı~ı.cı:ı.d~ a ·1 dıyle bunu yaptığım !;anıyorum,. tik. Deli var diye bağırıp duru - - Ya o yanındaki altmı§ beş - hadcli hesabı yok. Meğerse bu ser-
~ ltttı. :S 21P oturup zı Fakat inan ki evlilik senin ru- yordu!.. tik karı kimdi?. sem adam karıyla gitmiş de bize 
~~a san ll'kaç defa anp kal· hi duygularını ~ana büsbütün İmamla sabık zapUye amirine - O allahm beliı.sı da nereden kanyı teslim edecekmiş. Agop e-
~ ie~da1ıdun. Şapur nemın unutturamıyacaktır. Hayalin!n kısa bir izahat vermek liı.zrmdı: geldi .bilemorum. Baktım ki kor- feiıdiye kan değil Uç tane kaz 

Ilı }"l lee .. oPtüın B~ şupuı ilk eşini daima yanı başında bu. - Hocam, .. dedim: senin an.. numda altmış !beşlik bir cadı. B:ı versen şuradan vapura gidinceye 
Ce! ıçİl\:i:k~• kederı ~a lacaksm. Ben temenni ediyorum hyacağın bu ka.drn fena yola 88.p.. da tuzu biberi... kadar ikisini kaçırır. 
t -.t'i. slhıılı bütı.in ka ve ~ ki; yeni girdiğin lbu alem seni te· mış. Şişlinin meşhurlarından biri.. Arnavut Zülfikar kızdı: - Ka yine doınşıp !kabak be-

~. ~e IYord .gibiydım r~u- selli etmezse de ıztırabrnr olsun lmRJn bir karış ağzını açtı: - Mori bu kadın nerede oturu• nim ibaşmın patlor. Şimdi Ayasof .. 
~ t •ilde U kı bu kah· na çoğaltmasın. - Bizi bunun için mi buralara yor?.. ya camısinden konU§Ordunuz. A • 
y •• ~~ k benim d raman· A ·· Sad · · 1 getirdin faziletıüm Şi<>lide1 gop nerede, Ay .. ~ camısı· · ne-~n ıç~ Ve h . e Kemalim mcanı gorme.. e sınır o - E. t' B' ~.. .. dik - • ""' •·· <M><.n.)'Q. 

....._ 13 -"lal' lll' Yaşa k du Bir haftadır eve bile uğra. - ve ··· ır Ai:J goremc . - Peki Şişlide, polis, jandar - rede? 
:it ana bun... nıa ıs.. dı~İ yok Fakat şimdi iş görmüş gibi geri ma, zaptiye, kolağası, binbaşı yok 1 - Şimdi !azlleiliim. Benim ea-
R;.;_ iaJ>11~ ak 1'1~: I . . •· , h •k k kalan parala.rmızı da vere<:eğfm. mu mori ?.. . na tavsiyem, kırk ,,,.;;" A•.,..,,~.Jya .... ~.u- "'•. Up --uıye hanım çımm ıs~ anını a) ırmama H 1 il ~- . i . H 1 h a t>"-'• .)'a.JVJ. 

~~~.ı e k?l~ ~ 'bırin.a Yarn.b: i~in kendimi ror ?.ap~orum. tin. oca kapadra anı::~r e~~gıunkı ·t·fJJ· - eps var, epsı var am ' cnmilne gideceksin Top kandilin 
~ ıtu .... 4ı.arın-.·- A al d ce o ar mc.uu•un ~ . bizim işinrlz onlarla değil!.. altındı\ :bek' sabah ·~,;..er saat otu • 

..?iSUn .. , de ban;u' Yanak- nneme Y var rm: . . - Evet!.. Senin de hakkın var !mam e.Unt kaldırdı: . . . :r:ncaksm. Kırltm.cı ~-c Jtada.r mu-

. ,. vaıı on....i ... d anıcaniln - Ne olur anne i>em lblr kere razı·ıetı~·m dedı· Biz 8 ...... .. :.. A..:-ı- -"edi "" c:e lb""' 'A aıi:".Y~ı eınecı· D dah ·· s kad h u • • , • - =- - z.u.uıı, • " • .uepınız .ı,. hakkak Hızır Aleyhlsselam görü. 
11 "' .. On ı.. m. a. a ?P· ~na o ~ !11U ta· met et.meğe mec'burduk. Mademki ikarrşiyorsunuz?. Bu ~vallı nda .. nürmüş, Hemen eline yapışuımı 
~e 'llıı koı~ . cım kı o, ~la~~ak ıçın yut- muayyen gündeliklerlm.izi. de alı- mm da 'başı lbüsbütiln sersem olu.. Bu ıişi sa.na ancak Hıza aleyhis · 

Ilı n denı §a'Pur Yl Var Canıp kunur ve '!ozlerını benden saklar yaruz şu lhn.lde itiraza hakkımrz yor. Mahmut Bey. Şimdi sen bu j sellım halledebilir. Fakat ıivaye~ 
\{~ ~aımsı~ ş~pur sızi ö· ken dudakları titreyerek: 1 yok. · n_us~ta önce benim söyliyoockk- ! tc i!ıt.!lfıf var. Bnzı1a.n Büyük A.. 
, e~lt Ye alkışla· . - Her zaman ~ninle berabe. Biz böyle komı§urken Agop E. nım dinle. yasofda diyor,. :tr.;ızrlar.ı Küçük A 

~llbıızeeı;!l-'P verdi rım yavrum.. Ozillme .. Hayat; fendinin iskeleye doğru gel~~ - Söyle hoca e.fencli! ya.sofya d1yor •• 
&ij k11tı diye · birama tenadüflerin elinde yıp· gördük. Kiızmı ihayretle: - Evliı.dnn. Malfun ya. Her Arnavut gfilmakten ka.tlJ. gece sorma sa. ra.na.n bir çocuk oyuncağrdır. - Agop geliyor, • dedi. şefde ibir maneviyat vacdrr. d . ıyor • 
~~~~ ne~u diyordu. - Aman çağır!. .• dedim. - Evet!. u. 

0;f_ı Ik· b;rini' en sevinçli Ona; yeniliğinde ve tazeliğinde iki daktka sonra Agop gazinoya - Sen de maneviyata ımutokit - Ne va.r mori •dedi ... Bunda 
~ ~11.~~ ı ~z def Yasadım.. verdiğimiz kıymet, sonra.dan 1 gelmişti... bir ailenin evl6idJ..cım. ~1!1:.1'., : ~ktrr~~~ı:. :>000iüğtinane 

l' he Ulnda aYr a b-kudum. kaldırıp atmamız için bir fren ı - Ka nhpar! ~ ge~i - Yani, ıvaz mı geçeyim de • bA""'~ 0
,..... ~ ...... 

~.. Y~caıı duyt ır zevk. olamıyor. Amcanla evlenirken e gördünüz? " mek · ~rs~·? sonra da mmym, Beyazıt, Yeni -
ı. '"!iı;. ... arak d · ~ ....... ;, Fatih, '""""ana ,..,_,1 _ _._, 

"il Ilı" • • .. bedi ve mutlak bir saa e~n ömrü SabredemeWm: - &yır. İlk evvea çaresini ..-..·- "'"1-"' ~.uu 

madı ki cevap vereyim. Agobun 
yürllteceği gemi, hocanın açacağı 
yelken. Ziilfikar Beyimtzlıı dön • 
düreceği dümen, bundan fazla ol· 
maz. Karşınızda bir ayağının üı;. 
tUnrlc kırk perende atan Mediha 
var. Mcıktubunda doğnı söylliyor. 
O da bizi adım adnn takip etti -
riyor. Agoba sorunuz ki Mediha. 
nın elinin parmağmın rengin i gö. 
rebilmlş mi? Hocam! Bu is top 
kandille, Hızın beklemekle. Haz
reti lsanm gökten inmcE.inc inti
zarla olmaz. Bu iı:d ancak ben vıı. 
pabilirim. Hem neyle bil!yor mu. 
sun? Bir okka rakryla. 

Hoca gülmeğe başladı: 
- Meyhaneciye sormuşlar ra • 

kıda.n bahsetmiş, kasaba sonnuı:;-· 
lar kuzudan bahsetmiş! Zat~n bu 
meselenin böyle olmasının scıbeb l 
hancı sarhO§ yolcu sarhoş ' 

Zülfikar h~nın sözilnü · kesti: 
- Dur bakalım hoca! Bu ısar. 

haıı da söylesin? •. Belki ondan da 
bir fikir alırız. Söyle bakalım 
Mustafa. ağa .. Nasıl olur mori bu 
• ? 
ış . . 

- Ne olacak. Benim sana.tun 
gece işçiliği... Bana açılnuyacak 
k~pı, çrkılmıyacak duvar, giıile • 
nııy:ce.k p;ncerc yoktur .. Ben içe. 
:.1 gırecegını. Kapıyı size a.çaca • 
gmı .•. Kısaca çare budur. Böyle 
Agoplarla, Magopla.rla bu iş hal· 
!olunmaz. Bir okka rakı fster'm ,, 
kadar. O da kafayı tüssUlemeytn. 
ce İşe giıfonıe.m de ondan 

Hoca: ... 

- Onu tasdik ederim. Aklı ba. 
§tnda. adamın duvarda., pencerede 
ne işi var. Rakryı çekeceksin A..l _ 
lah aklını başından alacak ki dil:.. 
duvara tnmanmağo. !kalkasm! .. 

ZUifika.r !bir an d~ündil. Sonra 
San Mustafa.ya elini uzatarak: · 

- Ver şu elini Mustafa. Dedi. 
Ben kll'k sene zaptiyede amirlik 
ettim mori. Senin nasıl tilki yav • 
rusu olduğunu da biliriri'ı. Hattiı 
geçmiş ?.amandır, heh\1 olsun sann 
az da sopa atmadım. Şimdi :M.aJı. 
mut Saim !bumda. yok. 'Mııhmut 
Saim.in vekili be.nim. Bu gece ~u 
adama mori vallahi a.c:dım. Rüya. 
mn bile girdi mori. Yarm seninle 
buluşacağız. Nerede biliyor mu • 
sun? Tophanede Kürt Süle}'!IUUUTI 
kaılrv:sinde. lkimlz lıaş'başa konu_ 
şacagız, Sen kapıdan, pencereden. 
d.uvardan, damdan ~ri girecek • 
61Il. Bize lkçıyı açacaksm. Bu 
~ka tfirltl ohnaz... ver elini 
Mustafa. Ta.nuım aıöcz u--: --"'~ 
h" '--- • • .&QUll Y<Wı...-

~ .. litckait 1 müzle beraber y~yacaguu za.n - Daha .ne gıöreliın! .. Ben sa. maneyj;ya.tta ar.cy.alım. dolıışsm! Zaten tsWıbu:!da topu· 
~~~ lltıın rfan beyle netnı:i§tim. Fakat umulJ?ladlk za na kırk defa tenbih etmiştim. Ama.vnt gülıd4: topu kaç cami var ki. İki bin. fDe-ıınm ı ""r) 
~~~ bu dönüın manda beklenmedik hfıdı~er bu Bir şey içmiyeccksin, bir vey ye.- - Mori ve.llıdıi mı.ıska yapa • Kırkar gün dolaşıra. ömrll de bi ımmliiİİİİİİİİİİİİİİİmİİİi~~~ii. 

1 u=a... Bcsa.. Besa.. .. 

•!ı:ıı l"ı h: kadar noktası· ebediyet üzerine kara · bır g~e nıiyeceksin .... denüştim. lım diyecek hocam. Hey gidi Jıo • ter. Kendi de Dcurtu'lur. Mediha i:i 
~ b~tırıaınak b~~~an gibi bir anda çöküveriY?~ ve öır - Alf\pa.r ne dorsun? Ne ye .. oom hey. Sen bu Mnhm•t Efondi. da kurluhrr. Camj}er <le kurtulur 
~ d ll'ı t tn kafanıd d~ıl, ım· anda her şey ma.nvola'bılıyor.. <lim, ne içtim. Sanki nğuma tngi.- yi tanımazsın galiba morl. Ben Sen ne dersin :mıori San Mustafa? 

OOK!rOR 

~· İl'llakıarnn ak1 izleri. Alınemi selametlediğim za- liz kilidi am~ idim ..• Su bilem kırk sene taru:mn vallahi. Ne Hep ynn yan ba.kcynrsun. Ağzın • 
~lla.rı la Yolaca· man, derin bir ne.fes al~ı~. Z~· içmiş. deği~ idim. Bcb~ ba~esi- muskalar ~ı , ~ §.CŞÜ. hocntaT dan IAf' çıkmıyor. 

~ le . hı>ruı:n i . vallı kadın koynunda butun bır ne gıtml§ ıdlk. Orada hır §ey ye - olmuş; se.nClerce Ebülbüda ile i:ki Sarı Mustnfa cebinden çıkanlı -
k • 1'1~ Relin <>dçın hazırla· güzelliğini ve ömrünü eskittiği mem~tim. bir şey içm~miştim. canbaz gibi ·uğraşmışlar... Şimdi ğı rakı §İŞC6İni ağzına götürerek 

h:r "e aı ll~fes b· anıda yazı kocasının ne al<:.ak bir namus Galatada.kj pasta.haneye gelinces iböyle adamı (esten kernni) birkaç yudum çekU. lmam bunu 
~ı \~ ldifün~r . oz:tnğım hırsızt olduğunu bilseydi teselli orada da a.ğznna mek lokma koy. mmkası olur mu ihocam ?.. görünce ka.']lannı çattı ve suratı 

ı.ın d' ... ,Var çırkın elli- ettiği bu genç kızın yüzüne bak- ma.mı.smıdır. Hoca ağzını yine dört olif nıik- astı: 
Oıı~n c~i d 

1 
mak için hicap duyacak ve ha· --:- Peki nasıl oldu da o ha.le tarı açtı: - Tamam adamına sonıyorsu. 

1' i... • ~1Ya ~ up, dolup yalindeki romantik mukaddes geldın? - A! .. dedi. Sözlimü bHirmc - nuz. Hcrl-f şarlbillleylivennehar. 
4lı :1nı Çe)t~ a: ve beni sevgi<;.i biraz daha alçalarak bil- - Eve geldik. Madnm Mari ka. den cevap ve.r:\p i§llı içinden çıktı- Ailab beterinden .saklasın. Kendi 
~·j>~ v~nı t~ ·: tün manasızlığı ve hiçliğiyle göz- P~. önünde sü pişiriyordu. Ta- nız. Mahmut Efendiy:i sen kırk se burnunu görecek hali Yolk. 

~ döğünup ·kb Yazık terinden ve gönlünden silinecekti. ze sut de}i lbir bardak ona, bir nedir Uırursm, ben Allah rahmet San .Mustafa gUldU: 
~darı akı} or.. (Devamı oor) bardak bana ikram etti. eylesin onun arı nesini, babaSmI, - Şi.mdiye kadar fikrim soruL 

ı~ '1~t ' 0 nra 1\1 ka.i·· •a.sıa arta aya· 
"'•rı rını t " ,.
1 

}'ava.. • aradı. 
Uj) ~ lah ,ca . 
~ eı-e~ r~ha.tt k 
t)~l tıdad l Versin .• 

1 ~d!ah hir :.. çıktı. 
~'d l\ }'a.pıl Uddet bal • 
dı:t" llt e·· ınış bir h 
~dır. bit ı:eı olün ka ey. 
~. \t, &.}'ra.niıkI rıııı. 
•11,~ n ba. 

(\\_ ._ 
b '~o 

~. ı;ı\l ... casına 
dt\t eelerı sordu· 
b O.tı:t ce tab h . 

'tıı ~\tet edecek ~ a ka. 
~d •. aab rtıt? 

Ilı ~ k.. aha kadar de. 
b k llvetlil 

1\ 'l>or? ere b h u a çede Ogtl . 
tıı~k kr•llı .. 

. laı:,~ı k 
~\o~ ı var' de. 
~. . fie .. · 
ı • ··ı se , 1 \Jl' Pn r pek 

tıll~ &eldi _., 
uı\ • 

- Uç gecedir uykusuzum. 
Fakat, seni görünce uykum 
kaçtı. 

N .. ? - ıçın .•. 
- Çok güzelsin de. 
Marta güldü. 
- Çok güzelim, öyle mi? 
- Dedim ya. Senin kadar 

güzel bir kadına hayatta ilk 
defa rastladım. 

- O Lalde çok taHli bir 
adamım! 

- Talili olmasaydım, ya -
rışı kazanır mıydım? 

- Y arııı kazanırdın ama, 
taliin olmase.ydı .. beni kaza. 
namazdın! 

Feyzullah, Marta ya so • 
kuldu .. 

Uzun saçlarını oktadı. 
- Padişah seni nasıl oldu 

da verdi bana? 
- Hala bunu mu dütü • 

nüyorsun?! 
- Evet. Geri alaca.klarmif 
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gibi, garıp bir his var içim
de. 

- Korkma! paditah sa. 
raydaki Macar kızlarının 
hepsini dağıtmağa karar ver. 
di. Beni nasıl sana verdiyse, 
diğerlerini de ba§kalarına he 
diye etmek'a:e gecikrniyecek. 

- Bunun sebe1>i ne? ne • 
den dağıtıyor bugÜi!el çiçek. 
leri .•. 

- Senin bir §eyden habe -
rin yok galiha? ! 

- Hayır. Ben sarayda o • 
lup bitenleri bilemem. 

Marta §U kısa izahatı ver
di: 

- Padişah yeni bir sefere 
hazırlanıyor. Timurlenk is • 
minde bir moğol hükümdarı 
Anadoluyu istila adecekmiş. 
Y ıldır.ım bunu duyunca fena 
halde hiddt•tlendi.. "Ordu 
hazırlansın .. Anadoluya geçe 
ceğiz.,, dedi. 

- iyi ama, bunun için ya. 
nındaki kadınlan dağttma -
ğa ne lüzum var? 

- Bu, padişahın bileceği 
bir iı. Fakat, ban~ öyie geli. 

yor ki, Yıldırımın bir takım 
garip itikatları Val": Mesela 
sefere çıkarken fazla kadın~ 
la me§gul ~!ma~mış .. sevdiği 
kadınları otekıne berikine 
çırağ edermİ§. 

- Çok garip ..• 
- Ben de garip buldum a. 

ma .. kim~ ne diyebilirdim. 
- Sem bana çırağ edişine 

memnun olmadın mı? 
- Elbette memnun olma. 

dım. 

Feyzullah kaşlarını çattı: 
- Padişah saçlı sakallı ve 

zayıf biinyeli bir P.'l'kt>k. Ben. 
se genit omuzlu, uzun boylu, 
genç, yakıJıklı bir adamım. 
Beni ona neden te .. cih e\mi. 
yorsun? 

- Onun yanında çok ra ~ 
hattım.. mesuttum.. eğleni -
yordum. Saraydan, küçücük 
bir eve geldim. Burada çok 
sıkılacağımı zannediyorum. 

Fahri Celal 
Shı1r bıuıtalıkları -.e kelrolemo 

tedavisL CataJoğlu HaUt Part.!s! 
k8.!'§18t. No. 21. 

Göz HEKlMi 
Dr. Mu,.at R. Aydın 
Beyoğlu Panna.kknpı. tmam soknlı 
No. 2, Tel: fltl58 

- Alışırsın, Marta! bura
sı küçük bir evdir ama, bura. 
da hürsün .. serbestsin! aaray. 
da dört duvar içincfo yaşıyor. 
dun. Buradan her yere, köy. 
lere, ormanlara, köy düğün. 
lerine gezmeğe ginebiliriz .. 
Daha çok eğlenirsin. 

Marta susuyordu. 
Feyzullah sözüne devam 

etti: 
- Benim bir arkadaşım 

var .. Bugün yarışta ikind ge
len adam .• O da vezir Ah • 
met paşanın Macar gözdele. 
rinden Mari isminde bir kızı 
aldı. Yeni evlendiler. İlk ön 
ce Mari çok sıkılmış •. Fakat, 
şimdi çr.a rahat, çok ınesut. 
mu!. 

Marta,Mari adın: duyuna. 
tİ• peraı 

('DetJ<mıJ. 1,'(J~) 
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Tokat, A. RQ§at Aktırkan Eminö - cü Hacıkadın, Y. Ali öner SiVB.St EminBnU, lılusta.fa ~ 
nü, M! Milnip Alpsoy Beyoğlu, .Ah- z ki Özt '°"""' kkal G ---'· nar, M. Fikret ElbisiJ!1 

Ö 
e una ~a e, ıy~ z, ~ A.Aee ;.._,. sıırcfl 

met ncil Kırk<lğn.ç. Mumffer GU tin. A-.... üskü·dar. .- ~ .ıı 
nur lstanbul, Kemaı Qölr..;-y 1z • .. ~ 1'-Y. - ~ A. Yaşar Anık :Kili',•._..., 
mir, S. Sevinç Kutsal Fatih, Şevkl Top~u Yüzbuılıgwına terfi B ro Halis ,.ıvı-:. 
Escnsoy Kırşehir, Süleyman Mert T ..,. çınar u ur, 'J{.Oııf" 

edenler ya. A. Tevfik Ercan--~_, 
Erenköy, Re§a.t Erel Beyoğlu, öner Kilis Salih sa~ 
Ya.hy~ Atalay Konya, ~batt.in Sıddık Sezen I<erkük, Cahit Ka sar, Asmı Akıncı KonY.,c.f 
Tanen '()~Uda.r, • Tevfik Duran- tan wl İstanbul. :hL Sakin Türk lstanbul, M.. Niyazi 'fUJl 
berk Fatih Faik Bcı1kknn Adapa- ı og u f{ii!Iltl 
zan. ' oğlu İstanbul, A. Nihat Tolunay bul, M. Utkutan SSJl'İ 
l~amazan Yüccr Balorköy, Nami İstanbul, Mehmet Özal Elazığ, =~~Kars. Sil~ 
Perinçek Sinop, M. Salih Ege - Cemal Alankaya Eskişehir, A. bul Abduııa.:1~ıtoJl .'!:....& 
men Çatalca., lsma.U Güı1.una Galip Alptekin İsta.nbul, M. Ha- . rat' Öğün Erzu:runl, ~ 
Bandırma., İzzettin I<Woğan Ba. zım lşgüven İstanbul. Fuat B~- ~yoğlu, Ali Gülder J{~ 
lıkesir, Sadık Ank Çankırı. Adil ol Mecitözü, Naci Çakın Toknt. mız Ersa.yın hparta. 

1 
Yalala.n Fatih, Remzi Yılmaz M. Semih Sancar İstanbul, A.. Çatalca. Fethi~~ 
Van, M. N~ Erkemen Meni- Ziya.ettin GUçka.n İstanbul, A. ~~in~H~ J\~ ~ 
fon_ İsnıail Yılmaz Gümüşhane, Zeki Göder Üsküdar, M. Nihayet Jftlıa.ttin dandenıir ısınJt~ 
Kenan Gürer Gebze, Celil Özde- Siler Malatya, Muzaffer Akın 1s dm Orhaneli, Ferit '(J]~ı. 
mir Balorköy, M. Fethi Sbzer Ça tanbul, Lütfi Orgun :Eskişebk, A. Kenan Alpa.rslall ~~ 
talca, Osman Böke Osmaniye, O. Suvar.i Öktem 1stanbul, Kc _ rttin Vicdan Bol~, o-1 
M. Seyfettin Önder Niğde, Ali mal Yalçın.alp İstanbul, A. Me- ::;:·. OA ~yrt tP" 
özcan Erzurum, M. Cemalettin lih Onıl Üsküdar, A. Münir Ya.. Şe~ttht OnsekizC>ğlU ~ 
Omu İstanbul, Remzi ınu Antal hm Bursa, M. Fahrettin Ülken Siler Boyvat, yuzııf.f~ ~ 
ya, H. Şakir Erman Beyoğlu, En İstanbul. ı •. Galip Erğüdeıı ~b- Ş, K. ~· Cemal~~·~ 
ver Kan Trabzon, Btirhan Erd.o- ze. 1 Re~t lrkan İstanbul. Ziya sa, CaJıit KarabaY cıı\ff t f 

ğan Kayseri, İbrahim Aktarı Kii 'l"czert.en İstanbul, Fuat Polnt =! ;'~ıi~! }'tf~ 
tabya, Hüsaml!t:tin lmük Anka- ~rklareli, A. Vasfi Görgün Er- dar,~~ Orhan pe~ ~,4 
nı, A. Hayrettin Güder Mardin, uncan, Sauri Sarptır Balıkesir. 'l"ank Bozyurt !zmlt~ ~ 
M. Naki Alpay İstanbul, Nw-c'- . . mı Burdur, Ali l{o (1111'. 
ün Arsal Beyoğlu, Ali Günay~ Topçu Osteşmenlığıne terfi met At&y Yut, sait 
diz, İbrnhim Korel Bursa. Selim edenler tanbul. . 

Güner Merzifon, Hüseyin Sakal Halil Edip önder lsparta, Nev Yaşar Meriç .~ 
lıoğlu Gelibolu, Hikmet ErolKon zat Özel Sulta.nahmet, Nusret E Tun~ Kırkla.reli, 'l'(l6\IJ' ~ 
ya, Latif Yıldıral Üsküdar, Cihat 1 eliz Üsktidar, Sabahattin Erkan ~~.bısa~~~on>1'· 
Eren Beyoğlu, M. Nusret Özsel- Kilis, M. Galip Arkılıç Sivas, M. ~nu Ali T~ Si_ 
çcit Üsküdar, İsmail Hotan Da. Emin .Aytekin Üsküdar, }.I, En. M. Hüsnü Yazgnn ~"s: 
day, Mehmet lleri Aksaray, Şe-ı ver Özba.kar Sultana, İbrahim kaş Ss.nkanuş, M. ,.·l:il· 5' 
kip Karlı Bursa, Cevat Vanlı 1s- Koparal Kırklareli, I..Utfi Altay rn, Nurettin Ta.yşt ~1

1,.ıo~ 
parta, Rifat Metcr Bursa., M. ' Adapazarı, M. Yahya Demirav k~r Uşak, .M', ~r J{ 9' 
Burhanettin Tulğa Arapkir, Ah. Anı~yn, M. Muza.ffe lpekoğlu A- ~:~.~~~t Fat.ib, ŞI~ C'd, 
met Odabaşı Erzi.."U!an. M. Ek - lnşehır, İrfan Altuı. Kütahya, !zmir, Ziynettin otnJl~tııı;ı. 
rem Güney Beyoğlu, Nedim Cos M. Hurşit Erentürk Iı"atih, S. B. Huhi Baturalp 13~ıı!(. ..J 
kunlar Uluborlu, Adnan Polat • Haşmet Alptekinaydın Aydın, H. det Tuğbcrk yuınn 14P-1 
l:an Beyoğlu, Orhan Otan Fatih, Kadri MusabaJJı İstanbul, M. Ha zmı Gürt'!eler K00!!"011<e~ 

hm d. Bö .. 1 t b 1 R 1 lan Malatya A~~n Si > Me et Onbeşli Kayseri, İbra - ı ru s an u . eşat Arlel s Trabzon, Öm~r ı~aw- ti) 
him Tuğ İnegöl, S. Kasım Akgti tanbul. N: Kemal Barlas lstnn. knt, Yıışar Ta.vvenk fı~ 
nal İstanbul, Bahattin Arga He- bul, M. Alaf:ttin Omay İstanbul, Pakkan Balıkesir, :ırl'l.1~ 
reke, Ali Toprakoğlu Urfa, Rüş M. Necati Esen Erzincan, A. Ek s~. Hakkı ~ikan }Ju~e -; 
til Öner Kızılcahamam, LutfiTör rem Yalım İstanbul, Afif Atilla nı Anaç Mugla, AdS tJ~,i. 
İstanbul, Mustafa Birtek Bursa, İsparta, . Şevket Or.can İstanbul, ::"tinA~:;:;ı. 'Tr9-~ ~ 
Mustafa Gür Kırşehir, M. Zeki M. Kamıl Pamukçu Ünye, M. Ce Kmay lsparta, Abdı.t11 ..o'"'~'. 
Güçcr İstanbul, M. Cemalettin lruettin Özdaryal Erzurum. M. yaı:ı, Mustafa Yılıtı~ ıı>,ı~ 
Yurclakul İskilip, M. Namık öz.. Necati Onur: Özdağal Isparta, ik Özdemlr :tzmir. ~: J{t.~ 
gür Üsküdar, Nuri Yalçın Boya- Necdet Ulubay Çorum, T. Beh • ~en~ ıK::1y.:: ~a.ıı t1' 
bat, Ahmet Gürkan KaramUl'S('J, 7.at Turgan İstanbul, Y. Ekrem ~; ' Hakkı pJJ~°" 
Ali Cengiz Simav, Knmil Ata _

1 

Möröy İstanbul. Nihat Odabaşı ~~et Rumi ıcııfı& tll'· ~ 
ma.n Ödem.Ls. Emin 1skit ungu · Van, R~zi ~fim Erzincan, A. A. Fuat Koçyiğit ':. -J 
l~, M. Nun Koçak Konya, Zühtü 

1 

Sabahattin~ Türkkan İstanbul, M Akpnıarcılar ;Kırkla;_ ~ıl 
Tibet Kastamonu, Sabri Durusu Orhan Dogkılıç İstanbul. t Lüt Ürenay Bô§ikttl.§frııl' :P'~ 
Bakırköy, Sadettin Erdemir Mu fü Dursun Maraş, H. Basri Şahin BMdrrma, A. ~e r ~ ~ 
danya, Mehmet Eğe Bursa· M 1 zunım, A. Kemal Oğuz Hsırnut, tanbul, ÖmerF ~: it· ~·ı 

• · 1 . -ı· Fanık Talas a~" "Jel" 
Bnha. Aksoy Beycğlu, Salih Baz Bekir Tankut Erzurum. S. Sım ğan G H KöY J!.. ~ 
dar Bandırma, Galip Çokeeen'Os Yardabak G. Antep, J<J. Sabri Nevşehlr, • A. R'aıı ~·Jel' .4 

küdar, İbrahim Kalkan siıhav KmUürk İzmit, AbdUlbaki Gü • H. lAmi GlirSOYlu ~J 
M. Ali Knrtcan İstanbul, ~ lcr Emncan, İhsan YeniGeri lz ~ ~rgünay. Uiuborlut ~ P":i 
Tugl>erg Mudanya, Mustafa Top mir.•~uh~m Tokuç Tekirdağ, !ı~ntm~İ~t~! ~ 
ba.5 .Akşehir, İzzettin Baloğlu A- M. Celalettın Ataer Ne'YŞehir, Ha Scracettin oeni~ ~. ~~ 
namur, Muzaffer Ekinoğlu Emi lil Yiğiter Manisa, M. ltfan Öz - na.~ri Tükel .tstanbııl· .fııı:~ } 
nönü, Faik Özka.n Edirne, Mu • acar Fatih, Missbah Canbulat Ki men Yalvaç, şUJ<ril ~tt.,-' ~ 
zaffer Atamı Edirne, H. Zihni lis, Halil Hamir GUlyurtiu tspar- SalAhattin Duru;::. >-11"11~ 
Özbek Div.rik, M. ıAlı Kuda.y ç. ta, A. Kıizım özaı Usküdar, Hu- :eyli ~~~~il~· 
Kale, A. J{emal Tokal Kosova, lwu Gülse:r Erzincan. Sak:attin Alper ~e.c,tl., > 
Kenan Ertam Fatı1ı, Ali Y8§ln A. Raif ômıelek Bahkemr, Fah SC!zcner tstan'bırl· 1· ıf 
F.dirne, Kil.mil Evren Elaziğ, !.s.. ri Pıınür Ernmıını, M. Atıf Erçı _ Yl1coğlu N.ikstı:,det Ö' 
mail Alper Nevşehir Zeki öztez kan hmit. Turgut fel'ir. Bursa, Devrek, A. ce ç. ~ 

· .. - ' Y Erd ·~ M. Alaettin SavaŞ }. 
can Edırne. Şukm Keskin Azizi aşnr ener Tekirdağ, Alpar. Yu.mrukçal PlcV'ne. ~ 
ye, Bilal Bingöl Bor Ahm t A- sal Orhun Ennnım, M. Kamil Gör Bnndrmuı ()SIJlaD Ct>ıt 

• ken Eyüp, M. Faflt Kaptan !<"atsa · ·r JY.:: 
t.une~ İstanbul, . ı4'. Alı Oyal A. Ekrem Acuner Sivas, A. v ıf Ay A. Rifnt öıde:ıı~(· ~ 
K. Hısar. 1\1. Alı İlby Manisa tuğ Uşak, Hamdi Ertuna Konyn, Kara.bulut Krri' SC ç 

' M B Ca.nova Manastır. it 
Osman D mir Kemalıy , Hakkı · aha Karat.Ay Konya. Turgut Bnkrrltöy Celfıl ()ıe 
Tayyar AkC' ,, Roııy , Necdet Gürler Sultanahmet, Y. Sabri On- Ahmet B<'rt n 13011.1· 

sal A rdalıan, Mehmet Özgün er 'fi 
Kurter Eyüp, Sadullah .Ağarman Bergama, Mehmet Gürkan Erz n· _ J)ewmı ](tlf~ 



• 
._ tem eden. Şertıfettin Mete! Adana, M. Ce. Mu::ı.mmer Gürtuna Kuneytra, LEVAZIM ALBAYLlCL ~A Tosya, Şükrü Kalkan Kalka r ··- Olmy Fındıklı. 

' ~ ~--- malettin Bllke Üsküdar, M. Sa.. Hasan Etgüer lliıtip. Melıınet Sel- TERFi EDENLER len, Ali Çakır Nevşehir, Sami 3. cü Sınıf Muamele Meınurhr ~ •. ~ ~ 1.fanbuı O. b:ıhattin Ergin :lstanbul. çnk Uras Kıbrıs, N. Hamit Er. Mııht.ar Ertıil İbrahim Hnlil Süzen Serez, A. Hamdi Yılmaz . ğuna Terfi Edenler: ,. llit Girf ~ir ıı ' can Kıbrıs, Necmi AJı:ol Safran· Tan, Şebabettin ' Ed~e. Şefi!c 
' t, ' • Hulld MUHABERE 'OSTECME?\TJ..1- ibolu, Şekif Ağcı İstanbul. Bayer, Ha~·da.r Aktay, Hüsnü kan Yanbolu, Mehmet Elidinç E Hıfln Gün Ko. M. paşa, Baha.. 
: .._ı..,.,_.. G!NE TER.F1 EDE!\~: M. .KİMYAGER B!NBAŞILIGINA Aydıner, Tevfik Aksoy, Rıza Do- dirnc, Ya.kup Batur Topkapı, Rn ettin ErtUrk Erzincan, Bahaettin ~ ~ ter11 eden. ~eıg~~J:~c~~~=- 'fERFI EDEN: M Muammer ğay, Kemal Soyak, Hasan Gü. şit Aybek Sapanca, Kadri Uz - Dirim !stnnbul. 

b ~"\narı l>-1 Arapkir, Basri Gerlt Çorum, Hu. ~Rfl ~nEnNb~ER· ~. 'f. Em:n" ner. Sabri Kurtman. G gör Boyabat, Mehmet Af§ım BaA 4. eti Sınıf Munnıele Memurlu-"t~ ... nı tine Ralınıi ltlsi Koaç Silifte, Hilmi Turgut uJ n LJ.JVAZIM YARB~''LI INA ı kale, Mehmet Tunçer Konya, t.' ğuna Terfi edenler: .\l,a lı""'"-etH-~ V 1 ...... 1 Dikmen Manisa. J{emal " 1·dora TERFi EDENLER L"' "k K h "C'-

1 r, Ş~ ttf: Uçan. an. Alaett:m Ertingü .stan:uw, Ankara. Süleyman Senye~Nev- Hüseyin Tunçmen, Sal&.hattin L'8.l. 

1
ay an ..L!.d"ZUrum, lbrahim Adıl Güneycan Şam, Dursun 

• ~ 1'1tcıq c Cllvcn- Cemal Gürel Adnna, Halıl Şen rekop, S. Hüseyin Göker Klbrıs. Bilen. Ali Hekimoğlu. Fevzi Özkın stanbul, M. Recep ÜsUln At•lay Baybl rt. S. Sadrotthı Da 'lı 4 ~liıı 1'u etu. Alagnr U§31<; Muzaffer Özen Soma, Re.. Şaban Eıııül lı;tip. Abdülkadir Göksaltlk, Kamil Beşpınar.,Sait alp İstanbul, Ö. Fehmi Poçuklu yı İstanbu~ S. Sım Tuna! !stan-11. 
0

~'1ı C'.-._ rgut. F..rivan şat Yılmaz Kırşehir, Mustafa Olca" Ded""'crn,. M. 'D~ftt Toy. Duya Osman Kurtel Mustafa uı b l M 11.T ·~ \th1.... ... ,.~elköy, ' Ka.~özoğlu Antalya, Ta:hsin J ......,.., ..,.., A"'94 r, • ~ u ar u, · .. ,,uri Oğan Çorum, IJuJ, .M:. Emin Avşar Urfa, Ab • 
~".... Özkurt Tarsan, SeJim lşiner 1.s- f~1!ıur,Cem Tianiy:alee,tti~n· ~nsakan BaBat~ d~~. ,ŞefHikaklaFe?!Yoğlı:yu, 'Zıi'.:i~~ İbrahim Yüccr Günıülcüne, Mus- dullah Issı Harput, Salih E:rdil ter'fI ed~- tanbul, n::-..ı .. r Alpsı"n Üsküdar, .Li.ı -t{I J- taf Savaa Ça""' o Is ~ ULllU<l kırköy, Cemal Göksan Cerrah_ llte Sclıa.bett. K""prülü Necip a 'li ı.uıca. Knsımpa.§a.. . Rıza Ulusoy -~~1:artaı llaı.ıı. AktYtımı!y rural·· ker CiS?rmh teErene, 1 S~adri paşa, Ergr;,;, K!milı1kn~cr. , 4. cü Sınıf Marangozluğa Ter. tanbul, Burh • Meral 1stan. ~~Pe ~b ~ef'Jr, H. ug vaş, a ınop, D1ŞÇ1 YARBAYLIGINA TER· LEVAZIM BlNBAŞUJlÔINA fi Edenler: bul. la.~.,_.\. 1-t ı.ı.._ uı. Bahat - M. Ali Emir Isparta., Şevket Te- Fl EDEN: Sadrettin Arıpck NL TER.Fl EDE1\l..ERr . Rifat Tosun Aksaray, O. Su""k-

. lj"'>ııı, ~· AIAettln kin "lzmit. Mitlıat Çet;n Erain_ şantaşı. Süleyman Ceyllln, Nu~ttıı! rU Ünal Erzincan, Muba......;;. To 5. ci Sınıf Muamele Memurlu-
' Ga~ Ca\'it nu Ozsoy ls- cn.n, Asım Oııden Uşak, Sabri DlŞÇl B!l\"BAŞILICINA TER· !ren, Reşit Erk::..."tal. Şukrii M b H fil . ğuna Terfi edenler: <ı.,. • .ı\ııtaı rı:o llıuborıu, Engin Cide, Sedat Beı;e Orlıan.. F1 EDEN: Refik Eııliş Niııan. Topscl Bedri öner Tabir IDır- kbay nnas r, a • Gemıc; İs - Ekrem Er' lstanbul, RJza 

' b...... Ya, .A. Mesut gazi, !sınai! Göksu Bakırköy, Is- ta$I. • tal ' ' tanbul, Ahmet Nalçacı EdJrne. Sosyn:ı İsp•rtn. ~~ ıı....,. ı.ı_ l!l,.,ı Gak- mail Konaç Giresun. Enver Al· DiŞÇi YHZBAŞir.JGINA TER· Liı:vAZIM YüZBAŞJLIGINA Yusuf Akahn Malatya. 3. cü Sınıf 
'• ıı.,;,jtoğt~ lstan. oğlu lsııarta, Hikmet Oğuz Bur. Fl EDE."1.ER: Adil Aral Muğ. TERFi EDENLF..R 5. ci Sınıf Marangozluğa Ter • na Terfı edenler:' "? Mcmurlufu-

' 
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la.tıhul sa, Yaşar Üstüner Zonguldak. la, Necmettin Akol Yozgat, M. Abdillm~it .A§km, Enver fi Eden: Ali Erer Söğü"t. 
" ""8hıe '°"1 ..;... DEMlRYOL YARDA YLJGINA Fcr::t Toran Hs!rlldar, Cenaha!- Baykal, Nımct Ünay, Şemsettin •. • Necmettin Çoknr Fatih, A. Mi. 
.;tttbı TER.Ft EDENLER: A. Hikmet tin Algan Beypazarı, Enver Di. Ararat, Nevzat Turkan, Niyazi 4· cu Sınıf Saraçlıga Terfi e- tat Öncel Bilecik, Ahmet Çaldır ~ ~ );',.,_ Tümer Yanya, M. Fazıl Ödeğru- IQver Van. Demirgil. !!hami Eroüze. denler: Baıldat. A. Feyzi Artamur, Rıza ~:'> lrıı .. :."'~ Ne, .Ke· 1stanbul, Yaşar Aksoy G.11. Pa. l.evaznn üsteğmenliğine terfi Yusuf Örencik Selii.nik, Şevket Erok Kayseri . 
.. ~r ' , aB Altun- «>~, Hayri Sovkal Aksaray, Ke - Yarbaylığa terfi c>'1.en1er: • edenler: Ertuganw Kastamonu. 

}'1 t!t R..-~~ l'aznay M _. J N Tevfik ~rlu Vskudar, M. Hilmi . f N lb DôRD'ft-...,.co s , rı.~~"~ ÜSkiıdar Sa.re~ mal Güran Divitçiler. azım Erkan, tıfan Teoman, .,.__ __ Sin c.-..ı ŞA'- B ""'°"lu 4. cU Sını a atlığa Terfi VJ."'I 11 :IF HESAP 
V"?ll, ·-..qo ~ • a DE.'l\11RYOL Bİl\'B~c:aLICINA Mevlüt Dincel, Nedim Çağlak, ~ op, .;:ıaw a.aar C.·~0 • : 1EMURLUCUNA T.ERF1 
"""IJJü lla"1 ç. "" Olcay TERFl EDEN: Rüştü Sarp Is· Nıızıııi Ba}-kal, Mustafa Sayın, Vedat ö.deu Beyoğlu, Emin Bil - Edenler: EDENLER ,tıı,; :u• s~- Aksa • tanbul. • Nezihi ~r. Llltfi Gök'iıulak, g1o tnuborla, Nurettin -an tJs· idris Erdemir lstanbul, Hüse.. Bedri Ergtin Manisa M Salih 
'l\ lq "1tu,_ 1'4nin6nD, D&\1lRYOi.. YÜZBAŞJLIGINA Rıfkı Ünal, F•rit Arooy, l"ecati klldar. Orlıan Oı-el 1Jsklldar, Rllı>- yin Savul Sivas, Sadullah Boy • Erdir Kerkük. Aliiet~ cclcoıuı 
· "-~~t Aı.. . ._ TERFi EDENLER: O. Nizaınet. Dcngili, Kadri Şenyurt, Sadık tem Altun Adapa:ıan, Hakkı Arar Van Mehmet Turgan Ker ls+n-bul, M. "-if Sayıner Cide, a.ıı, -~~ ~j ... ""'U.Ç .ustanbuI A F · İzmir, Ali Öı.bya Kırkçeşme, Malı san ' - ı.tı.ıı .n..ı . Cıı l!;iq ~ ı:dt; Cen . • tin ÖZbek Erzincan, • evzı I Gören. Rıza Unaydm, Veysi Jlo. mut Bilgin Adıyaman l.sıııaD Kurt kük, Ahmet Sıtma Erzurum, M. llilml Erkırmıı Cıımayı1ıa. 
11.:""1, ~· Ferit Y{ J{r_ Şenol lstanbul, Y. Kenan Ozct ıa;;an, Cemal Aks'1lün, Abdur. Tef-·' lldtlr Süre! İ<:ütahya, Sa· Lokman Altay Aziziye, Abdullah ıa, A. Nuri Oral Akhisar, A. Av. b~atı "l;\_'l.ll<lt A,,.... IZ1I • Adana. rahman Akgün ...... "'t nı Tek:r r':'--e A ı:r da Acar 
;"llrga ""lllirgan," ~k ~ars, DEMlRYOL USTEC~IEl\ıl.JCt · lihattln Dündar ,Çanakkale, HUs - Kıvanç Edremit. . ..&..llU.C • • -ıay. r 'ı ~ .. i.tar~ltıil ~-rtscC!ın.ıı Er- NE TELFl EDF..t'1LE. "R: . CcJiıl / 1Jinb11ş1lıqa terfi edenler: nU Bqanr Sivas, Cihat 'Ostemir 
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cü Sınıf Bando Muallimliği. Mamsa, O. Nuri Berköz Erzu· 

<q,j •;ıe •· l j ~ cıft-• ş· ..... Saltuk Fatih Tur • ru. m, Kanı,,: • il Atmaca Van, t. N11 Ji...t~l!i lleyban ~s- Aktan Edirne, Rasıb Şabınoglu ll!ıami özman, Zeki Doğu· ;;;'~,:ğ'~ıu, Mehmet Qym,k ne Terfi Eden:.. rı lz Erzuıcau, O Belıri Dav,;; l)"'ınç ı.,~Ykanot i'd" "- Uşak, lsmet Kantarc(oğl~ Gem: kurt, Şevket Vural, Hakla Gür- Fatih, Cihat Atiler Kadıköy, tıısao Feridun Özkok İstanbul. Nıızilli, Ahmet KUytan Edinıe, t~~ '""llııı lr• ırııe, lik, Necdet Berkay Beyoglu. Alı tav, Nurettin Eııloğan. Sadettin Barin lstanbul, Vehbi ö.zdamar 4. cü Sınıf Bando Muallimliği. Mu a Cır:ığan D. Bakır, !. Et-
. I &~Ali lJÇUın ~öd':n Baturalp Konya. şref Ta.'jkr~. Ur- Yarar. 7..eki Öktem, lnegöl, Talat Taylan İstanbul, :Mu· ne Terfi Ederbr: h~m Akural Kerkilk, M. Atıf De ,ır, Oı-~ Op, 1ızettı· r u, fa, RUştü G~ör Henlek, Suley_ mırarshn K o 

<\ ~,,,~ı..ıan T\.....; n Aycr man su-er Ayvalık zaffcr Orallı:an Salihli, Dilaver Rıza Batur Bayburt İsmail • onya. ınan Kıyak 
t S :-..ı ~--:vgazı Keınaı · "INA TER Koro! Ayvalık. Nafiz Bilııel Sinop, ' Ertuğrul, Behçet Yazan Van. ı 1iııı ""l>l<aı :ı.ı: - HARTA ALBAYLiu • - Neodet Er'beoler lstanbul Ali KUf Bora lstanbul, Ahmet Bozkurt 1s.a Til7.el Knlkandelen, Halli Dü· ~Sta_'l~r .A.dapaza ersin? F1 EDEı ~: M. Halit Gökay ls- • og·ıu Gönen, Nizamettin Uluç Ba- lstanb.ıl, H. Hüsnü Dirnıenci E.. r~k Rutahyn, M. Vasfi Akyürek lhat ,,,, ' lstnau· ~ Sadi tanbul. Sımav A o Çol k Tr b rı~nı,~ree ilk ':'l.Clll A· HARTA B!NBA.ŞILICINA krrköy, Nüzhet Seden Mardin, Ser elime. • . sınan n n 

\', J<.ıie llttrsa, ~~b·. Sad- TEW EDEN: Mahmut Çevikc! vet Uz Bolu, HUseyin Emil Ada· 5. ci Sınıf Bando Muallinıli , zo_n, A. H:ımı Girgeç Elazığ, E: 
\ • .rı..._, ı KJ,. pazan, Hasan Gürsel Erzincan, Y. t· Ed y h Akd . mır Esen Elazığ, Fevzi Çakmar ·~{h. K. M Pa.şa, Ali Tilrkkan Cevhan, Nurettin .Ak- ne Ter 1 en: a ya . enız Erzu~. Şaban Yeğin Antnl)a, ~ ·~'1;; y HAR'.İ'A YÜZBAŞILIGINA '.l'ER yol ()skildar, Recep CUnoy D. 6. Sınıf Bando Muallımllğine M. un Ertan Mn!atyn. Muhit· 

"1 ~ Ji:ı:ıl!:1'!AJıa.\\'LJ. Fi EDENLER: Yadig~ ~lge • 1 BAkır. Terfi eden: t. İh8'!n Atakurt. tin Ercan ElarJğ, M. Hasan Ol 
A k~ · Ce

1

:c• "'"u· ,.""n ... ,·--ray, A. Kadri Evırgen ' kcr İstanbtıl l\1 Al ' }I ı '1-t:.~1~ ~ .n. '""' .t'UU)il R! ıkl I•'ethi Sava., Lüleburgaz, M. Te~- 5. ci Sınıf Askc. . ,
11 

Meımır.. • . ı ınça an ı;.t:.ııı.1 ll! lı)7n ...... ~ - İstanbul, Abdülkerim ocac r. l fik Erdoğan Tosya, Osman Demır 1 ·una Terfi - .. ler: Çeşme, Sadettin Ener Çanakka· ~"''~' l<:Oı;;!I/ ~- oğlu Maııııııtır, M. Mııhtar Var. 1 soy &n.,,,hir. A. Hamdi Koçer Kırk ug , . , • le, M. Hakkı 'ıolan Milas, Halit 
1t. ?ı.lıı...... : M. Adil oğlu Çengelköy, Liıtfi Erözdcn 

1 
ıarell Müfit Kaya !stanbul, Semih Alaattin Tarhan Erzıncan, Sa- Engin Gümülcüne, H. Ft>hmi ıl?~~-- Osl'TE" !~~ .ALBAYLICINA Tolgalı ÜskUder. Zekfil Aıtruısu· dottin Vuranok Selimiye. Alpdoğan Kula. M. H ~üsı ön· 

A ~~U Jr;..~1 1 ~t:-~~.- TERF.1 El)'C''l\.~LER.· R-"'·ı Ayar- na'r Şehremini, Abdullah Altay 1. ci Sınıf Askeri Adli HAkim- gel Çankırı, M. Velı.bi Aksu Çan. ~ ... ~ ""Uc..l'll =-~ ur> - F tih Şe k t Ozgiiner Dilzce kırı, Abdülker.m Polit Ertuğrul, ~tıQJ\\'Jı°'W· • den İstanbul. Recep Çalcar ç.,n- B:rh,;,, Ö~~ EıuinöoU, Mıilımeİ fiğe terfi_ eden: Naci ~~r. 1. Niyazi Güvenir Bandırma, l. ı;!,~llqJ\ ARB!YE gelköy Aydın Simav, Mevlüt Enlen Er - 2. 2. cı Sınıf Askerı Adlı Hl - Ethem Tilktükü Bilecik, M Dur· •«İ.1ı,ı :ı buı,,'rERFt E NAKLİYE YARBAYLlGh 'A z1n.,.,,. Mehmet Sarsar Bursa, Sa· kimliğe Torfl edenler: sun Topçuoğlu Boyabat. Musta· 'Alll,\~ktaş. • TERFi EDEN: Hamdi Ô7.oğlu mi U&lu D. llelur, Mustafs tJnal Haydar Güler İstanbul, : :. fa l(!p Balıkesir, M. ll=zi B.'Y-
: S z •.ı...ı.CJNA Yenice .... .... A T "-· T Anta.l y · kal Eskişehir, Cemal Ozere Gü· \t · lihtü rn...t"ık NAKLİYE B!N'!'n ASILICINA n.nysc,.r, • .ı...tiUUI aşman • Fehmi Tüzer cnıccvnrdar, Mu -~. .ı.t: ll> ~ ya, Nezihi Yücel İstanbul, Fe.hrf ls milganc, Süleyman Yalçın Mıı· 1

b~
0

!11lJı.ı. TERFi EDE :LER: As:ıu A!tu. Tilıi<üz Ilgaz, Hilmi Krlıçpmar :::S- s:ı Kiızım Uran tanbııJ, M. Sa. lntya, l. Vehbi Tll§demir Sivas, 
1. 11:;;:,"eıı: Ş \'I.!CINA nışık Zile, A. Remzi ÇA;tiner Ge.. tan bul, Nuri cun., Eııkloehlr, Na- dık Al«:r Yaııya, A. Rıza Olgaç Hiıseyin GUngör Çruıkm M Ce 1rı, ~ J\Jıd k;:ru Över dizli, Nusret Kaymaz \ ozı:ı;t. c; uıualp Konya. lsmatı Kulkutay Sh-ns, M. Selim T!aynıık T!asım - l!Uct1!n Demiralp Elazığ: M · Ali 
ll J ~llltanklu llo~n ~s;ıu- NAia.lYE 1'"ÜZBA.~ILICi ı ~A Emncan, HUsmnettin J{onte:ıl E· paşa. 'fezbaşarnn Trabzon. · 

°'· •teııe, li~di ~- TERFi EDENLER: Kemal <;<:· minönü. Haşim Kaya Biledk. H. 3. cU Sınıf Askeri Adli Hlikim BEŞiNCi Si 'iP HESAP 
"' hl K1_ tin AJdnö-an Bursa, thsıı.n. ÜnlU· ' Rifat Kolat Afyon, Hasan Uçun f d H Akif B MEMURLUôUNA TERnt 1..1~,,~ NnA• ~"" 1 G E İstanbul, Şevket Aybek Sındırgı, liğine Ter 1 e en: · · ere. rıı ~ . .;J.~' ""~lLI""lNA yurt Erzurum, lbami uvcn • r . Emin .. ü E k t T blus"'arp ENENLER ~/'l'ıt ~: ~at dirne, Agfilı Alkan Ba~ burt. .Muhlis Dikmeng.ıl on , n· e ra u • • 

a~a et.an llsır:ra N l\KLD.'E ÜSTEGMENLt~l:' Veteriner yiizba~h~m• t.ern e- ver Yurtman aFtih, Fahri Kazan- 4. cU Sınıf Askeri Adli Hakim- Avni Gökten Ünye, Abdülha-ıııı1," S.ııa IJıs ar• NI' TERFt EDEl\'LER : Necmı •1 nlo" eıoğlu Burtlur, HOoe,-io l"olçmka- 1 iğô ne Teri i eden' Ziya Pekdemir !im Uzunöz Boh , Hayri Taylan 
"\' l ,, a. ' an tz~irlioğlu Demirci, Hilmi .~e~.i- Kii.mil Uluğ Adana, Rwı Er- yn Yayramrç. 5. Sınıf Asi-eri Adli Hakimliği Ta§köprü, M. Şakir Alptekin l.ıl;...,.tUzaAt> mo<Plu Bursa. Ercüment Gunduz gtindUz İstanbul. 1. ci ıı:.rf harita menıorhılunıı l~parta, Hasan Batuk Ordu, E. t;~tl{: ·i!l.JCINA Ist;nbuJ. Mehmet Meri<; Ulubor· Ruııen ÖzUnan Tcklrdnğ, Nec - terfi edenler: ne Terfı edenler: Fikret Vural Bitlis M Srtkı A. 

··~. ~· Fleşat hı, İbrahim Ergül Adapazan, mettin Atmner İstanbul, FcUıi Ak· Ra,it Nrwı Edirne, Hasan Oz- Hıza Tu.·ç Pirlcpe, Faruk AJ. ras Kayseri. Seyfettin Özdemir 
l ı. • ~ıfat ·,!. Kenan Mustafa llmay Fntib, Sakıp Er.. trun 1st:nnbul, Hayri Demirgüç 1s- kul Kütahya. demir l,,tanbul, A. Turhan Aya. Erzurum, J{enan Mutludoğ An-

i ~ Ürel)'· .r,renuluğ sü İstanbul tanbul, M. fil3at Güney Kıhns, Sc- Muhsin Erdoğmus Mersin, E. t.cı İstanbul, H. Avııı Kurbilck talya , Abdullah Tarhan İbradı, 
b 1 lıınb • Yüce Bo. TAB!B YAİtBA\'J..ICINA TER. lını Çubuk latanbuı, >'ehrl CUrkwı Süreyya Onay Maıılin, Nebill!"Y Malatya, M. zn Erdoğmuş Bey A. ~ıza Aydemir Sivas. Hüse. ~. • t1. ~l, ~it E- F1 EDE. IT.ER: Şevket Pek Kas· 

1
1 tan~ul, Su.a.vi Tulgay Kıbrrs~ Fa- raktar lstanbul, Namık Akoglu A Rıf Barlas G Ant Ym Nugay Fat~h. !brahım Doru 

l> t '' ecat1 Ça}ı- tamonu, M. Dincer Girit, M. Fe· d_ıl Gurcr Mil ı.s, Cengiz Pınar •1er- Mal M T .. K" - pazar, . w • ep Konya, H. İbrahim Ş..~nlı Bahke-~~ ~t)~'l1F-..Cu"'"'. rit 1lker İstanbul. M. Şevket sın, ~abaha.ttln Çapan 1stnnbul. atya, ~rat . a~?;er u lsmail Dogu Bursa, Halit Ulusoy 1 sir, Sıd.Qık Yüceyurt Sivas, Fua.t ""~, ~EJı."':"'-''UCt.. Tonkuç Çorum. İbrahim Atasn. Vo.hbı tJnor K<bns, Ya§ar lıuıe! - tabya. Sabn ntekın Nıgdc. Malatya, H. Ş•hc tifo Homriş J{asıı;ı:n. Pıııarba.şı •. A. UM Ço. lı ~ ~ it, Alu>ııf lbrahim l'un İstanbul, l\ 1. S'.ldctti n Suny h;g Banın. Se>fl. Ru,.ı lstanb~l, 4. cô Sınıf Oto Makin isti ôğin e Edime, N ccdet Kuda tg: >.lik l ı n tok E kı~ehı:. Zuhlıl Kaplanlepe 
>, llluı-; ~ fer Ça İstanbul 1\1 Sefik grdemir A • l>cm.ı Ka.lı Erzuıcan, A. Nedim . Sıhfke, hAınıl Oztoprak Mıhalıç· Qa~! :Pa~· kan Gir; masya M ·~il Akgün Istnn· I Dlmer lstanbul, Orhan Arcll Şam, Terfı Edenler: nastır. . • . çık, Hıfzı Erin Komanova, ı . 
. ı~-<qj~ ıs;.;_

1

r ~.rne, bul, s'. S~di Oral lst.mbul, Ab- Lfıtfi Soyugız Kastamonu, J<'eth.i Yunus Bo:ıı:er İstanbul, Ali Sn. 6. cı Sınıf Askerı Adlı Hflkim- Hakkı Çakar Bilec!k. Mehmet 
1 ~'>in ı-ta, lruıınu dulloh Atamıöun İstanbul, M. Ynl<m lstanhul. mi Özel Rôdos. lôğe Terlı " "' Ahır.et Aker. Paik Tun,ay Sivas, Yusuf Gür. ~ 1ı,""'1ıııı, i:"- Salih Tevfik Gün.; Aüdın. lnayetullalı ,....,. '"

0 
•nat -ylığına te.n 4. ci Sıoıf Telli Makinôstrğo 1. Sınıf Askerô Muallimlôğe ter tekin G. H. Köv, M. ı "uri Gü· •ııı~ılr. ıı •• ~et Ka- Ural Ajderhan, ö . Ya,<;ar Kara. edenle" Terfi eden· ;\fecit Hitit Vnn. fi edenle" ven Şand•klı. Nurettin Aktı:no \ı lı'o ~ l> Olca:y ·· d t 't..ul S Sa · DörL .. . 1 tanbul il l!hcln Sabuncuo~lu ~ llr:ı.. c1 Ma...... su umnn c:ıtar!'..I • • . mı Cavit Aktunç Topkapı, M. Re-n A .. s f K 1 - ,. f' Fuat Go Jt 1 • -Il Bn put, Cd a. sı·va~.' .... ı' . J·'." lı"t Ba•·kara F~ntilı. , ),?' ~fehrn ·~ .. ca. budak Antalya, zı Sıislüof,lu Ç. Kale, M. Sı:ıdettln .... cu ını amacı ıga er ı ~ ·" ... - -> 

~ t n ~ ~ıt Bay~t 1Cü~e.. TABlB B1NBAŞILICIN \ TER· J<Nl"ln A~ıkpaşa. Edt:nlı:ır: lettin Kub n 1 tnnbul, H. y . hmi M. Kamil Güven B ırdur. 
• ııf'• Ş_ l{ \Düz- Ft ı;oıı:xı.ER; M. L•mıl Es n r.n ,c sanot ylizbaşdığma •er Mehmet J<alkan Çatalca, • \1. Yasar İstanbul . . LTINCI sı. IF llli"-'AP 1 

il. ı;tın, Oai,if ısar, ~ as. t. Ncjat Babao;ı 11
• ~I · Co fi •"'""'" N urı Ardor İstanbul, Alchr ' l 11 2. ci C ınıf Ac~erı ~· : fi nıl ôğt ~j EMl'R ı . ucu. · A TERFi ~~~. l<ar~Ut G~k· ın }ettin Cank .. t 1.stanoul.11. I1l. Aca. Zlj aettın Soydan. Erzincan. ls. 1>azcli ~a!ıanbolu. M. Şev~, ı:on Terfi eden: D. Şükrü Aydınars . • EDENI .• ER 

t ·~fl'• Cl.ıtıan, N IO\llZ, bit J{ızıldeli i\letrovice, •' . "7 Nevzat Gilrbüz Kastamonu, ll.{. u fan Samntya. 
ın.a .J, .?vtustaf usrct mı Batmaz Sivas, l asım Derelı BahatUn Orhon Beşiktaş. • taytekin İstanbul, Necati I<nl - S brı Karn)a!t;ın F .. t h , :\I. 
~ Ultan Sa a O • Sürmene. Suphi Porsuk Sivas, A keri fn.hrlkalB.l' albaylıf,ma mozlu lstnnbul, A. Ceydet Er • 3. eli Sı.ıı At kcri ~:.uaT .. 1 t;.e E.n 

11 
'nvuş B ' lJ,t-u;. A. Rıza 

n ıo,ı;ıu 'l'e:ı/1ka ... - Tcvfık Soyğuter Vodınn. A. Nu· terrı cd<'nler: durmaz Trabzon Abdurrahman Terfi eden: h li - ' ttın Özgillt · Gürl· n D.r.ar, N ><.lullah Yn1<:ııı ' \~ ., 
1 laııhuı."~ag: ınon grgiif Üsküdar, Niıanıettin lbrnhim Sunbay Manast". Ah· ı ÖT.dill•k h. Cckm;,.,c "1. Sım Ak kin SUleyma • c. Ya!va~ ı. C,m•I Altun, , . Is • 

• 1\ ~er Cüv ~ 0 ügörcn Aksaray, M. Ila_va.tı <iullah Altl1l5u D ebrc. .. ::-1' ' 5. ci Sınıf Ash~'"İ r .. hrnllimlig··c partn. Mustnfa Ccrıt Çorum. 
'lUner l kenç fomisoalu Trabzon, Muhıttm Askeri fnbriknlnr larl.mylığlna guneş Aydın. . Terfi eden ler: !\1chmet 0o · anuz Bolu, Recep 

l'l>.!3lMt-. ş od l lkcr Eğin. terfi ('<ll'11: 4. cU Sınıf Demirciliğe Terfı Özel Pclr•r. A. Ccvd t T~rfun 
"'4\: ·~~~c;;ILtCJNA I<;CZACI ALBAYLI<"iı r ·\ TER· ı Fahrett..n Ozacar Davutpaşa. Eden: lsmail Ergin Mu ·urnu. O. Rcc t O ıman Bursa, Hüş. C'skii<lar. Hamdi Alrıcr ::sn·as. 

"'" Çizın Pi EDEN: Ali Ertan Çen~Pl'<v.v. hkcri fnb•"ml>r hhıba>ılığmo 4. cü Sımf Kanıacı. ığa Terfi tlı Tan. u ı:: ·a. l( emal G"lne~ 1! · ••ma.Gö ö~=~ 
• '\N· en fX.:ZACI Blı ·B.\ŞILJGINA te rfi "den: d H T I El . g- 1. ci Sı lif Muamele r.LınurlJ B'.l.ş Burdur. A . RızaE rgyüu. 4~~ ŞttI""ı '1 RH ED~. : M. ı aei Çnglar M. Rıdvn:ı Tunçman lstanbul. e en: asan eze azı . Terti F'!Lrn a Terfi ed •ıl·r : H ı>a M Emin Cfü avdın P. ~~. ~-- ...,. • R d •!\skeri fııbrllml:ı.r yii7.ba<;ılı~rna 4. cü Sınıf Tufekcıliğe -

l{ !l'ı ac;k'ket T BIB •('ZB\ŞILICINA Tl~H trrfi t'dcn: Edenler; o. ı'w ! .. ı öz~ ırt . İ\ Va . 

~~al ttin ~ Pl EDL iIER: Sabri CÇız Bor, Fıın. Tiğr<'~ Ü:sk?dn.r. ~ BBüıhnı.ottin \'urkır F' )O ı • hı~ Ackı.~~11 _ • :ı ::-ıyn . IGOZ MU fEHASSISI iıİi ){ "ıet OlgUt - A ı Azını T-.ırhan Burhaniye. \"Uks<k nılihend" •lba>lıgnm Rifat ;)emirkol Bolu. M. l!ulıi - a ·n c!e M ·nıu lu- r.: k tı.~ ,,en ~e· Mehmet Şevket Yağtu~ Kıbrs, terfi eden: Çeliktcpe Girıt, liıf.&ı Kalkande- c~ı Terfı c .:·nlar: •emaJ 1 r 8D ~tarıb·vıan~ ~. · Ali Kemal Savaş Adana. Meh. I M. Remzi Bilsev Screz. • . t' zıvanL na ·a .~r gtuı 
1, ıt ~ l. Beh .lvı. nıet Adil Cüvenel Selinik, Meh· l'.Ultseı· mühendis yarba~·lıfına len, Osman Saygın Drrıca, M. A. N •::suhı Öz.,,"· Oeol'ilıiar At • or.ı.~ 

0 
, so:\"UA 

~)1' ()i :.""1i ~ ınet Kemal Özye~in İzmir. M~h· tertl •<len ' Cemal Altıno.-du lstnnbul, Mus· met Ç IMen İzmir 1 iitfi Co< 
1 1 

l (.' ame• Palas ~~-~ lst~ rnet Mitat Bayır İstanbul. Meh. , 1hs:ın Kuday S. Ahmet. tafa Orsd Çatalca, :M~ Tahir Ç:.:k hın lsn utı:ı., O. f't rı Sii1·nn t a zsıl. c ·kat ·~~ A, m. t. efik On.nn,gut Trabzon, Is· 1~m.sek mhendis binbnııılılhnn makçı Bergama, A . Hil.met : 1~. tnnl ı. I, Timur I"ub:u. l~r f' Y' ı~ n 1 , ... lı•fon: 49318 Oı~· . .ıı,. lllail Hakln Yurdakul fc:tanbul. lcrl'I eclc-n: " h H S.· r Rarnaz.nrı Ocdizlı !T.ınis:ı, Jh an B --·~ı, Mustafa Faik Ozcan Bayburt, 1 Kamil A'r'gut lmıir. gtin <.Um üş nne, asan .. -

uz 
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Jandarma 
terfi listesi 

M. Emın Ardıç, Salih Uzbay, 0-
r. er Durakbn.ş, Hulüsi Arsever, 
l .. m~ı 'finğiz, Mucip Süzen, Hasan 

Acarer, Şeraefttin Gün 
, Rıza Acır, R. Recai Akman, 

A J ıza Tümer, Necati Arbak, Se· 
z ı Yalaz. Bin başılrktan yarbaylı

ğ terfi etmişlerdir. 

HABER 

30 Ağustos 
(Bil§ tarafı 3 üncüde) çe rt:öziimıin Ötıitnde inki~af eden 

Aslıhanlardaki düşman. baş ma11zora ~u idi: Dü,<11nan kuman. 
kumandanın idare ettiği meydan a1aın111 şı, kcırşt1d tepede son 
muharebesiyle bu akı'bete uğra· gayretle çır,ırndığını f!orıır qi. 
dı. bıyciim. Bütün düşman mevzile. 

M. Hilml Polat, Halit Ziya Ok
tay, A. Rıza Soyak, M. Sabit Al
k n, M. Zahit Demirel, H. Tnlilt 
G ll'er, Haydar Yılmaz önyüzbası
lı' .ta.n binbaşılığa terfi eylemişler
d :-. 

Ba~kumandan. milletinin ma. 1 rinde biiyük bir heue.can ve he. 
kus tal'iini yenmek suretiyle en Zccan tuqdı. Artık toplamım, 
bı.iyiik harp zaferini kaydederek 1 t1ifci:lcri11in. mitra/1fÖ:::lerinin a. 
Türk mmeti ve Türk ordusuna 

1 
fe§lcrindc smıki iıldü~iicü hassa 

mücadelenin ve harbin en tatlı k<tlmamt§iı. 
ve gurur vericı heyecanını tat- 1 Bu oradan, şimalden ve cenup. 
tıran garp cephesi kumandan, tan birıbirini velyeden avcı kı
lsmet paşa, ordularının ba.şmda talarımızın guruba yaklaşan gü. 
en tehlikcB mmtakalara kadar ne~in son şuaı ile parlayan sün· 
gi.rmc..l{tcn bir an çekinmeyen er. güleri her an daha ileride görü. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ 
NEVRALJi: KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

M. Zeki Savaş. M. Nuri Turan 
A. Cafer Aksüyek, O Faik Uğur, 
A' ılllltaz Kolankaya, Şahab::ttin 
A abay, Bekir Aytuğ, M. Ziya I
şı 'tözlü, A. Fehmi Kardeş, A. Vasfi 
B :ı.yra.ktar, Arif Özmcn, İbrahim 
O ıver, Zt)a Kaynak, Cemil Alkın, 
Sn.mih Kıranbay, Ya§ar Kaya, Ze
ki Arda, O. Raşit Tütüncü, Em. 
rullah Gürkan, Fethullah Bnsaran 
Usteğmenlikten yüzbaşılığa terfi 
eylemı§lcrd.ir. 

kanıha:ııbiye reisi Fevzi Çakmak lüyordu. 
şimdi Çalköy civarındaki muha. Bataryalarımız 
rebc sahasından kaçabilen düş amansız ateşleri 

icabında günde 3 kCJfe alınabilir. TAK.Ll1LERINDEN SAKININ/Z. 

Teğmenlikh'n tlstcğmenliğe ter
fi edenler onlardır: 

A. Nusret Demirgüç, Seyfi Ko· 
c:aalp, M . Sabit GUnanç, Abdullah 
İnal, Fethi Akbay, Neşet lzer, A. 
B'aik Başar, M. Kemal Köymen, 
Hulki Örsü, M. Seyfettin Özsükan 
M. Fehmi Terzan, Ahmet Utku, 
M. ~~vket Kansu, F. Şinasi Ya 
maç. Mı•stafa Öztirit, A. Ekrem 
Çcl.kkol, Enver Bayar. M. Ali Gü
rer rnıh Tamer, Halit Gülüm. 
ser, hl llulüsf Tanal, Sayar, Sala 
battin oan, A. Rıza Üzsü. Saba· 

manı tamamiyle imha etmek !erini ic~inde barıı ı z C('. 

planını hazırlıyordu. hcnnem haline getfrıyord :.ı. Gü-
Başkumandan. muharebenin I neş guruba yaklaştıkça ateşli, 

iste bu safhasında: kanlı ve ölümlü bir kıyametin 
- Ordular ... ili; hecleli. kopmak üzere olduğu bütün 

ni:r. Akdenizdir ileri ... rmri- ruhlarda hissolunu.vordu. Bir 
ni vermişti. ' anda cihanda büyük. -~ir. inhi. . :(. . 

30 ağustos meydan muharebe. 
sini tasvir etmek elbetteki her' 
kalem için güçtür. imkiı.nsmiır. 1 
Bütiin bir dünyanın "olmaz'" de· 
diği, en mütahassı:.; ve ehil ku. 
mandanlarm "bu müstahkem 
cepheler altı avda en kuvvetli 
ve techiz edilmfş ordular tara
fından yıkılamaz .. hükmünü ver. 
diği halde hiç bfr tahminin en 
ufak isabeti görülmemiş. 30 a
ğuc;tos ~ünü Türk kumandanları 
ve Türk ordusu tarihinin en bii. 
\·ii k hal"bini kF..anm· ştı. 

dam olacaktı ve bekledıgımız ha
las güneşinin tulü edebilmesi 
için bu inhidam lazımdı. Haki. 
katen semanın karardığı bir da
kikada Türk süngüleri düşmana 
doğru hücum ettiler. 

Artık düşmanda bir ordu, bir 
kuvvet kalmamıştı. 

Bakiyetüs üyuf bir kütle. 
kendilerinin dediği gib!, pürha" 
ve lell7..an firar içın fürce arı
yordu. Artık gecenin koyulaşan 
zulmeti bitince gözle görmek için 
güneşin tekrar şarktan tulfıuna 
intizar zaruri kılıyordu. 

l • .. ~ .. 

( Ga1.etem.lzlJI birinci myıuııuı.a 

ba§lık yanındaki tarih 4Jerçeveaf im. 
ponuyla birlikte gönderlJec-ek) 
EVLENME TEKLİFL!iKl lŞ ARA· 
MA., tŞ VEltME, A.LIM. SATIM 
ıtbl tl<-arf mahiyeti ba1s olmıyao ku. 
çlik UAnlu psrıuın. netrolwıur. 

Evlenme tekliflen 
• Yoş 24, boy 162, kilo 58 orta • 

dan uzunca ycşiliınsı elô gözlü, mü• 
tenasip viicutlıı, lise tahsilli iyi, cid. 
di asil bir aile kızı, en az lise tah .. 
silli , devJct memuru veya subay 
(subay tercih edilir.) hır bayla e\• 
Ienrnck istemektedir. ( 15 Leyla) 
remzine milraca:ıl • 308 

Pulla Kutuları ı•r111la İ•teyiniz. 

r Yatı Mekteplerine~ 
Çocuk verecekseniz: l:'atat., Yorıan ve Çarp.flarlyle :YaUAI' ~ ' 
Battanlye, Ha\·lu \'e Bom :>ılarmı ucuıca mağa1.am1Tdsn &1 
tanbul Suıt.uıhıımam c.adılefli No. 4 ret: 206".?5 NO 

BURSA PAZAR!: SiPAHi oğlu HASAN flOS 
.......................... ~· 
---------------------~,~ 

r BEL.mSOGüKL.ü~ 
. Ofl 

Hastalığ'ı • fartf • fl'Cla.-ı ve tutulma mak careleri, yazarı· 
Cafer T&yyar 

INKILAP KIT ABEVI . ................................ ~ 
m• tı ıı a.ğcı, Hüsam.ettin TimU -
~. ~. ·.tem Peynircioğlu, Cihat 
ll:rıı. '1. M. Emin Sa~lam, Hasan 
~~ .... · rehmet Dlncer. Enver Gün 
~ , HusnU Ergün, M. Sabri Tu
tmnel, Mahmut Paksoy, .Mahmut 
ll"cnallan, Nazif Tilköz, Basri Tür 
!lecmi Özkes, Aziz TÜre, Ali Er~ 
tan, SclAml Kara.boncuk, M. Dün· 
lar Kılıç, Sataha.ttin Öneş, Ömer 
ltaa.n, Kazım Topluoğlu, A. Ce· 
iiI Kızılkan, S. Ahmet Topçu, M. 
Supht Tüzün, Hamit Kıhçay, Mus
tafa. Köymcn, Cemal Bostancı, Y. 
Salahattin Öner. H. Hilmi Erer, 
Klı.ni Vardar, Adil Sükan, Hüsa -
mettın Yurder, Fehmi Soykan, zı. 
yact:tin Saburu::u, Abdullah Somay, 
M. Burhan Aras, Natık Kızılkaya, 
Hasan Taner, Tahir Atasoy. 

Bu eı.fhayı. onun. büyük ku· 
mandan flbedi Şefin ağzından 
dinliyı'lim: 

Ertesi gün., tekrar bu muha. 
rebe mevdanmı dolaştığım za· 
man gÖTdüğüm manzara ben{ 
c;ok miitahaF.:;is etti. O karşrki 
sırtlarla gerilerindeki biıtün va. 
diler bütUn dereler. bütün mahfuz 
ve mc~tur yerler bırakılmış top. 
lar otomobillerle ve bütün met· 
rukatın aralarında yığınlar teş· 
kil eden ölüler. sürii sürü karar
gahlarımıza scvkedilen esir ka. 
fill'leriyle hakikaten bir mahşeri 
andırıyordu.,, 

* Yaş 30, boy 167, bıı~day renkli, r ·-
kunıra ı saclı eIA sözlü sn~lam vü. 
cullu Ci2 lira net maaşlı iyi ahl3kl ı 
bir bav, boyu 16() don nsn~ı olmı
yan :W-'25 yaşlarında sıyııh vey:ı 
kumral saclı ~ivah veya elA gözHi 
orta toplul11kta, ev ve dikiş işi bilen 
iyi ııhlitklı bir kız veya dulla evlen• 
mek iı.teınektecllr. (Y.Y.) remıine 

mür:ıcnnt • 30!1 

LORENZ TEFAG 

Ü~üncii smd muamele memurlu· 
~rundan 2 <'İ smıfa terfi edenler 
unla.rdır: 

"1!9 _ 30 afj11sfos qcccsi, sal>a 
ha karşı J!arp cephesi 1ıarckôt 
şul;csi ıniidiirü bermutat o saate 
kadar muhtelif karargcihlnrdaıı 
ve hcl' taraftaıı Rclc11 roporlarn 
göre Jıarifa ü::erind'c tcsbit ve 
işaret ettiği va::ıııcti mnumiJCJIİ 
cephe kurııandmıı l smct pa:;aya 
göstermiş ve o da derhal: 

- Paşaya göster.. EmrUc 
bana göndermişti,,, 

Jşte bu gece üç büyük kuman· 
dan. Gazi, lsmet paşa \'e Fevzi 
paşa arasında verilen kararla 
30 ağustos zaferi doğmuştur. 

30 ağustos haı,bi. bu zaferin 
bir yıldönümünde. meydan mu. 
harebeleri sahac;ında Atatürk 
şöyle anlatıyor: 

"Arkada.~lar, saatler ilerledik-

30 ağustos bir milletin har
biydi. 

30 ağustos istikla.t ve hürriyet 
harbiydi. 

30 ağu~tos Türk askerinin ve 
Türk kumandanının harbiydi. 

Zaferin manasını bu ÜG cümle 
ile daha içten, daha candan anlı. 

1 yoruz. 
N}Y AZ! Ail'/ıf ET 

l ı ve iıçı arayanlar: 
• Türkçe, tran.ııızca muhabere ft 

tercUmeye vA.krt yazı makineal kullan 
masmı ve muhasebe bilen maU biz 
mUes.sesede çalışan bir ı:cnç aaat dört 
ten sonra birkaç oant ça.lışab!Jeceğl 

bir tş aramaktadır Beyoğlu postrea. 
tan HUseylD adresine yazılmuı. 

• Fransız mektebi orte lu.ammdaıı 

mezun, daktilo bilen bir bayan iş ara. 
maktadrr. 'rllrkçeal !yldil'. (Never) 
remzine müracaat. Ha.k:kı Y.ılmaz, Nail Varan, Şe· 

filı: Ho'.18.1, Halil Rifnt Artun, Hils 
nil Atam er, Hamdi Özentilrk. 

Dönlüncü sınıf muamele memur 
luğtından 8 cü mıfa terfi eden
ler: 

S. Fahri Övünç, A. Kemal Oz. 
den, Sabri Saymalp, Abdullah 
SUmer, Nuh :Mehmet Çıngı, Yusuf 
Ziya Arıkan, 1. Hakkı Karaman 
Hikmet Kamar, M. Tevfik Kalell
oğlu, M. Bmin Özkan, Pertev Bo· 
yarşıkva, Kô.zım Dinç, Nuri Ka 
ragözoğlu, Münir Çağlar. 

Ordunun deniz kısmında terfi 
eden subayların listesi 

• TUrkce ve t,.ıınsı:zcayı mUkemmeı 
bilen genç blr bayan sabah veya Cğle. 
den e nro.lan tercllme işlerinde c;alış. 
mak tızere ~ aramaktadır. Almanca 
dan tercUmcıer ~ yapabUlr. lR.B.T.) 
remzine mUracaat. 

Aldırınız: 

Dördüncü sınıf hesap memurin. 
landan S üncü ında t.erfi eden
ler: 

YU8Uf Engin, Salih Aünver, 
Malmıut İnal, Abdurrahman Süer, 
Veysel Baykal, Mustafa Bülknl 
RiltUi Yalçın. 

6 ncı f!mrf hesap memurluğun 
cJuı 5 inci sınıfa terfi edenler: 

Ali Rıza Yaraş, Ertuğrul Mete 
l'.uat Elınacı, Nedim Ünver. 

5 inci mıf tüfekçllikten 4 üncü 
-'• terfi eden: 

Cem.il PJevne. 

30.8.1941 
itti IMyaeetieu,m Türk hıwa 

bar bandosu 
(M&rfla r) 

1~tl5 MUH 
havalar 

~Dam 

MUzltt 
18.M Çitte IMll 
JB.'9 Konupna 

o. B. Parti 
ainden Pro. 
feııör Hauıı 

~it 
Tankut 

M:50 l'urttan 
eesler. 
(Radyo 
Küme 
Heyeti 

19.ıo Konuşm& 

Davet 

kurumundıuı 

19.SO A~n9 
19.45 Caz O,: 

ktıt'ltrası 

20.15 P.adyo 
Gazetesi 

l0.45 Milli oyun 
havalan 

21.0 0KonU5Jllft 
21,00 Koousına 

Zafer baJra 
mı hakkın.da 

.21.15 Dlnle~1cl 
lswklPrl 

.=1.üll Salon 
orkestrası 

22.30 Ajans 
22.·15 llarıı; 

Mlh.iğl 

llkoJ.."1111ardBk1 yok ul çocuklara ~ar 

Ankara, 80 - Bu seneki askc>ri 
terfı listesi ile deniz kısmında ter
fi edenler şunlardır: 

KliR)IA\' AI.BAYLIGA TERFi 
EDENLER 

Sadık Altınlan. Tacettin Teley -
man, Rıdvan Karo!, Necmettin 
Toksöz. 

KUR:HA \' AI.BA \'LH~A Tl'~RFJ 
EDJ;l\LER 

Burhanettin Esilkun, Sadettin 
Özman ,Fuat Uzgören, Iı'ahrl Ko
ruUirk, Emin İlker, Tevfik Samur 
taş, Zeki Özalp. 

GÜVJ~RTE ALBA YLlt.IN'A 
TERPt ED .. lı.'\'LER 

Nedim Ünseven, N;zarnettin A
kerman, Ziynettin Özel. 

Gtl\'ERTE ALBA\"UGL"'\'A 
TUU•1 ED&.'°U;R 

Sadi Tunalı, Fey~ Gürman, Az 
mi Yazıcıoğlu, Hakkı Erim. Meh
met Atamnlacn, Kenan Göyer, Rüıı 
tü Asal, Arif Tuncay, Mehmet E
manet, Osma Özgil, 

GÜVERTE BfNBAŞlLIGIXA 
TER•1 EDENLER 

Vahdettin Aytan, Hüsnü Özbo
rn, Mazlum Öz.ar. Ekrem Tetik, 
Bahaettin Ergin Tevfik İnci Mü
nif Sur, Abdülk~dir üstün, Şem . 
settin Ünsal, Rıdvan Tekkan, Su. 
ad Öktem, Kemalettin Durmaz, 
SaWJıaddin KızıJyel, Lütfi Tağeıır, 
Tevfik Eralp. 

GtlVERTJ<; l'ÜZBAŞILl(iIN A 
TER•'f JojDEI\LER 

Esad Dnybelge, Haydar Olcay
noyan, Şehabettin Karaca, Ali Al 
per, F<'thi Altan, Enver Özdemlr, 
Şekip Dilber, Fahir Bilgin, Sadık 
Erol, FAip Ağıcı, Zekai Gürol, Meh 
met Boysan, Kenan Günay, Baha
eddin Üzülker, Feridun 'i etkin, 
F'eyzullnh Aksoy, Scbati Ta§öz, 
Arif Yalpkııya, Faik Doğan, Rifat 
Gcnçoğlu, İzzet Kardcştuncer. 

Gt''·,..n1·,.; c~rEG~rntıı·LiGE 
TERI"t EDE1'"J,f;R 

dnn oomlyctı ,.c IW,lkoz kaza kolu ~·-z ·1 0 k N · E t• 
•">e a r un, crıman rçc ın, 

rol811#fnden: Turgut Özel, Kemal Kurtukan, 
C~yetin &('nelik kongresi önümüz 1 Şemsı Par:n, lsmail Göksu, Doğan 

deki 4.9.9U P<'fl!Cmbc günU saat yirmi Ülkan, Enver D<'m·rören. Şahap 
birde Beykoz cumhuı.yet tı~lk partisi 1 Gilnkurt. Cevad Ülken, Nejad Te 
Beykoz kaza merkezinde toplauaca • , zel, Nazrm Orkan, Daniş Yıldızalp, 
tından muhterem azanm l"'IUayyen Mucıtıı.fa Ülman, Sllleyman MarPn 
gQn ve saatte Kongreye teşrlflcri RI. gin, Nasuhi Gökçen, Ferldıın ~evli 
~ ~ r. Nusret Önel, Şevket Parlar, Fet. 

hl Noyal, Murad Ka.rakurd, KA -
muran E\Tanos, Selim Türke§, Ke 
"rem Okan. 
MAKt~a: Bil\"BAŞlUGA TERFİ 

EDEI\U,R 
İrfan Öser, Namık Ta.çkln, Bur

hani~ttin Tan Cemil Demirorman, 
Hasan Köni, 'Fahri Berk, İhsan 
Aksan. 

.MAKil\"E YtlZBı\ŞII.ŞG~NA 
TERt,İ EDE!lil~ER 

Kemal Uçansu, 1smail Emilsan, 
Necmi Tuğsavul. Adnan Erül, Ali 
Başarır, Kadri Kururberk, Necati 
Kutsal, Yusuf Arda, 1hsan Sonat, 
Nurettin Aykut. 

MAKİNE ÜSTF,(il\U~NI.WE 
Tt~RI<1 ED.t~U,R 

Baki Zener, Doğan Erokan, Ah 
met Gazez, Ahmet !nal, Feyzi Ü-
nal, Necati Ozan, Haldun Dinçmen 
Ayni Özgörcn, Mehmet Günay, Al:ı 
Jillkadir Sirel, Celal Er.loğmuş, Su 
ad Çakin, Namrk Soyercn, Zihni 
Dora, Seydi Çobanoğlu, Besim Ö· 
zel, Sadık Viltan, Abdurrahman 
Viltan. 
Sana~'li harbiye Albayhğma terfi 

Apğlda nımuzlan yazılı rılan o 
lruyuc:ula.rmıızm aamlanns celEıo 

mektupları !darelıanemlroen ı ra:r.a.r. 
lan dahli) berıcUn eabı\btao ı>ğleye 

kadar veya eaat l1 dcıı tonra ııldır. 

m:ılan rica olunur. 
(Rabia) (B.K.) (Seven) (Papatya) 
(H.N.B.) (Riyaziye) t88 Mi.ileı 

(Nevin 23) (Sevim 27) <B.R.) (M.Rl 
(2'2 Necllı) (22 ;&ylakJ (H.T.H.) 
{Hamdi) (F.S.V.) (F.G D.) <Vasıf) 
{Talıb 19) (Muğ 25) (A.Z.X) (T.T.) 

(.\r.) Se. (lş-C:ör) (Şans 218) 
(Tunç 2) 

AÇIK KONUŞMA: 
Bay Rizaya: Bahsettlğlnız rcmlzler 1 

den biri mckt.uplarım almr§. diğerinin 
de toplanan mektupların: alması lc;ln 
birkaç gUndür remzi intişar etmekte. 

dir. 

Demir sanayi Ltd. 
şirketindel! 

Tornacı, tcsvlyec . planyacı ve per. 
çinci işçilere ihtiyaç va•dır. Taliple • j 
rin Rızapaşa yoku!Junda lsvatiyc cad. 
dcşindek! fabrikamıza mUracaatıarı. 

eden: Rıza Yener. 1 
Saııa~ll harbiye Blnhaşılığm& ter-
fi edenler: 

Cemalettin lldzalp, MUnir Tar -
gaç, Ataullah Nutku, Muhittin E· 
kingii, Faruk Erler, Amir Kürük, 
Adnan Kaynar, 

~~~;n~~;~ 1 
Sür'at \.-C Emniyet 

Sanayii harbi~·e Yiizba,.ılığma 
terfi e<h;ıılcr: 

Müracaat yeri: Aksına~· Karakol 1 
ka~ı,.m<la Husuı<' Oatre 

\'edat Dora, Nunıllah Omu~·er, 
Kadir Sakmnr. fa tt-rfl cdl'ıı: Valitt Esirgemez. 

TabİJl ı·arba~-lı~a terfi t'dcn: Ar.keri ııdli h klmlerdı· ı b<'şind sı. 
Refik Kuntol. nıfR terfi eden: Fahri Çoker. 
f,e, a.r.ıın \'nrba~·Jığa terfi eden . A"lteri öğrctfll('nlerdı~ lkln<'i auııta 

lcr: terfi edıın: Sabri Mcngu~. 
Rıza Uluç, Cezmi Denizman. Sn Üçunrü ısııııfa terfi dPn!er: SalAJıacl. 

lahaddin Sonol. din Göne!, Necmeddln Sovkut. Sedat 
Lt!\' \ZH\I BIKHAŞILIGISA Akko<;. 

TEl{Ff },l)}J~LY.H Diirduncü .. ınır he83p nıt>rnıırluğuN& 
Zcyncllbtdin Göllü. Se.llh özveren, Ömer öç. 

Seyfettin Acar. İkfııci sınıf muaoıele memurluğuna 
1.11)\' \ZIM l't l.BA!i'JLIGI.r\A SaHm BosncllL 

TERJ1'J EDF2\ Ü<;ıinch rnıf muamele memı.ırlug11na: 
Hikmet Kıvılcım Kemal Tumlziç, Muhlis Gürsu. 
f,E\' ZIJ\I t' TEG:>ıiEM .. IGJNE 1 DOrdllncü ınıf mu.:ITl(•'ı· memurlu. 

TERFİ E!lF.'!'lı'l,ER tuna: Arif Çorbacıoğlu . Rıfat ErbO!cn 
Vetıı. Tiçln, KA.z:ım önen Yavuz !;o- Mahir Çalpan. 

nen, Muhiddin Okkan, M!that Göktıel. , Beşlncl !!ınıf mmka öğretmenliğine: 
Fıı.nık P!rr.ıan, Sala.haddin Dinçmen. Naci Kunt, ve dordUncU emıf aakerit 
A~rf adli h~cr.ikm Udncl aıw. ae.natklrlıfıa Hüantl Uru. 

osı•' 
l~adyolar.mn yer,, modellerı .,., bıluınum aksauı ve l.Arll ,,.ıyt 
ı•adyularmızın tc.ruıratıarı ve N.kılmaları :çın yalnız •rurıı 
nıessılı Sadcttın ::oamez, Mih il Logotetı.se muracaat cdi.11 

flirkeci Hnr:> F.) ncıyan han Nn 7 / 26. Tel : 2011 ~ ~ 

İstanbul Uetterdarlıgına~n: 
8 

I 'osya l'o. sı Ntvi MuhaınoıeJl 
::. 122 Kasım! aşada Su-u:-ı Mehmet 90 

Ma. Mevlevihane Ca. E . 90 Y. 

3. 3'-03 

523ı)l-'?<138 

5231.11. 7ro 

51151. 4810 

55100. r;372 

t. 5~~( 

ı. 1 lf:2 

7:5. 6Z2u 

523Ul. 24ıi3 

51151. :'.!~6 

... No. 1J H , 81 M2 arsa. 
Beyot,!u Evliya ç r lbJ mahal. 
lN!r.m klblc 80k. E . 22 Y: 16 
fiayılı 1~11 M2. ıı.rs ... 
ı.:ak rkoytlnde .ı(art.ı. I tepe nıa. 

Bağı&• ciheti S ... Y. ·18, •19 No. 
lı 14B3~,i5 M2 nr..ıa 

Fcııerl!c Tevkii Csfer mahallesi 
n!n Kırtçhane soı ı:ğinda No ıo • 
Y. l~ kG.gtr ı1Ukii4nm {/12 }}isaesi. 
Beyoğlu eski Knmerlıatun yeni 
çukur r.ıa. E. E.<'!nl yeni Çakmak 

150 

~c·. E ve Y. S No. ı evin 4/64 russes: . ~d 
tisldldaı Altınzad'! Ma. E. koşu "' 
yolu ye. Toplıan-iJ oğlu so. E .• 
48 ı. ıcı No. lı 2:.ı &r. 12 M2. tarıa 
ı;arnctimrük Attkıcı paŞ'a ma Ye. 
~ilce d!rck so. 5J No. lı 50 M2. arsa 

210 
üı.!) llk~arşıda ':{ı.rıımanlı oğlu so. 
•lı1 Nu. lı kA.gir dııkkı\n . 

Bl yukı;arşıda Yağlık~ılar 110. E. 
Sti. Y. l'i5 No. lı k:'L•t! ı oda. 
~;dırı .ekapı avcıb ~y mıı.hallesmin 

tUrbc :ıo. E. 5. Y '": No. it 160 M2. arsa 
0 Akısar&.yda Gure.-ııı Hilııcyın ağa aıa. JLI 

İmam Murat 110. E 211 taJ. 23 ka. 
p No. 1ı 126 .W~ arsa. 
Bı!ynği.ır.da bUlbilı ma. Vi§ne &o. 
G :Nı:. lı 26.2:S M2. arsa. c;e 
Galaıada camlı cedlı. ma.ııiniıı ömer ' 3 

aka so F.:. ve Y. !i ırı No. lı 
mağazanın 1/2 hm.esi. t 111 ~ 

Yukarda yıızılı r.avrimcnku::f.: ~.9.941 pazartesi 588 
8
rttt"", 

mtidiırlılğtlnde müle~i:J;U kom.ııyonda ayrı ayrı ve açı~r~~. 

~kbc.TUNEL'" F'iŞLERi
0 

kaHAıfı<!~~ 
Istanbul Elektrik, T ramvav ve f ıı 

leri Umum müdürlüğünden: . ıı>"'I' 
20 atustos J 9.fl t&rlhinden itibaren Ttinelın tntilı tıı.B ,ııo~ 

naen biriııcı, lkın('i tnı·vk1 ve asker TUneı fİ§lerl ile ışıcbCıı ıııJ1 4' 
n tedavili etmlyeceJtl•ıaen elıerl.:ıJe bukabil fiş ve abOJIJJ1~,ı ') -
rem yo•ruıarı:lao nrzu edenlerin bedellerini almnk ur.ere '51.110 
arkasındaki H'\tı ~·n.:tn hanında 'J rumvay hareket dair<' 
rica olunur t76!ilı 

tık •r. Tdhmin B. 
6(;7.00 

JıJl'et ı' 
50 f3 Unkapa:ıır.da Haraççı kara ?JC ;,.ı.ıı 

OskUp!U sokağında 29.29 kapı nıI111 ıııJl' 
aueıı 50~.00 3$ 10 Sultanann:ıettc Alemdar ı:ıısh y. .... '.ttf 

de!!lnde :.!'.:! numaralı bin& ell j ~-".J 
'l'abmln bcdellerilo !.!it teminat miktarlan yukarda yaz•1;ııı,.ııı"',cl~ 
mak üzere ayrı ayrı açık arttıroı11y1< konulmuştur. ŞS 

1 
.,;, l'i) 

muameıllt mUdlırı•JğU kaleminde gGrUlebilir. İhale S.9.9' ıııııı'~11,A 
at 1:1 tc daimi I::nı:fü ırnc.'C' yapılacııktır, 'Paliplcrln ilk te ıııılll"' 
:r.ektuplarile lhaie .;iı:ıl! muayyen saatte daimi encurııcJldC f' 

Devlet Oemiryollart ve Limanlar• 
Umum idaresi ilanları 

ıtlel 

'-----------------------------0~~ Muhammen bedel: \208f) llrı1 oian 282 metre ıxı jf) <!-
yeraltı kablosu CKBA) S.9.9(1 Ç&rl&mba. gUnU saat{~ 
paşada gsr bina.aı aar.Uındeki omlsyon tarafmc1SJ1 
a.'macakbr.. o1' ~:,ı 

Bu ııe girmek ıııUyenJertn :s1:11 lira (60) ktJJ'UJ1 uıı" 1""" J 
nun tayin ettlti vesa.ikk> birlikte paz: arlık gUJıU SS- / 
mUracaaUan lbnndrr. ~ 

Bu tr ait '8J't:D&meJn lıomi.,-on<.an paruız oiaraJc 


