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iki korgeneral orgeneralliOe tefti etti. 
Kahraman ordumuz yeniden 19 general 

ve 1 amiral kazandı 

SOrpDeral .... ·A.~ AIDll8I 
'(l' aıuı 1 ıtcfde1 

Inönü gezi yeri yarın 
merasimle a~ acak 

. 
W.1ııı,t1 fel* meeUlfnlD ptlıD • ı ı.t.'bul ~ ..... Jman ille 

neld ıopıaııtJIU'llldan lııiıtadıa ...._. 1ılr amua&abut dlftlll edlıı Tü • 
ıaUtellf •vat w&ı alarak BQJD Jq. llmcSek1 ıaaatı ,...... IDfN"U ta • 
11 '9ftDdS, ~ ı.m.t lAIJ. mamı•...,. mu....,_ oımuttm. ~ 
DllM lrarp ı.tanliUl bıtlkwlll dllymü Dtl pslalaln a(ilmf. ........ IO ... 
ta oldQCU der1D 'bapla ve mim.et tos puar ,uııtı ..ı 11.IO d& ,.,._ 
duftU1anm 'bel1rtlDll1mU. a. amhnl caktu'; v~ w 1ıtlldlp w.- dok. 
ft .,.cuıı telabt1r arumda tartll\ tor Ltlttl Kırdar 1'ıl •in••~ bll' 
e"Wm\J'etl baill olarak nrl1eD ;ıd ııutuk IO~k n belldl)'e :mtOlit'.
._.. vudıi': BuıaJuda blz'!.ı ı.tlıı • JlJn 19!1i1' JWJu:aı temlllu, tttlfak!IL 
lliı. t.man ;velaad& ..mdUeD PY • w a1krflada...,.., oldPIU brlrlır. 
nt uumda ,.ıartn en m-. mq • GD ~ tlt1ılJr aıaanı ICO -
~ biri olan Takltmde tııG. 

Daaya yEnl 
bir .suikast 

yapıldı 
' ............... 

1111111111~ 4 lllfl , .......... 
na ..mma 1ı1r pat vacuc1a ptlı'lf • nulquıau ~ w ı.tububm KIL 
...., lfUer! de buncSa ıam fel''4 1r ~ bl'll ~ 1ıiP1* " ~ ıe <4.A.> - Vefl&J'dt. 
:ylDeJr -.n&t 1aynMtbd :bak bir,,,_ -- duJplanDa tero4bnall olaOÜ.. Ll'Vtl Ve I>eaya NJlan ınıtırMtür 
q1SD1n dUdlmeatdlr. ısr. ~· mftnnel>edle eneld ...;,;;;.,._ ________ ..._ ____ ~----. ..- PaıU civ&ftll4a atchyde o 

Çinliler · Şaşien 
şelırini zaptettiler 
CJaDakills. • <A.A.l -aa-. 

"9derl prk i!tikametfn~• ~ 
tan 11111bba1 ta.aı'NI netlcııeslncle 
....- cm.ne g;ınu eaat Mrde dojru 
l'llllknt ve bu lehrln cfvannclaki 
)l&'fa meydanm.t tama.miyle itıal 
ttmlt1-dir. Japonlar ~itmeden 
evvel bu bOyWı hava meydanı ile .. , ...... ~ 

1İOOO tOlllU bir •emi 
J.m.. lntlirilfli 

........, 18 (AA.) - Atl&Dttk iti. 
,. A.mertk&ll ~ lılrt 2' 
,... 10.000 toııllAtoJP bir aem171 
ladlnu:re muY&ff&k oımu. ,,. b6Ylıt • 
11itJe 1'fDI bir rekor te4da •tmtıtt.k. 

......... .. (A..,A.) - tasnls ... ~ 
laıVYetleı'IM ,meuup upklar dol'l 
üdılldıld9 '* dllpDen pmı llaftl• • 
lliDe tarnaa etmttıer ft bir ~ 
........ bitınıaf,lal'dr. llu ..,..,. ile 
torpido •'IUuibı ~t ottmelcteJdl, 

Apt poe ..attdlk ~ldar Tob'l"sk 
IUnMmda ............... etmlt ft 

IAl&betl•r "7411~ 
Gb'lt •daeatiıW .... Qa tun"•• 

utra.mfU'. 

llmpla. tb'&~ Jlarcel De& 
taratmd&n tel'tip edilen mithlg 
&d.aıda &ttlaa bir bcmba Uç Jdti
nirı --.. .. Ve dlflt kitinin de y.-
1'1'1 ' na eeloep oJm.uttur. 

Dea. •'!onun arJra tarafmd& o
>tardulu ve bir penoererde, veya 
fdamen atılan bc:ınba u.ıonun 
Ol'le.m. •tlad:rtı i9iiı kendiliue 
MGblr fe7 olqıam11t1r. Yaralılar • 
c1an tft lll&lr t1tt8inln vazbreti va· 
bimdk. • 

'lamailc o4auula 
/ıtırppılılılar 

' 

Vltl. 9't <AA.) Bavu'd&D 
Qrenildlline sGre. lls Juutk s-
dalllllda ~ Qlkırıtıt;lr. B'.JJL 
l&l'Dlt mlbftl' --.ıtııarmm ,anttr 
it alcntıdan ileri pldill taaıa e:Sll
meJlı.dlr. 

Salo•o• dealz •allare'lle
ılala 31acl ıalllasl llaıladl 

Japon filosu ağır kayıplara uğradı 

Japon 
donanması 
. Tekrar top
lanmaması 
için takip 
ediliyor 

l __.;. ... 
OJda1ad 18 (A.A.) - (YIDl Zeıu-

d&~ ______ ""!'-______ , _______________________ ___ 

::~~ STALiNGRAD ETRAf.INDA MOT-JOJ& miktara& AmerUmı Jlarp ...... 

~::-:.::: HiŞ MUHAREBELER OLUYOR 
............ ~.-.ı. 
J&l~..,,., ......... ...... ~ .... -~,~ ...... 
mlftıeik"' lıa ~ -· MI'. 
kat A&t _... ~. 

"1mdtki 1ı&l4e Vlfbıltoa. .J&pGll 
doDanmaımı:ızı &fır kqıpl&ra ~ 
IJJU ve Salomon adala.rmı ıerı alıuk 
lçi.n yaptığı tepbbU.llerde muvtlf•k 

"'-"" 
FAZIL AHMET A~Ç 

T&a·ıR 

Cephenin merkez kesiminde 
Ruslar yeniden bir çok 

O' eskun yerleri geri aldılar 
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ITALY AN 
Kare. oenı:z ve Hava ordat~rı 

8A$KUMANDANI 
Mareeaı 

Ugo ~~!!allero 

Çivi satışı 
yofsuzlueu 

ı.tadııal vilA.yetine dtııı 'öğleden 
lonl'a fi.. 119.tJllltt hakkında ya.. 
jtJ,Jaa tıir lbbal' aıtta4a. bit de çift 
bç~ oldufUtiti meydana çı 
kanmftu'. 

Anaciı;tu kür.dutacı1armdan miıo 
rdclkep bir he~n Yerdiği maIO. 
lliltt. 1Sfe1 Mddtiıe ıtte•eut it bin 
ıtlid ktitıdUft ~•iaintıı ffftf a teY• 
BÜ dUne ba'akıllml ve satl§lara gi
~ ılıllıl&f Roberl P.cıhaı' !icaret
bafıtlmide bliil>P, iftnMtini kay -
ctet~. :r..ıtat •trı '1&Jli'" 
IacağI 8U'ada ~ bir ha.her do 
nafi hayrette lxTaı1mnqtır. lılüeaQ-
1«! ıt bin _., tMYi döı:t tacire, 
ıt8tlrıaık itift Jtilllt :lımdUrlüğihi
den bir tem- aldrğını bildirmJt 
ve Anadolu kunduractları ~ çivl 
BİZ brrablıllluttr. 

Şiki)'«, ıtıımiyet Hldi!rlllğ~ 
havale ~. Tahkikata de • 
vam olunmaktadır. 

ihraç edilecek 
derilerde 

, - -
,. - .... .. • -----..-~- . . "''"'"• w• ~ -. ..... ~··"' - -- • ı...-.. .... .__.r • - . '" '" .............._.._ 

Yatan: 

'Alek•anJ~r Vert 
Çftlt9t ---

Muzaller Esen 

det tesac)ilİ ··~ ............ ,.. .. 
dı IOo.000 ı.efimetidk la ... ili* 
L'n bımhnaN itin ...... Pl!lll' vtr 
miııtir. Bu kitaptan iki ..... lc.-
1;inde 1ahnz 91 nusı.. ...trkli. 74,. '"•'h he:vu u..ı.r. eaııı- d...,._ 
da hiçbir .. Y pamqf' ~ 
OlamiJSD "9\ i.ıİ •aalaİ'dlr. 
Orad:ın Monparnas hnlvunkıa 

Snrkof lokaıJta$ma gelcUın. İki il. 
ti)'ar d:Jenci nnuna ~lip benin\. 
le kort-- ..... fta fta118UUtl 
r.onnndan eınftife edİJ'drlar. ~·-~ 
ten sonra bir talmi Ue lefal'9tlul
ueye gittiin Vi! ofa.da 1'ta;lfartla 
kon0:,tam. Oıia tfaH>bri nezarMhl 
de gmıdtığtlm bfnhı me111m si • 
mas~ilu tıd-U.tni. la lümutla 
MavlfnNa atlıta.tu elif. Adeti 
veçhik •in' h&di9eJPn1f:ii M; t• • 
b'rlerie b:llı!llC!dlyor. Fa\cat f1mi,·41iz 
cı.iil. lllarutelln c1ahilqe ....,. o-

.. , .... ilan ilf4t nt•fttfffti. V!lllUt ı.e
Jdll ltaNn~~ "ltltM* ~r. 
ll6il de t. taihıejtli. ftl&t.t anlr 
taJM ll8IO ~i ftdlıtldıill to ltor 
tu tt!Altiıl&ıtl lttlftti1'ııttitltii tein 
.. lılll«ıi kAltHiıl!ıtlnd~ ~19Hut 
...... 81.t kidtittft .... - "~ 
• hfM ~ t'Mi-. tı.tit'llrmi 
J'8J>!!.ntnr. Röno"nn Jnmıcf Jd'~m 
~ olan ve iktidarlı. ay111 za
,..... tq&U. t169tw dflnlıı ltn~ • 
nAn ıtaf e""Rlvt ele miİiJıhtldan 
l'ttamı bu kadmdır, Lejf fta1yab. 
iM Mt ~tt_i vt bbA maka • 
1'i! fngtl~ derin bk ~ ile 
hallı ... bit Mhmch~ FnMm • 
fQfltıl Mla,.,...1..U..ftl fftllliat&İiıiiA • 
ı-mda ~ok ~be tesiri o!ınnl'ltii. 
MayHwırtla ~~en Nevll Heh 
dtl'llODUD aa fr:w:a.aa okla~ 
öinftdiftl. Aeak nidn !Qld;T, 
• -.ıfllrt GMnJenin ulıe·lilect -
iMni Wdtnce oıtk Ud,_.,, ll'akılt 
timdi .ad'tesi hıtka tarafta. tı'ran 
• htih~l\l'llml dellhl"ine t"aıb 
eılnllyor, Ve llıa h11M1ı1ta tnwilt_.. 
)i 11UÇ1a ç"-'l'"JO'• ~ira hsM 116yle
diklartn,, inanmak 16.ıım.re'inıe 
19M de ila.11no hatttrun Manı a.. 
nid Jnvılaıwa lra,dar ,manlllft~a 
ln!Pllzlv razı '?tmanuıfar •e bu t, 
kin Fran~ bort PaffP. vefmeo 
•diler . 

<Dev&au n.r) 

29 ACUS\2S r !942,, 

HAKST[E~ 
~Alılll -- ..... t t ı d , ta• ,.. o 

••• 

«imı balıla ll,alı )tbWi& 

İlazt ~cllarm bek!& 111111 iiaJ. 
Janmıya D&şlamalan ~ ... 
la satışla'r• artmıştır. ~ llebepJ:e 
bak.'aıım lı:ilc8u 29 • 29.lS brU.ta 
aatılıaıaktacln'. 
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SahfM 'itr ~t'Jtri7" Mlloıır;! 

hakliı tarıli us 
BaaıldJll ;JV: Vakıt Matba• 

•• .&JIONJI ŞA.&TIAJU 

:rDrkfr• ır.cııebl 
H.00 Kz. ı-;.oo lb. 

'.60 • 14..00 • 

t.OO • &.00 • 

1.SO • &.00 • 

Şark cephesindeki 
mabarebeler 

Stallııgmd önünde ve Rijevde 
§iddetlj muharebeler olmaktadır. 
Allll11n rad;,;oısunun bildirdiğine 
göre, Rusl:.ı.r Stalingradt bir müs• 
tahkem §ehir haline getirmi§lcr • 
ri.&r. Şehrin önündeki arazi de ka· 
üeme kademe t:ıh.."<im edilmişt:.r. 
Kr~snaya Svezda gaıctesı bu 

giınllü sayısında Alrnanla'rln Sta• 
!tiı.ıgrad etrafında !büyük bir muka• 
'17r.met gördUkledni vı> ıı~r kayıp• 
lara uğTadrkl:ırmı yazmaktadır. 
&v~·et latalan mevzilerini srkı bir 
eureLte muhafaza cdivorlar. 

1zv~ti) a gaz.et.:Jsinin muhabiri, 
muh:irebelerin §iddetli mahiyeti 
ne İ!;.'.lret ~tmckte ve şöyle deme-k 
tedir: 

Bir Sovyet tcbltği lmta fasrlalar 
la birbiri al'k<!.sm.a ya.pılan sekiz 
Alman hücumur.u tek h:ış1'11a püs 
kiırtr.ıüştür. Alr.ı.3nlar muhare~ 
roeydamnd:ı. yüzlerce ölii brrakmış 
lardır. Stalingll'atm fil.mal battsm 
da A l~rın bir rok hücum tank 
ları yok edilmiştir. Alm:ınlar başka 
ceph-tlerden ge~;:rilmiş ihtiyatlan 
nr miltflna.diycn muharebeye soku 
yorlar. 

Diğer taraftan dünkü Alman 
tebliği muharebeler lukkında şU 
haberleıri vel'mektedir: 

Katkuyada. dağ kıtaıarı:mıı yeı;L 
den bir sıra. geçidi zaptatmlşlerdlr. 

Staliı:ıgradın batısında Alman taar. 
ruzu, dtı~anın. çok şiddetli mı.:ka. 

vemetiııe rağmen ~l.i.şmPktedit'. Sı.v 

yetierin U:mtbd.zoe yaptıklE.rı karşı ta. 
arruzıan pWıkUrten Abıııı.n kuvvetle. 
rl Don ve tek bir bir kolordu ceph11. 
sınde 135 So~ tankı tahrip etmt,. 
ltrdir, Bu netioo tank~a\·ar toplan. 
nın tesirli desteğiyle elde edilınişt;r. 

Bomba te§killerimiz çok alçaktıtn 'l'e 
:ı ok e<llei te.sirlerle kara muharebele_ 
rıne i!itir&k etmişlerdir. 

Bundan ba§l{e. Slalingrad şehr; 11e 
dilşmanm geri muvasala !·olları gece. 
h gündüzlü bombalanmıştır. İki bü. 
_yük me.vna, bir petrol gemi.si Vol15'a. 
da. yakılmı§t.ı:r. 

Don cephesinde, Alman ve 1taıv::ın 
kıta.lan dU§man taarruzlarını pUıı • 
kUrtmU§lercllr. 

Kaluga'nın cenup batısında ve Ri
jcv yakmlaraıda düşmanın ta:':!r ruz 
t:azırlıklan birçok yerJer(t: bava ı..~_v 

vetıerinin de işbirliği jle dajtıtıl!"l~j • 
ur. DU§manm mevzu ta7.rruzlan DE'. 

ticcsiz kalmıştır. 
L&doga gölUnUn cenu"ıunda AlrılAll 

mevzl!erine dll§man bU~k kuvvet • 
lerle taarruz etmıştir. Bü taarru2lu 
kanlı muharebeler neticeSinde ve l-ir 
kısmı kar§I taatTUZlarla. püskürtill _ 
ıntiştur. 36 dUşınan tank• tabrjp ed;J_ 
mi§t!r. 

Sovyet hava kuvvetıerı dUn lıal'a 

muharE<belerind~ ve uçaksavar topla. 
1•1nın ~e 101 uçak kaybetmiştir. 
Başka 7 dl>.§man uçağı da yerde t:lh_ 

rJp edilmlıttr. Bir Alman tayy'll'f-ı1ii 

kayıptır. 

tngiliz tayya.rel>eri evvelki gece 
dilnyanm en büyük lokı:ınıotif fab
rikasrn.m bulundtığu Ka~sel şehri
rıe hücum ~tmiştir. Çok §::ddetli O" 

ian bu a.kın neticesinde bomba u• 
c;,akla.rmda.n 30 zu üslerine dönme • 
miştir. Berlinde yar: r~smi bir 
kayrnılr.tan. bu bombardmıan hak · 
kında ~y!e deniliyor: 

Beılin a.ske-.ri mahfillerinde dün 
gece Kasere karşı yapılan hava' 
o.kınrnın orta c;apta bir akın oMu
ğu ve katiyen geniş ölç:üde bir a. 
J.:ın mıaJıiyetini göstermediği 2lk
rolurmııaktadrr. 

Almanlar tarafından bu akına 
ait olarak neşredilen rakamlara 
göre Kasel UStiinde harekat ya -
pan d~ uçak.13.Tmilan ü~te bi
rinin aUşürülmüş oldu~u kanaati 
izhar olunmaktadır. 

Alman askeri erkanı, muhacim
i-er için. o1d~ğu kadar müdafil.?r 
için de ~ müsait olan ay ışığı 
bakmımda.n bu yüzde n;sbctinin 
oiağanüstli ylikEek olduğu müta -
leastndadrrlar. 

İngiliz bahri~·! lordunun nutku: 
Dlin ~drada Kızılhaç sergisin 

de bir nutuk ooyli,ven bahriye lor 
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BAŞVEKiliMiZ SiVASTA ZiVA·
RETLER VE TETKiKLER YAPTI 
Şlkrl Saracoııa tarlbl bAdlseıere 

sahne oıaa blaaıan, eski eserleri, 
okul ve baıtabaaeyl gezdi 

Sİ\'as, 29 (Hu~asi) - Ba§vekiı 
l:ıaracoğiı..ı, dün saat 15 üe refak&.· 
tinde Or~er1c'ral Kazını Orbay bu· 
Jıındugu Jıa.lrJe, şehrimize gelmiş, 
vali, kom•ıtan, belediye, parti, as. 
keri, mu1ki e:rıkiı.n ile ~iv::.s:lılar ta• 
rafından .kar§ıle.nnll'Ştır. Başvekil, 
b.ır müddet sonra vahyi, komutanı, 
Belediyey.i, Sivas Atatürk müzesi· 
~1. Siva.s Kongree:inin toplanmış ol 
duğu salonu, Reis.ı.cümhurumuz İs· 
met 1nöminüu 1k.nnuli olduğu as· 
keri riıştiyeyj ziyaret ettikt.?:ı ıoon 
ra Devlet Demiryollan cer cıtelYe• 
&ini ~emıiştir, 
Şükrü Sar:ıco~lu, huı~da f'Ördü· 

ğıi intizamdan frvkalaJc memnun 
kalmış ve böyle büyiik iı;lerin bı)y. 
le şevk ve ga~·rctle ra~arılacağr 
DI scyJ~miş, ınütcakil;en Sivasın 

tarıJıi es.erlerinden Şifaiye ve Gok 
medreselerini, öğretm~n ve sanat 
ckıtllarını, askeri kr.ı;lay: ve has • 
taneyi ziyııl'et et m ışti.r. 

Komutan Başvekile asker kara• 
vanasından yemek ımnmuştur. 

B~~vekil bu J emekten tadarak 
pek lezzetli Lulnm§ ve askerlere 
dönel"ek: 
"- Arka.claşlık ttirlii tUrhl olur; 

bf'n y~:oneğinizi yemek!'" sizinle 
karavana arkadaşı olcJutn." demiş 
ve asker'er "Varol" ~özlerilc mu
kabelede bulunrruştur. Ş!ikru Sa • 
racoğlu hastanevi ziv:ıreti e~masın
da, koğuşları dol::>..şarak hastalann 
hatmm ~rınu~tur. 

Parti reiı:ıi. din ak~•ım snat 20,30 
da BasvPkil şerefine biı· zivafet 
Vel1Illiştlr. 

üskUdar mahkemesindeki hadise 

AVUKATLAR MllflDEiUIUMiYE 
CEVA·P VERi,Ofll~R 

"""-
u Gecikme ıebelllal bizim ıorman11z 

detll, maldıemeata bize teltUt 
etmesi ınnadı ,, 

"Oaküd&r yerli mıı.lıar pazaruı.da vu 
kuu iddia edilen bir suiliJtimııJ. hA.diae
•iııin muhakeme.si 25 ağustos gUnti 
saat 14 e tayin edilmiş iken aynj, gür. 
~aat 15.80 olduğu halde celsenin a.: 
çılmamUJ Uzeıine masnun 'ftkUlerl • 
nin adljye binasını tcrkederek •dliye 
vekA.leUne de bir şUı:a.yet telgrd.t 
çektiklerini yazmış, ertesi gUnU buna 
Üsküdar milU korunma mabkemeı;; 

mUddeiumumlsinin verdiği cevaptan: 
da baluıelmi§tik. H6.diaede alAkıı.lı 

avukat doktor Suat 'l'ah!in TUrk, 
Muhiddin Günel, Şeref Adoran ve ~u
at Bengüden milddeuimuminin cev~ • 
bma mukabele teşkil eden ve v·az!yeti 
tavzih eyliyen bir mektup aldık. U. 
zun olduğu için aynen ne~redemedltf. 
·miz bu mektupta. hldlse anlatılare.k 

l\yni davada evvelki celselerde de bıı~ 
na müme..sil uzun ve sebeb31z gecik
melere teessUrle şahit olunduğu, maJ:ı. 
lı:emede kapı dibinde bir buçuk saı::t 

maznunıarla alG.kalı yüz klşillk ka'ia.r 
bir kalabalıkla beraber füzulen beıt • 
lencllti halden duruşmanıtı herhcn&i 
bir ııebeble birkaç .saat sonraya ta'jlt 
-edilmek mecburiyeti hasıl olduğu t.er 
hangı bir fCkilde tebliğ Ye tefhlın ... 
dilmediği bildirilmekte ve ezcum1e 
eöyle denilmektedir: 

"Esasen naibin mahkemeye göndu. 
diği tezkerede eıuıvukııf tetkikatnıır. 
ikmal edilemediği ve bu t~tkikata 29 
ağuetoada devam edlece~ı yazılı o!Ju_ 
ğundan ve bu tezkere dn .~o.sya içlnd~ 
mevcut olup daha evvelce te.ranar• • 
rnızdan görıllmllış bulundt•tundan '.ia. 

du Aleksander şöyle ;!emiştir: 
"Belki d'(' harbin en ı'.ırnlr deV" 

rı>eini gt~irmekl::! ~u:unuyoruz. 
Şahsan sandığnn gibi, eğer Itus • 
ya, biz müttefikler halen ıstihsal 
etmekte buhınduihım•ız u<'ak. ge • 
mi, malzeme ile ve pilotlarımızla 
bi.itUn kudretimizle k~ndi&ine yar · 
d1m edinceye kadar, yalmz kendi 
kuvvetiyle cephcsind~ tutnmağa 
~bur kaldrysa, eminim ki ı:ılm • 
IDki lbu kanlı devre zafeT ve hiirri• 
yet yolu ibtünde kati bir dönüm 
noktası olacaktır, 

vanm talik edileceği b.lz.ce mal'Clııı!u. 

Bu sebeble işlerlınize devam etmek i~: 
~e adliye binasını ter.ketmekte ve 
yalnız o celseye mUnb.aarr olarak ıııli. 
~illermzden kendilerini de habt>:. 
ılar ederek aynlmakta mahzur gön-..ıe 
ıük.,, 

Bundan sonra. bAdiseyi davayı takı. 
he gelmiş olan gazetecilerin de gfü: • 
ınuş ve gazetelerine yazmıo oıduk ıın 
flıaydedilerek deniliyor ki: 

•'Mtiddeiumuml ya:.:ıamda bir bu • 
çuk saat bekkıtl!le hM.ise.eıni ms.l'ur 
\le tabıl göstermek için bir takım i7a..; 
Nl.t verdikten ve mUdafaada blllun -
duktan sonra bu basit tell}.kkj b'.lNr. 
dukları hldiseyı gazetelere adil ta _ 
rihte görUlmlyen bir vaka ı;eklirıde 
f\ksettirmlş olduğumuzu ıddla ediyor. 
Mtiddeiumurolnin, mahkemelerin ale -
nı olduğunu ve matbuat tarafn:.ılan 
takıp edildiğini, bu ve emsali hld\rp. 
l•:ıi. gaze tecilcrin neşredc bileceklerini 
t·izim gibi blip takdir etmesi ica?e<ler. 
Biz tahayyül ettikleri gjbi ırazete · a. 
rehanelerilli dola~arak havadis dağ:.t-
01adık. HAdise matbuata aJu:etllliş 
!He bunda çekinecek hiçbir cjbet yok. 
tur. Meselenin e!kAn umumiye hJ • 
zurunda konuşulması hiç't>ir vatand!'I . 
11r ve bu meyanda milddeiumumlYı dı:. 

11ıı.üteessir etmemelidir. H:idi.qe söjlen 
ıUği gibi gazeteler• yanlış aksetm:sse 
ııyn! gazetelerde tashihi ve ta vzirJ 
1~iimktindUr ve nitekim mUddelum·1_ 
ıo.i '.:ıu çareye başvurmak lhtıyı:ı.cmı 

lıi..ssetmi§tir. Fakat mUcldeiumumi bu 
ha.vadisi bizim akscttirmı, o1duğ'ıımuz 
}

1olundaki iddiasmı ısbat etmekle DO· 
lrelleftlr. 

Ne gibi delilleri varsa bilcllrme~t'li 

• tat~" 'leı,~.oruz . .Jı.ksi ta.ıtdir<!fl 
bu iddlanm bir isnat oldu~u kıı.bul 
etmelt her Çe§it me:ruli~Uni de tems_ 
w:nill etmek mevkiinde kalacaktır ... 

Müddeiumumi duruşmanm.; geciktM 
sebeblerini hll.kimden ve kendisinden 
corup öğrenmediğimiz için bizleri 
muaheze etmek istiyor. Saat 14 te 
duruşmaya. avukatıan davet ed!'n 
mahkeme saat 1 4te §U veya bu sıo. 

beble duruşmaya başlayamazsa cl<wet 
ettiği mlidatilere bunun scbebinl b!! 
dirmekle ve duruşmayı ta!ik ctt!ği 
günil veya saati tebliğ etmekle mu • 
kellefUr. 

İSPANYADA TEVKİFI.F.R 
İspanya dahili harbi esnas1nda. 

KYZrlpa:rtiye mensup mt'ınl.tırlardan MUddeiumumı, adliye binasmı terk 
ilcisi tevkif edilmiııtir. Bunlatdan ed1§imiZ1 mlivekkillerimizi.n hukukur:ı 
biri, yüzlerce ki~inin öltime sev - da mugayir bularak bizi baroya şik~
!;:c.<lilmeleriınde a.ı:nn .,ıan ~furcie. yet ve kanun yol!arma mtiracaat eL 
Kan mahkemesi 8.zasmrlan olduf?u tiğin1 hiç de ciddt bir seheb yokken 
gibi, diğeri de kadın Ktzrl teşkila• etldrrumumiyey~ il~n etmek istiyor. 
tının ~ski şefliği vazifeısini yapan Haksız şiklyetlerle tebdlt eclllecek 
ve üzerinde birçok cin!lyc tlerin kim.Seler olmadığnnızı mliddeiumunıl 
yükünü taşıyan bir kad::r.d1r nln lyı takdir etmesi la.zımdır. MU_ 

Bu kadm kili~lerle man~qtırla vekkillerimlz haklarmrn lAyıkıle mt
rı yağma etmekte ve i~indeki~ri dafu edilmedlği kanantjr;e varır!'!r. 
W,.isnasrz o!arak öldilrmekte ihti- .sa bizzat şlk~yet etmeğe mııktedir _ 
sa8 ve '15hret kazanmıştır. Her iki dirler. Ve bu ana kadar mUddelumu
can1 Madridde sahte isimle yaşa• mtnln tavas.sut ve dela.ıetni suı:lular. 
ınakta bu,lunuyorla.rdı. • dan hiçbirisi taleP. etı:nl~ değih:lj,r~ 

l Hareketlerinizi bilgi 
ile destekleyiniz Rıjevde J 

Bir milyon Rus 
askeri 

çarpışıyor 
Londra, 21.l CA.A.) - Britan<>"" 1 

va: 
nijev ile St.alingrati arasınd:ıki 

sahada büyük muha.rebeler cere -
yan etmektcciır. Rijev bölgesinde 
bır milyona yakm Sovy::t ıIBkerı 
çarpı:şmaıktadır. Almnn muvas,tla 
yolhrmm başlıca. kavş~k noktası 
ve mt:rkezi tehlikededir. Bitler ce• 
:r.uptnki urnunıi kara'rgahından Ri • 
jev bölgesin~ ha.rek~t etmi~tir. 
Alman1ann eylüldetn evvel bir 
Sovyet taarruzu beklemedikleri 
anla..."'!lmaktadtr. Sovyetler cenup
ta kuvvetli b1r mukavemet göster 
miş ol<llukb.rı içi.n Alman :ar bu 
tölgeye ehemmiyet vermi!;ler, mer 
kezden ve şimalden ihtivat kıta • 
lanm ('ekerek tedricen ve ıhtiyaı• 
In cenuba sevketmili'erdl. Şimdi 
Alman ihtiv:ıt kıtru1arınra mühim 
bir ık.ısmı cenupta, Kafkas geçitle .. 
tinde t-l!'JHşnı!l.ktadır. Runl'l rı ~eri 
alan.ık merı..rez.e nakletmek pek güç, 
ve hcırhalr'!-3 zamana muhtaç blr 
iştir. 

Sôvyet generali Zukof merkez • 
de taa:ı:l!Um.~eei~~ :rna.ti pek ıyi 
hesap'kmıı.şta. Alınanlar cebri vü • 
rüyüşle kı:tala'l'Illt HarA.Gftan ~inıa· 
ügarbi !böle:-esine~naıkletmektedir-

1er. 

insan, ıi.§irilmi.f bir balon gibi du.rcluğu yerde yük. 
selme;:.. Yükselmek için, gayret göstermesi, kunddan. ı 
ması, atılması lıizımdır. 

Gayr~i, kımıldanma ve atılma heMiplı olma:ua, yiik 
aelme yerıne alcalmaya götürür. 

Herhangi bir hareketinizde o har.elletin müsbet bir .. 
neticeye varması için: yalnız iyi göl'iUün )'Olunu değil · 
lena görüslerin mt·hassalasını da göJen uzak tutmayı: 
nız ve hareketinizi .bunlarla mücadele edebilecek 6ir 
btl~i ile de14tekleyiniz.. 

Pamuk azami satış 
fiyatları tesbit edildi 

Ankara, 23 (A.A.) - Ticaret ve
kaletinden tebliğ olunmuştur: 

29 aa.y:ılr koordınasyon kararının 1 
incı maddesi ile verilmiş olan aa10.b1• 

yete i11tinaden ve 136 eay!lı koorcı • 
nasyon kararının üçüncll maddesi mu 
cibince, iktısat veka.letne müşterekırn 
memleket da.bilinde pamuğun 1942.43 
mahsul mevsııni devamınca azami fi. 
yatları aşağıda gostenlınjş oıdu~.J 

veçhıle t~bıt edilmiştJr. 

1 - Birinci Klevland ~8.75, i.ki;ıcı 

Klevland 85,50, kapımalı (d~ ve 
ko;z;acı malları dahil) 81, pl7ua par. 
lağt 74, piyasa temizi 71, birinci aka. 
la 05, ikinci akala 91, UçtlncU akala 
87,:SO, Şampanya.-.79.75, Egede binncı 
yerli 84,25, ikinCi yerli 77,50 ve Iğd.:r. 
da bltjncl Iğdrr s;;; kuruştur. 

Samatvada bir 
sandal macerası 
Samai.~ ada oturan ve Yenwpı 

orta okul talebelerinden lli yaşuı.da 
Gayret, Melin ve Ihsan adında uç 
arkadaş, dün Saruatyo.lla Arıtirun 

kayığını kiralayarak açılını~lar, fa· 
kal fırhna~·a 1utulm~~lardır. 

Cocuklardan ~Ietin. krıyığın ~ 
cağını anlayarak suYa a.llamı.ş -.e 
l'iİZe ~ iıze ~ahile çıkmı~lır. ~'.· 
da kalan diğer ikı çocuk ~ 
bur:ıuna kadar g;tmişler ve~ 
sandal devrılerek denize ' diStill
müşlerdir. 

C<ıcuklar bir hayli su ~ 
sonra yanlarından geçen bi~ 
tRrafınrlan kurlarılmı~Jar, ha'3lon 
bir halde hastahaneye !kald1~ 
lardır. 

Harlmfitaki Jruv.\ret:erin yerine 
öe bu şelili!.D.-;eentı(.runda.ki kttalan 2 - Bu fjyatıar Çukurovanın A _ 
getirmek lamngelC~ktiT. Bu su : dana, Ceyhan Tarsus, Mersin ve Ege. 
·retle Almanlar. StafiOa"Tad önünde· nin İzmir ve Nazilli ve Iğdlrm Iğdır 
ki hatl&roı2. f akvjye• kıta lan gün • merkezlerinde 1942.43 mahırulU b' r 
~<'!'Z bir ha.~geleceklerdir. ~ çırpdlanmış ,:fakat balyalanma • 

~ \\1/ ~~ 
~sR~P~4h11 
~? d. O,~n~ -------~:..._ ___ _;_.:.__ı-.m:IŞ pamuğun dokme azamı satı, fi. 

,, - . «-1 l~ .. ~ J ingt"liz, taıı~eıen·- yatıandlr. 
fi J.ir -• 3 - Bu merkezleri ihtiva eden il. 
• .,.J; lar tlhsal mmtakalarınm azamı flyatııı.n, mn ilfilff 1 birinci fıkrada yazılı eııu merkez fi. 

yatl&rmdan haklkl na.kliye ma.srafia
rınm tenzili suretlle bulunur. 

Atletizm birincilik
leri seçmelerinde 

rıaaıe kalan 
aUetıer kimler 

Londra., 29 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetlerine mensup bomba Ut'ik1u!"l 
Almanya.da. Kessel ve Polonyada G,_ 

dinya ~h!rlerine taarruz etmişlerrlir. 
Kessele ya.p~an hava akmı ay .~: _ 

ğmda cereyan etmiştlr. Bir pilot 1:.ıl

tlln şebrln alevler içinde yanmalrca 
Olduğunu•aöylemiştjr. 

İngiliz uçaklarmm yaptıkları en 
uzun akınlardan birl bu ı;kın cılmı:~

tur. Müttefik uçaklar ceman .:2t;ıooo 

kılometre katetmişlerdir. 

Kcuadenizde bir mihver 
deniz.altısı batırıldı 

Londra, 29 (A.A.) - Rua kuvv<?t
leri Baltık denizinde blr, dtl§man tı.;,r
tmr ve Karade!llzue bir -düşman dı>nlz 
altısını batırnıışlıtrdır. 

Bir ev sahibi 
Kunturat harici 

fazıa para 
atırken 

Suç üstünde 
yakalandı 

Şehzadeb&§mda Kemalpaııa caride -
sinde 15 num.aralJ evin sııhibj Yahr. 
hiçbir sebeb yol>ften cvınln k!raa:ı:ıı 

arttırmak i;temiş ve kiracısı oıE.n 
.Galip Keskinden kuntrıü harici {16 
lira fazla para. istemlştir, 

Emekli müddeiumumlle.rdcn ')ll\1' 

Galip Keskin muvafakat tder gcH.ln • 
mllş, fakat bir taraftan da zabıtaya 

milracaat ederek vaziyeti anlatmış • 
tn'. Bunun Uzerine emniyet kaçaı.-ç! _ 
lık bürosu memurları dt!n bir cU•tnil 
meşhut tertiP etmişler ,... YahvP.:t 
kiracısından 96 lira fazla parayı alT!'· 
ken suç üzerinde yakalamıı,ılardlr. 

Suçlu milli korunma mabkemeP!ne 
vertımlştir. 

kumaş ihtikarı 
yapan bir Yahudi 

mahkemeye verildi 
Seyyar manifaturacılık yapan r.i • 

mintay adında bir yahud• ı;arşanıbR 

pazarında metresi 130 kuruşa satıl _ 
n;ası l!zımgelen bir kuma§! 200 kuru. 
şa satarken suç üzerinde vakalarur:ış
tır. 

Sınintay bunu Mabmutpaşada ~o. 
rapçı hanmda manifaturacı Mordohey 
dan faturasız olaralr aldrğmı sbyle • 
mlş, Mordohay da yakalanarak lkiEıl 

hlrden ınılll korunma. ırıa.bkeaıeııine 

\•erilm~:H.1r, 

4. - Bilinci fıkrada yazılı esas mer. 
kezlerden pamuk alan bil~um iatıh. 
l!\k merkezlerinin azamı fiyatları bu 
iiyatıara hakikl nakliye mur&tlan • 
nrn i1Ave.ııl suretile bulunur. 

5 - Çukurova, Ege ve I#dır mırı_ 

takaları haricinde kalan iStlhsal mm. 
tak alarmdan yetişen Klevland v ~ f& 
akala. cinsi pamukların mahalli az!l.mt 
satış fiyatları, istihl!k mahallerir.in 
dörpüncU fıkra mucibince teeasüa ~Y
lemiş fiyatlarından hareket auretilc 
nakil masrafları tenzil olunarak bulu. 
nur. 

6 - Birinci fıkrada zikredjlmi31'n 
sair clns pamukların i.stlhsal cin•l.oe 
nisbeUe ve teknik kalite farklar! g;n:.. 

de tutularak, Silmerbe.nk ekaperleıi 
ile bilmUşavere mahalll belediye eu • 
cllmenlerlnce tesblt oıunuı. 

7 - Yukarda CJ!a.sları vıu:olunan a_ 
zaml fiyat hadlarmdru: berhangı blr 
.suretle fazlasını temine gidenler b~k. 
kında milli korunma kanunu hüki.ım
lı;rine tevfiltat cezalandırılmak Ur.ere 
kanunı takıbattıt bulune.caıtı UAn ol•J. 
nur. 

Bir balkon yıkıld ı 

Balatta, Karabaş mahallesinde o
turan HaYJ.m oğlu Aron dün evi
nin üst kaıtındaki balkondan sokağı 
seyrederken balkon yıkılmış. Aron 
sokağn rlLişmüştür. 

Sukut sonunda muhtelif yerle
rinden a~ır suretle yaralanan ArC'n 
Balat l\fuc;evi hastahanr~ine kaldı. 
rılmıştır. 

Dün Fenerbahçe stadında Jllı>I
lan atletizm f~rdi Tür.kiye birinci• 
Iıkled. eeçme müsa.'ba.kalannda fi· 
nal:- ~u ateltler kalmıştll': 

Cirjt: Kemal, M~l:ih, Yimbar, 
Disk; Yavru, Atıf, H~yri, İly:aB, 
V~yai, Gülle: Yusuf. Nadi. Mıtıı
met, Attf. Veysi, H a y ıc ~ .• 
Çekiç: Nuri, Ar:slan. Nuri, lıyas, 
Baler, Yüks~k: Mehmet. SU~ 
Jerli, Muzaffer,. Nadi, Siiha, P.Ulat, 
Sedat. Halil, Ömer, Faik, "10-! 
Ad.nan, Rcmz.i, ()şman, Nuri;~ 
Mt>~affer, 110: Faik .. Hilımi, Ba1ij;, 
Süha, Murat, 100: Mrrzaffe.1;· • 
zai, Sa.mi, Cezmi, Hasan, 'nmk, 
t;zun: Melih, Ömer, Vakur, nı.if 
fer, Sa.18.hattin, Üç adan: Omer, 
YaVl'U, Halil, Va.kur, Ka.ram8'>n: • 
go, Güne-r, 200: M?ız.affer, -~. 
Sami, Hüse)in, Cezmi, Kcmat. 

Finsller ya;nn FenC'rbahçe ata• 
dında. yaptla.ca.ktır. 

Bir l•veçli 3000 metre 
rekoruna kırdı 

Vifl, :!9 (A.A.) - Stokholmdan a. 
tınan bir ha.bere göre, İlıveç kO§Ueuırtt 
Tidgen yeni bir rekor tcııis etmi§tJr, 

Bu İaveçli, 3000 metreyi 8 dakikıa 
1 -.niye 2,10 de. almya muvaffak OıL 
mu§tur. Eski rekor 8 dakika 9 aıd.. 
ye idi. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komiıvonundan: 
l\liktan Bir kilosu Muvakkat ta t t 
kilo Cinsl KW'Ut Ura &11111 
8000 Domt.f.JI H H 00 

3300 Te.ze Faııulya 28 69 80 
5000 Patlıcan 19 71 315 - Sarmr.aa.k 70 26 28 

500 Sirke 20 7 60 
10000 Kuru aovan 17 121 60 

6500 Bamya 85 170 • 
1800 Sabun 82 110 70 

5~ Zeytlı:ı. tanesi 66 267 30 
3500 Pats.t.P• 218 73 fl(I 

1007 ta 

l - Mikt.an. chı~ı. tahmir. fıyatı ~ muvakk&t te.mtnatla.n yukarda yaıı, 
on kaleJl'I yiyE'cek maddesi 16,9.~2 ça.r§&Dlba sae.t Ui te İ.8t&aba.I 
Taksjnıde J. sa. Aı. Ko. numuzda kapalı zart eksiıtmesile almauJLtcr 

2 - - On ltaleminin bir !!!tekliye lh&leBI cai• olduğu gıbi Domates, 'lVıe 
fas:ılye, ııat!ıca.n w hamyanm bir ve 11&rmısak, .ııirke, kuru ~. 
pı.tatesin bir ve ımbun ne zeytin tanesinin de bir ıatekljye 1b&feıli 

ca!zdır. 
3 - Şartn(j,me hrgün koırusyonumusdan para.sız &lmır, icap edeaı.tı:ı 

num.unelet'J göruıu-. 
4 _ tsteklltertn temlnat'arını muhtevi kapa.h zarf teklif mektuplarını u._ 

sUtme giln ve N&t!ro.den bir Hat evveline kadar koınis:ronumun "'r. 
ıueıerl. '(9323) 

·' 



4 H A B ER - Akşam Postası. 
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(Gazetemizin birincl aaytaamda 
bll§lık yanındaki tarih çe~veıelnt ek 
Uyerek gönderecek okuyncoJanmızı.o 

t)cart mahJ)etl balz olnuyan ~ ı. 

te nt11maralar11n11 
y dZllyoruliıı ı 

n karısı lünları panMJa; netroluno.r.) 

1 • ~ ve işçi arıyanlm 

Salı n';"<:ımı, Şl~l!den bir dostun davetl.nden dönüyordum. Saat 11'! 
ldı gnl•b.ı. P.P)·o~Juna lnnıPk için. otomobil avla.mak içl.n - Çünkü bu sa 
ntt:.ı, hnttfı. ,;t,.,"ldüzleri bıle, otomobil bulmak cidden bir meııeıe, bir d"·· 
man J-.llC3f fı'rbed 'r g!tı1 bir ı;ey - Etrafıma. bBkmırken, aşağrdan gclt•ı 
yu •.ır ·~ • u:n nrnbalı\1111 lı;Lnde mUş~ri olup olm:ı.dığmı tetkik f'dcrkcn 
Boıııoııti ııumğrrıd:ı tlr tnımvay durdu. 

.3. Toplayan: Mazaller ESEN 
N e.fe<>i kesilen Uf:alc susta. Söz- j eli, doğru, temiz bir in'>M olarak 

lcrinden ~ .an li ananın nn nı:;ılclr 1 t.anınmıştı. -HALK SÖYJ,ÜYOR 

1 * Ortamektep mezunu bundan iki 
sene öğretmenlik y.a.pmı~ ve oaltl!.lo 
bilen bir genç kız huaual mUeu~~ 
de ve reami dairelerde ça.lışmak Uzere 
iş aramaktadır. (S.A.) remzlDe r;:t. 
raca tla.rı - 3 

~1 .. ıımcdim de~l!rn, -yalan ~J olıınım.. "Kısmetim varını,!,, 

dil :rrck ııti.ıııım. JHeğı>!. sorı ııraba. imiş bu! 

ğından emindi \ e se<>siz ~cdasız 1 l{adın kocasının evine mesut ol· 
oJkelenm·;ı. gibi duro.1 efçudisirı~ n•lt.i için girdi. Derhal lw~asırun l\larkiyi çok seYen Eke:; ahalisi 
b:ı~ıy~rc~u. ',fr elam dı) Hlontle.ı • t~ j . e1rv~t~"li itl:ı.re etmiye ba5ladı.' ev l:ir gün içinde aleyhi~e dön över • 
~ egeııını tct1• it e iı~ ortlu. I: nı<:ıt ıı;; ,o;r:.nı yoluna koydu, üzerıolh~ üi. Şimı!i her tarafta l\larkinin 3 • 

hlı.lı.im ngunı e.çnuyordu. ~:;·:ırmi - rok büyüle tesiri ok1ıı. l\lesut ya,a.· lt'yhlncle söyleniyor. 
1 şa l}enzQordu • clıfa.r, ti~ çoculılnrı dünyaya ;;cehil • Markinin ilk lki ıe\·JiJik Sı:?n~in. 

Ses«izli!;-i lurun lmlası oidu: 1 \Ierl•eı-; bu karı kooonm ı;ol• me- de dürüst davrandığı aile hayatın• 

Satılık yemek sob~ı 
Lokantalar için çok elverişli ve 

kullnnışlı, hem taşkömür hem odun 
la kulanıhr, 1.80 boy ve 1,10 enin:ı• 
R gözlü. sıcak su ve fırın tcrtiba:; 
lııılunnn bir yemek Sobası ı.atılık 

tır. !steyenlerin Yakıt malbaasındJ. 
Orhan Temele müracaUarı. 

Iüııa!luMH'a !dl ıırnba, hl::- iki dost da rastladım. Bunls.rdan h1 r:ı.i 

de, Ş('t.ir ti~-.ltrosunun ıie~erll 11\natkarlarmdan Mahmut l\loralı idi. Et. 
nıfa tr.ıl•tmı, ı.ıurue:ıli ~..rlerde, beş altı vatman, biletçi uyuyorlar.•ı 

Uyuın:ıyn.oılnr da \:ard1 nriü:ırındA... Ayakta bee altı ks.dın d:ınıyordu 

Bunların l.azı1annın kucağında lnlçük ı;ocuklıtr d3 vardı. 

- Hadi, <foıli, knrar 'eı"İlliı, rnt olduğuna. kııııi idi . da mesut olduğu nıuhııl~khl', .Fa-
<ierlıal lı:ırckete ;;cçnıelisiniz. nu meselenin dıı,ası mahkeme. kııt evliliklerinin üzerinden iki 

~l:ırki Antrcl,ao;to nğz.ını ~mn - ~ c intilm.ı ettikten sonra. şat.itler- flcne ge<;İ.r!ce Marl<i kano;mdaıı u • 
makta ısrar ettiğimi ·n ha R.!;ı ı.ö • elen biri Ek<> şehrinin en asil n:ıe. mk yaı:ıuruya ba Jamıstı. Gecde!İ 
rnnde de' nıu etti· lc:-.;.,.lten olıı.n Kont J:>..n-lS:ıptist 'lö çıkmıyordu. Eğlence ~·erlcriııc ka

1 
Aldırına: -

A.,ağıda remlz)ert yazılı olaa o. 

1 
kuyuculanmızm namlanoa peıı 

mektuplan ldarebanemJzden (par.ar .• J{nilınl:ırın ll)ııkta kalıtı ve tmmvay mf!murlannm, alıika gösterme 
yi)I, Mahıma. Momlıy: Jı;ı!dı bi.r isyana. lll'Vket.tl. memurlara ışıttırecdt 
:felcllde ,;cı yüg-; .. ı: sesle. talk ayakta donırlten memurların otUTır..tlarıııuı 
doğm olnındı~mı sÖ) ledl. l<"akst. klm dinler, bu ~fer, U)ıımayanlar dıı, 

uyur .,.lbl bir t..ıvır t,n1tın~ılar. 

l _ Anbınıyor musm.lUz? linrı : lfastelJa.n maiıl<emrde şn suretle rısıru götürmüyordu. Zınonllı ~rn. _ 

llllJ öJclürd ludıı azden '!Ü{lhe edi • t-eh8.Uet etmi!}tİ: dm birçok zanıımlar C\'de kapalı 
~()rbr. BiltUıı deliller aleyhinize ... - .Mnı~ıin.ln iki hüviyeti nı.r<lır. kalıyordu, Fakat fo\Clınc.n,.,z dalma 
<.lir. Zaten köt.U <liHi lm<lın,ar bir Kusursuz bir lıakhn olan drş Jıüvi görünüşü knrtnrm:ık htivor koca-

• ... ~ı·, ha!ı'fmP.s .. ""'p bı'r adam ol"n 1°" .. ından hlr .,.:ı.:::. t t · · ' •-dedilı:odu ha.linclc s:ıionlnrclıı J,unu ·'o::• - ·'" ' 4 
,,. " ,,. :ı ..... ye e mıyor, çocu ... 

lıırı hariç) hergttn sabahtan öfleyto 
kadar ve eaa.t 17 den sonra aldırma 
lan. 

H •ı •1l', müd:ıhale ctt•m, aldırmadılar ve yerlerinden J.--unıldarundı

lnr bile ..• I;ılcıtc;l)o sb)Jedim, kaldıramıyacıa.ğmı 'lie eaa.un bu arabanıı .. 
~<ılcu. nrn'msı olmayıp. vatman, biletçi ve amele tafımağa mahııu11 oldı..
ğunu 1>öylı•dl.· 

Burada h:r J.aç ncıı.tayı belirtmek isterim: 

,_ 1 d .,. !i b hlhiyeti. Fn1tat çoli zeki bir adam !arma bakmak irin kendı" arı:usu 1·ıe ...öyle:miyc oosıamı. u~ ı. o;-1ını u ~ . 
t r,,tura h,';,üy~ini <le clil.crıne ılo- o'duğu muhakknktrr. Çünlrli birçok c' de kaldığım, cemiyet hayntın • 
Iayacaklsr. l.ğcr suc.<>m.sarJZ he - ınetres~cri olduğu halde tmoları <htn hoşlanmadığını söyliiyor .i{o • 
men harel.cte geçini:t. ,.e tııhk~..!lh l;k k~eye hi~settirmem'ştir. Diz rası karasının pa.rnM ile ~eçinmi • 
l•;tiriniz. v~ızifeniz çoc.ıklurmızın bile Jrn.klunda ııhlanmı!3trk. J;~er ye bn~lamıştr. K:ıdından para ko • 

(Ate§ 6) (A.G.) ·(Ben) (Bulunma.z) 
<Dokumacı) <E.25,E) <H. 4r-0 • 
<1.Ş. serbest) (İNG) (IAle 11) CM 

1 

E.49) (Mahir) (N.45M.T) {Kim) 
( Tllhlm seruıin). 

t Veni Neşriyat l - Eıı ıır:ıb:\ msdemk\ tramvay memnrlarma maJısmıtur nlçJn ~·oJ. 
en :ılmıyor~ ... ' 

z - Yıılcu alroa..v:L nıesağ varsa, memurlar otnnıyorlar da, yolra. 
lar neden :ı)'9.kt,a duruycrl:ır. 

S - ı;-c;rulı:ln l>:ıdınl:lra yer vermemek doıtru mudur? 
Dtt..,yannı hiç bk :-ı·t-rmde, biletçinin, vatm:ı.ııın oturup, yolculanı. 

ayukt,a seyafı~• etttld~rj gorillmemiştlr. Ve bjçtılr memurun halka karşı 
bu derece hiın~etsiz.c.c ·n• lAuball harekette bulunmaya selaWyı-ti yoJ[hır 

Bllcttı ile mfin:ık:ıp ederken. tramvayda bir kontrol memuru 
peydalı oldu .. \'ıı.:ıiyet,I tuıl.ıuııak istedi. Mahmut aııılattı, fakat bu :ı~ı 

her nooenSt• mcınıınl.a.n kaldınnağa teşeblJil'> etmedi, ı1ustu, ve malnn• 
t••zl lmllıı.ııdı; "Bu arc\ba ıra.mva.ycılara mahsustur!,. 

Niçin miJ,cıtErl ah~·orı.unu:r., dcykı.ce, sert ve münasebet.siz bir ı;. 

r;ıınla "bn.şd::ıJrflt>re sor m• blleyim!,, dedi. Bu l•ontrol memuru bayın nu 
nuı.ra6ı ( ll) «!ir. Uyuyan memurlann numaralmı da ırte yazıyonım: 

212, 2:?5, 455!. 
11alk J,or.trl'la, bll<•tçlye, va.tuuı.au. ıııı.&ıt saygı gö11teriyorı;a, oıılıırm 

da J1:ı..lka hürmet göstermeleri o,!Szımdır. Tramvay memurlarını l'enıç., .. ; 
dhnJyetllc h;;rPket eder ıns:ınlar değil, efendi, <',('ntplml',n insa.n!ar olar.1'\\ 
görmek istJyoroz. Ve 11unu istemek ha.klrnnızdll'. 

J;"n ne.uI:ills.b reldlk, dergebı ha<ıetlne, 
Mıi(.11"8n 'b9.k.m3r., bu bsllmı h19 temPnnlyatma! 

LAEDRt 

anıı~lnin lntihaın:.ıu alron..';.tır. n ldanmamıs rı1<1ayıhk hu~lln aifüye pnrnınk için ~··~< c;ıl< Juwgn C>d.erdi. 
Marl•i hii.lfı. •nısu~ordu. .M.Dtlam tarihimle &:-r leke olan bu adamı Birkaç ~ün evve'l l\Iarki:ri bol bol 

dl• ntondcl so '.U~ ılı;,,nı mulın- m11hk1ne re·sliğine ~etirmek icin metheden Eks!iler şimdi onun nıiis 
faza ederek iizunde de\ :ım etti: rc•ylerim"zi vermezdik. rifin biri olduğunu !>öyfüyorlardı. 

_ Ef;er suçlu i ~:z !uzlnrınızın Marki ~ocukluğunu bah.-ı'>ınclan U• 

admı. ~ercfini ~orumak lib:mıdır, H b 7 b 
1 

1~'i< geçirmişti, bu )iızclen aile ter-
nerhn1 lm~ıııız. a er ın u macas1 bjye<>inden <le ın:ıhrunı knlmıtttı. 

Bu mr:ıda J a.pı ~ıldı ve :t1ıırki· Nihayet dedikodular !\lıırkinin 
nin ıLkralr..sındıın muhkeme azasın. }) t 'J. l 9 10 &C•n metresi olan Madam dö Sen 
t.lan Şntönöf içeriye girdi. J\l:ıdıun Sim.on üzerinde toplanıyordu. 
Blonde.!in son söz erini o d:ı. i:it • l\.lıı.dam Sih-i dö Sen Simon mah 
mis ,.e lıc.:n\iz lcimscuin bilmeıliği• kt>me aza-.m,fan Ps.zeri dö Tora -
ni sıuıılıj;ı lınbcri onbrm clr.. öğ • mm km idi. )larJ;:i cinııyoC't gece~ 
renmi.; olduğunu n.n~IŞtı • bini bu adamın o.:P •• m!e ge<:irmi-,ti. 

- Halanızın hakkı var, diye l'azerinin kızı g'enç yasında dul 
siize ba.5J"uı, ~'c mü~hül bir ıne:.:· kıılrnıstı. Gmç duJ gen!: hakimın 
J.oid.esiniz. Y~:~dıı. sizi hapsede • ~üzelJiğine, boyuna bosuna, çocuk 
rekler, c:>" er suf'ln i~niz derhal ı;özlerine, zekasına ,·urulmuş bir 

1 
terkediniz. Ha~di, ooyle)inİ7.. ge!l.jntide aşkını genç hakime iti.. 

1 
Jliıl:!.m Antrelmsto n.ğby.ırak ıliz raftan çc".-irun.ootişti. 

1 
çöktil: Her güzel kadına fış ık oluveren 

- Gidiyonım. para ,·.erini~ Marki genç dulu tes~lli etm~yi de 
___ .,.. __________________________ 11 O Piindo.'1 sonra I:as.ı.buda bil - ,·nzfft.Jeri arasında saymıştı. 

tün diller çözüh1U. Herkes :'-iarki Soldan sa{Ja: Marki ile 1'1adam Sen Sim.on a -

lki Rostof 
So-."YCt R~·:ıda Novsorod oldu

ğu ..gtbi ıki de Rostof vardır. "Ro.,_ 
lof V-Olikii"ynni "Büyük R06lof" 
ismindeki .merkezi Rusyada., '·Ya· 
ros!av" şehrinin ccnııhundadır. 
Çok G~l, enberi m<''l"'cul olchı~u 

hatla Jtil!ı\lan altı yedi n~ır evvelki 
)' unan faril>Jerin<le ismi zikrolun .. 
dtı!tu so) l~nLvor. 

lk~ ci Rcstof ise, şintdi Alman· 

Dünyada emsali olmayan 
bir film kolleksiyonu 

Dün~anın en zengin film l.iıtur:• 
hanesi, Ncvyorktadır. füı kiiliiphw· 
ne. "Jencrnl Fil Librnri" miicssc
sesi tarafından Yticurh gctirilnıı .. 
tir. 
Broadvay'ın rnalızcııierinde lıu

lunan bu filmler, eski filmlcrıı1 6 
milyon metrelik net:nlif :ısllclridır. 
Bunlar, tasnif cdiJmişlPr, rıııın:ırnlı 

kııtulara yerleştirilmişl"r ve kUtıır .. 
haııchr<le ldtaplar gibi rtizilıni•

lerdir. 

ifo lmrısı :ırn ıııd.'l.ki "~ ·m lcıı h:ıh· 1 - Hem hp:ı:ıyn parası hem rSNndaki milnnsebet gtindi!n güne 
"~t ... v- ..,.Cll" k~ılını 1·-l bol met· sofra levnztmı, "iirchcl"rin kulül1"• .,... ' ' ~ ., ,, .. "" "' ... ' ~ ilerledi \'e genç Markizin kulağı • 
hctti . c;i, 2 - leşhur " e~i bJr Yunan na .kadar gitti. Kadın :koCümin 

ş:ıiri, iskambilde en yük.sek cins, bo a.5ılmıdan biraE sil•ayetçi idi. 
3 - Ze\·k. bir yemiş, 4 - Bir e- Fakat yine kocasmı mazur görü ~ 
mir, vaktiyle dünya güzeli olaıt )Ordu. 

İYİ OF_,çİNEN BİR AfC.I~ 

Bu ölüm tod9. yaşıynn insar. 
lıın çoit heyccanhtndrrını~tı. Tuh • 
~ikat srrnsmda hiznıe~çilcr: 

- Madam Antreknsto lıhnseyi 
::?.zarlıunn.zdı, diye ifıv.lc \"et-mi~ • 

lerrll. E l<'ıle ya.sıyn.n herkes ına
d:ımııı ne i.} i bir .lmdm oldtıi;<ın.a 
t;.a!ı.nclct eder, suçhıı a.nn laıbnha -
tıni affder, fnliir nl'.e hol bol '"n· 
d:.:.t::n ,·erirdi. O iın.c;sıı değı', bir 
melekti. 

Türk kızı, 5 - lpe!dıöccğinin evı, - Ne yapsın, bu !isdmdan ay-
6 - Spor mücndelesi, hir kesme ı-·lamıyor, yok~ kafasında fma 
vasıtası, 7 - Defa, meşhur bir Al· bir fil<ir yoktur. 
mali musikişinası, rus".a "evet", ~· Marki~ kocasmm genç Madam 
R - Bir millet, ekmek 9 - Katil dö Sen Simonla yn~Mlıi;rııu hiliyor· 
ve cani makulesi' ntlam!ar, tehlike.i du. F:l.knt buna rağmen sesini ı:ı
lıir ril7..gi\r, JO - Araba "en nz", kurmıyor, hatta Madam clö Sen Si· 
S<>nbahar. monla bir dost gibi lı;onuşn:rordu. 

Yukarıdan nşa1Jı11a: Bn busu.<ıta. dönen dec'.iikodula • 
1 Dir ka?!!ıt oyunu. pokerde hır ra bnkıla~k olursa Mıırl<iz iyiliği. 

lrnrnnzlık (aynı zamanda eczalı;ı• ni ço'::• il.eriye ~ötıirmliı., lrnr.nsmı 
nelerde lıulunur), 2 - Gayret, ı n· 3 onnrunasmı nıa•lıım rlii Sen Si • 
s:ın öyle ols.aydı ciohan cennet CJ• monclaın rica etmiııti. 

I. rın ı gali :ılt.md:ı bulunnn '':Ao~ 

tofnn Donıı" ~. ni "Don neıhri fi:tr• 
rtndekf Ho,.t<ır' •Jur. llu şehir, lıi.ı
liın ccnıı!>l Rusya ~:uiı!lı:ıları giJ,ı, 

18 foci :ı..ıwın o·ı ')'araırıdo. Von 
nohrl fü rinde in~a cdiidi. Burat!:ı. 
1 ·61 de, memleketi Türk 'V~ Tol<ır 

hucuml:ınndnn J::orurnlll' için. "Seıı 
DLmıtrl 1 lesi' ımılnrlc bı r lcalc 
in":ı. ecUidl. 

İn andan ziyad~ meleğe nsnzi -
;-.·~u bu kndm luıcbr f.tizel tJefüldi. 
'lcYa.zuu ~·iiz\indcn goriinmiy~n si• 

Bu filmler n r3.sındn, kilçük elı· . .'ö. b"r çehre gibi ya.şıyordıı. Çok 
adda bulunnn hir kısım filnılcr .:.'Sll bir ailedendi. Bubn::.ıum hft. -
Yardır ki, huıılunn h ıskn n'ıll.ırı n:clanı Frnıı.s..-ı lıtralınm a1n·r.Jr.i. _ 

lurr!u. 3 - Piş.meımiş. elinde olm;· (Oe\•ann var) 
yarak, 4 - Bir ~·emiş. bir deniı 

Şolıtin ılk .ılı.ılisi, bu lmJerıin 

içinde yr.rlesli. Zamanın. bıırıı; il 
Rumi r, Enııcnıler 'C Y:ılıodilc· 

geldi. • 'Qfusu arltıkça, kastıb6 ıı.: .. 
; u ve Çı rlık sonlarında niiftıfü 
80 000 c kndar ç~-tı. Bu niıfus, So ... -
~ <'l ıdnrl'sl nllııı ela, be, senclık 
pl"nlnr;n ltıtbıl ine 1,;ı'\ı.':r yüz elli 
bin "kişh c, ondan 50n rıı ıln 600.00(1 
kl~i c yü~ldl. 

~abri, lı~ •a!ıızan tnnımaclığı, <• 
amdl"-n b:ı l;;n lıiçbir şey bitmediği 
atl mb. bütün zihninin dolduğunu 
lıissediyon:!u. 

Yakacıkta. ge~n gecenin •ah1l· 
hı &hr-i, g ı~ lır-clı?o kah' a:tı &6" 
nıısmclıı. ge:c." mhbcndi~in nıeınıt 
r:ıl :bi h:Ldar.. la mn1f'i11:\t :ı!mllk 
i t!)lll 0 • , On,' : 

Y!lSim, lm mlamdan 
n lı:>l.ı .:."• t:<' fıtmi.:1 k:ı

raı- ı:ı; tık. O HllUc lmı.lnr bu 
lı. r:..."':l. htlrmcı c:lc;·.:ll; b:miırı de 
ını,;.,;n emi bnlı;ıamn Uitfcıı yar 

:Ji9'ı, 
])o.i!u b;)':tr.l, onlan tnt~nbuhı gc. 

tUren tiroııd:> S:ıbri, ck!ı:ı. ciı!rlı v.e 
~"1~ sert bi rı .. v:rb bu mc~le ti. 
zer· o ~m·· \e .lSl'IU' el.l!tişti. 

h"'n sır:ıda genı; lrız iiihı~di n:
tıraplarr::: mwlatan rn:ızliını \'e 
!t.:-:-lt.'\:t bir t bes-stlnılc· 

- 8$.k.n ll1; Ôıriı; 1~t1ırn, •Je. 

olnıatlığı için, şimdid~n .ı:ıriht lıi~ r.dnn 0 urdu. Gcu~ y&şmda. ölen 
kıytnct alm!!.lardır. ann::.:ıi <~ eski kmılrn nedimele • 

Bu filmlerin en esl<ıkri, 18!!.1 , nndendi. 
1 

~t·nesı $iknı;:o ser;:;isinde ornrın ın .~ . .g ı i. mi Anj.:lil: o!nn :\lHrl\iz 
bazı rlonslnrı 18!Hl scnl'si ııdl', 1 • t..ntn:l!m to ltocasmdtın bir yaş ıln· 
panya - \rnerikn harlıi csn.nsıl'<I ı. im büyülttü. Evlcntli!dcri vn.kit h~r 
Amerika Mkrrlcrinin ;; ıııei cııdrlt• I•:!S "~r1,iye ftc!cta gıpta etmişti. 
den geçişlerini 'e l!lOli dn Snn · ıuaam:ıfilı "llrasını d3 söylemek Ji!. 
Fransi$o ı:l'lult>Sıni .!tÖslcrcr.J. .• 7mlcln· 'ki, !ıl r'..ı.i zamnnı:ııil en ya· 
dir. hşiltı cı •cği ini, çol: iyi ~~inlr-

Bu sıncınn kütüphanesi. mlısl:ıkı' c1i, t tlı \C lız l !IÖ~ röyl€i!l'Ciİ. bim.z 
operatörler tnrafındnn ekilmiş o- her.,n,i m r.ep olıiuğu, clnrır.a ve 
lan filmleri satın ::Jmn 1d:ı ılcv:ıı ı 

1 
i urnf'.ra fnzla dU )tün bulunduğu 

~eliyor. Her ~ene. 2;1,000 ıı;, :ıo.noo b'rçtt't lmdınhırı baştan ~ıknrdıı}.ı 
melrelik rııın sııtm :ılınmakladır. hafrkındakı rivayetlere ı·ağmen ('jel 

dJ. Yine mi bann öyfo ·ıatiın bir 
lıüımet»izlikla bnl.;;ı.cat; 'c zu \ nlh 
(;'!erimi kırarca.;;ın:ı srl;n.t',.-ı!;,.ııııL? 

- .ı\nıa, yn.pf;ınız t mit. 

ölçüsü. 5 - Bir silı'ıh. b;r e~lenl'e 
veri, 6 - l<knmhilcle ı,uvvelli bir 
kıi/;ıl, uzun hikAye, 7 -

0

Alaylı ve 
giilünı; yazı ) nzm:ı !arzı, hir ecl<'• 
lın kısaltılmış ve kalınl:ışlırılrnışı. 

S - Ak üstünde knrayı c;cçmek, 
cilve, 9 - Dnrı<lan lillPılan bir 
içki, nezretme, 10 - Cok ch:.ğil, 
lıir ;ıy. 

IJii11kii bulnıaccımı:rıı lınlli: 

1 - Çapul, Kule, 2 -
Zıd, 3 - R, Kasalın, E. 4 - lki<ıer, 
Kov, ;; - flijn, At. ela, !i _ Ak. 
SakanıCJ', 7 - ş, Kader, M, 8 -

ll1k. Dar, K, !l - Asilik, Si.!, 
11) - AYalu Hoş. 

Sabri hn rentbı nıı.dim bir se:-lc 
Yc:rdil~icn ,.,oıu-.ı 11.rtıl• <lah:ı. llerh"c 
~itm.cl:tcn vn.ı.goc:mişU. Ucnç kı;,ın 
nıhimini eUerinı olmr-:. nnlurı o' -
~yrp öp.m~411tU. iı'.ttt' "'h '=nbriıfn hu 
"anh·elcrcfo onmı önünde diı. P.ıi -
",ı.ilJ • he.ı· se:vi t.tiyJc •1Cın"''< idı nc-
ler <:~ktiğinl nllnb ile l .'! .. fü.,ı lıillr. 

Nakleden: ıwazalfer ESEN 

Ntıimtı J;;;'.ilfi l\fülterremi reethe -
.:.'i~o:o<h1: 

- Biçn.re Millcerı'<'m, ne Mnchk, 
ıı<: vdnkfır h:Ae ne tzm;z hit ı;ıı -
cnktu. Omm bu mtil'!'CIS')mzl lıalleri 
ııe bakar derin ıı-:ıkma, 1'midin 
derin bir se\"tlıı ile m·ı!clıcl • cdc
'":~in.i pek tııbff s.:ınmJmı. 

Sabri ce\·ap ,·ctfli: 

- Ztınnıcder mifıiniz J,i, t:ıhii, 
,·dakar Hı .sadık olmak gihi nı • 
Mflnr &31k olmaıc ~!u kafirlil'? .t:.'• 

ğer böyle ohıaşdı, sizi temin ~de
rim ld dUnyada talisiz aşıklımn 
S'i~r pek çok olurdu. 
-· Bu fl::Y.dcrlrJzlc bu ze."a.llı ço

<'tliun da a,l<mı şfıyh~ geli~iglizel 
bir f·~~ mi addediyonmnaz? 

- Hayır, dcmci< jsfo orum 1 i. 
rn~."?rrem ~ılı nn :ımıs. clüğümlen

ın:mıi~ bir n~l:m dalı3 !il{ <.:nfh:ısııı 
(]:ıl;:i yıırndnn ıztırn:> ç~o.,.·:;or. Onrın 

)':.ısınıln. il\cn bu ac·ılaro t nhıunrniil 

r:ek lrnlnydır. Az. bir mii<lılet i~in
dt• bcr .ey unutu uı· gi<foı-. 1·nrn· 
lar J{ap.anır, izleıl bite J,.l?!r.~nı. 

":nim2 bir müdıfct Sahriye bak" 
tı: 

- Canını, dedi, ,.jz de bugün 
tuhaf bir hıı ! 'ai'. Ne ohJunuz :' 
Ben hislerinize uymnl• isti~·orıım, 
~i:~ boyumı. hislcıinizj değiştiriyor. 
ı.unuz. nu ~ah!\h sal<ın teıs tura ' 
iınızda.n ~mHmus olmr:r':1';11ırzı .•• 

Sabr;, güldü: 

- Affmızı rkn ederim belki 
fiÜzlerin!zclc hnkh mız •• e\ct muz· 
tnrib"m, ı~mifün bu e\"Icnmc mnıı.
<lelesi beni ~k yoruyor... Sonra 
yakin bir zamanda onu sizin tak· 

chrinizc, S2\'[,,"İnize liyık mesut bir 
g°E'Drc \'crmcği de ümit ediy<ıru.n. 
İn anlaı·, g.ırip m:ı.hlfıklarclrt. :şte 
ben de lıa:·alımdo Inırdıığum bıı 
lıc apsız, b.sndc~e~iz b·natarın yı
J..ılmaı;ınch.n kendimle b.:;raber ha'j-
1.ala.rmı da. wesuı tutmıık i!ıtiya.,
nı duymnlıtn bir teselli huluyoru1.1. 

-- Heyhat!. Bon ıla bir 1.aman 
için sizin gil>i bjrçc~ı ümitlet·c Jıa· 
ınlmı~, her ~e~..zülpenbe"i i~in<le 
gormü~tüm. o zamanlar ~imdj keti 
rltmle bile hayret ettiğim bir kıı .. 
u11atle: "Ümit, l\lükerremi seve. 
ccl.:tirl" diyordum. İyi J<i işi dah11 
ileri ve.rduıı.rak "i>e\'İyor'' eleme• 
rr.i<.:im ! 

Ümit Mükerremı ~e"mediği Jıal' 
kında. N'aimenin artrk hi~bir ı;Up • 
hesi ka.nnwmştr. 

Fransuva, ısaetlacak IUM!ar açık 
bir alaka ile sordu: 

Çörçilin küçük kızı onha.,ı 
tngfüz Başvekili Çörçll'ln en krırllk 

kızı, hizmet etmekte bulund•JJ'u 
•'yardımcı kadın tcıklllHmda,, onb:ışı 

rt:ıtbesine yük~elmj§tir. 

Gazeteler, Ç(ircil'in b•J te~klllatr 

tettııt sırasmda, asker kaputlu \'e 
kasketli kızmm, askerce bır duı-u;ta 
babasına "tekmil haberi., verdi~jııl 

onun da eli kasketinde. bUtUo ctrtdlye 
tile, dinledi14'inj göııtııren resimler nı>" 
redlyorlar. 

Ne dersiniz? Çok eııtereaan ,, .. y 
değH mi? 

- rcki, fakat onun ha<>ka biri· 
ni seHliğini zanne<le- mM--i.z ? •. 

ihtiyar kadın giizi~r1ni Üıni<lin 
<luYurd>tkj h:ılo elbhcli rtJ'Smirıe 
çın irdi: 

- Size lnHii11 "üyli~1cbi 1 <'<'eğim 
"'e:r, r;;imdiye 1 :ıtl ır bövlc bir t:ı.· 
!.Q\ 'uru hntırE\ getirecek h:çbir 
l•fl<li~cyi l-:aHletn•c(Jlriındir, ı•a · 
hıtt siz~ enelco d-ı ~övtcmic;tim ~·a 
hıı srr kwıJt,um:ı!>ıının Jı~kit\i b~n • 
hğinc rofuz etmeğe m•ırnffak oln
n,ı)·onını. 

Sabri. bir lü.hz:ı. astıhi bir rnı • 
l••nhk ~ecirdi. Dada!darma bir İ8İm 
hücum ediyord11. l<:ııı.tı odadll mnh 
..,ııtsız birk:ı.ç :ı.dım attı etejerin ü. 
zerindeki minimini bir ho,·keli eli· 
ne aldı, bıralctı .•. Soııra knrıır ''er· 
111!1;1 gibi Bnyan Nnim.ryo pzirnle 
dönerek ~ordu : 

-Az lml«ın unutuyortlıını, rlost
larımdnn birini :ı.lil.ltaılar eden bir 
zııt J::ık1unda mn.lômnt nlmal< jı;ti

:rnrum, ~ekip Direk ismin<la birini 
tanıyor musunuz? 

Dayan 1'aime mütehoyyir, tel< • 
terladı: 

- Şekip Direh mi! 
Sabri, sabmıızln.nmuğn ba~lı;\'a • 

...__...... ~ --· 
Milliyetin felıeleıi oe Türk. 

l erde ulusal inanç 
Fikir tarihimize hivnct ma.k.54. 

eliyle milli\'etin felsefesi ve Türkw 
krde ulıısal inanç isimli bir kitap 
çıkmıştır. Mukaddemesi izzettin 
)lele tararınclan yazılan hu eserin 
mcvzuunu,T ürk ulusal kOltürünün 
cliğcr kültiirlerc olan üstünlülfü te~· 
kil etmektedir. lçinde bir çok sa. 
IHhlycltnr muharrfo Ye profesörl:-
rin de yazı-;ı bulunan bu eser, O. 
nh·cr ile kitabeviyle Arif Polat 
kitabevi ve Ahmet Hr.IDl lkital:iev-
lerinde <;alılmııkf:ıdır. 

I ŞUNDANı~.: BUNDAN,~ 
:ı 

Bir fotoğram makinesi &a. 

,.~~inde kurtulmU§ 
Bombay'ın en kalabalık varoglıırm 

dan biri olan Şuvpatti'dıt , mtıaıtlman,. 
ıarla Hindliler arasında çarpı§m&la.r 
oluyormuş. Bu arada, tesaduten ora.
da bulunan yahut seyre giden, Anu
palılar da. pataklanıyormuı. 

Bir gün, Uç lngillı: gazeteqa!ne, 
hizmetlerinde bUlunan mUaıtıma.ıı u
ı:akları, mllıılllmanlar t&ratmdaıu blr 
nUmayiş yapılmakta. olduğUnu haber 
vermişler. Üç gazeteci de, fot~
makinelerlni sırtlayarak, varop. koı
muşıar. Resimler alacaklar, ga.zeteıo 
rinc taze havadisler gl:lnderecekl-ır, 

dJyc mC\-nnun 1n:ıişlcr. 
Ycrlller, onl!in görttnce, yumnık

larmı aıkarak, ortalarına almı§l&r, . 
Hiç §Uphe yok, iyi bir daya.k yiyecflk· 
ler. 

Gazetecilerden birisi, nasıl.la bir 
kenarda kaim~. Kendisini de, arka
daşlarını da kurtarmak çareai c!ü."'1-
nUrken aklına bir şey geımış. Hem .. n 
bUyUkce olan fotoğraf makJn!ıini 

sehpası Uzerıne y~rleştlrmiş ve: 
- Dikkat! Fotoğra1'ınızı çakiy~ 

ı-um. 

Diye bRğırı:nı~. 
Hindliler. bu ıhtal' Uzerine. ıkl İı?· 

g1.jz gazct.:ıctıılnf bırakmı~ıar. trı!.tı~

ra!l~m ıvı ~ıklım ~y6. U.tlcl"inl ~~ 
tarını dU2cıterek vıuıyet eımı;ıu. 

Gazeteci, arkadaşları •!ııvı.,ınca' ~ 

ka.dar lşj uza. tınış. nıhaye ı 'a l'>ltll ,,. rr 
kaldırarak kendisi de kAçmı~ 

A.nıaştlan, Hlnciljler <10 fotu~l'H 

meraklısı! 

r:ıl•: 
- };,·et. dedi, o!ıuıı 'krnb41ıınn 

rinn bir •nzı istPmiş ne bkim ne kı
ratta hir Afln'.lldırt Dunu iiğr-enmek 
i.,ti~ o. larclı, 

- • <lM~nm heıı no "ü'·ı:. 
~ chillrirn? U0 n hıı zatı tınımı~tl 
rıım .• cıimıliye imtlıır 11'lın• bilo i· 
r;.itmerlim. 

- MUmldln de~il. biraz hı\tııa. 
ımı yoldavın12, dnhn clUıı hilıneıiı 
ı.asıl bir münasebetle Ümit «" n,,ıı 
tanı<lr".'lnızı sövlemieti. 

Naime gtllUnısiyerel< \'e ıne'lelr 
ye bü:;-ük hir ehemmi.vet nmui,vc· 
relu 

- Vnı!t mJ? dedi, fosllhhanul· 
leh! Dunu da nere<'len ı:ıkArdı ıı.
C'nh\ ? .. Bon bu B:ıy Şekip Direki 
glirm.!!k şöyle dunun. adını hlle 
İ<,İtmedim. 

Sabri, impsarı olmn,ta ı haykır
dı: 

- Beni m:ıh'\'edlyor:.ıımız? 
Bu ses, heyer.anrl.ı.n hojulenlitra 

c.it kısık bir hırıluyr n.nr1ıryYord11. 
Naime, "'Özlerinde geniş bir suafte 
ona baktı: 
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Ordu Terfi Listesi ' 
Denli ı.evoı• natJaalma 

llomısro•• IİAnlan 

[A,at* f&lll8Ddiı o~s • 
tınız aeHi Umwıtle kaJıraınaıa 
wdldııld* yenliea 18 geliehu, 
ı .....,.ı, lluaamı,, ;kl IJorp. 
•flllUırhı Orseneraı olmdf ıı.+.t.. 
lanuyor. Ayrıca 1:5 generııl ve 
bir amırat ile S:i kurma7 aab.a;r 
bftPt derece tetfl etmJşlerdlr. 

Durilardan bııoka nizami mM. 
detlerlnj doldurarak tertl e4!P.D 
bet tlltlieden kaİitamaa ordo 
mensaplatmJ laat:m tle tebr>c 
eder ve yeni rütbeJerlDe alt vtı. 
zlfelerde de kendllt>rlne .Oy!~k 

111unflakJ1etier $lei'ls.] 

Terli liıteıinin fam melni 
Ankara, 1L. (Telefonla) - SO &~s. 

t < ukerı terfi ltıtest )'Wrııelı ta9d!ka 
• ll-.ıran eylemtııtfr. !3u ~ye g!Stt, 
orıeneralllğe tertı eden k~rgeneraı1-.., 
ıunlanbr: 

MU•tatı Muttaıı, Cemli Oah!t 'l'oy 
demjr. 

Korıeneranıte terfi edea 
Ttbllgenmtler 

Ekrem Baydar, ŞeDU!lettbı Taner, 
t11111t Avftl Akdal, t HAldti AkoğıJZ, 
.utat :Mataracı. 

TlolpaeralJlle terfi eıİell 
Tallene...Uer 

Ci-vdet Bilgifln, H. Fehmi Atakan, 
.... K . Sırrı Seyrek. Emin Çınar, K. Ke. 

tıan Eaenkut, K. Raalm Topeever, 
flaitet P.oeaııb, ıı. sunna Se~r. 
kuatafa Bendi, Rutm Senglr. 

'rlaiullraUue f;fJrf! .. • 
Tafamlraller 

Salt Halman. 
Barem •. denleeJe teri! eden .b. 

A4. llAldm 
KUntr Kocagıtak, 
Tatı~erautte terfi eden Tut. 

Komatan)art 
K. ll'UJI Aykut. lııt. l'dı1 :mıtgln. 

&km, :hpullab Banlwl, Galip um,, 
il. HWıntl llltq, Abdtllbllı :bf.er, t. 
kakkı Telı:çe, K, Selllll :A)'dıa, K. 
!lalt BaUoflu,• Abdtllltadlr aevea. HL 
inil Dotruer, A. Beelm Beasn, il. Ri
fat Ottorun, 1hlan ÖltlJiel', .A.1*1-
.lalt lıa•. 
ta~ '8dl edem Lm.lllmıt 

An-. 
tııaan Böü1dtt. ~ 
Ttafseııeraiıqe tJedl eh r '( 

Taldb AllıaJ 
~ı,uı tam~ damı. 1 " 
Tuğgederalllfe ttırf! eden 

Veterlnet .U..r 
:.a lhradeala. 

DeDJs TutamlralUllDe t;erft edat 
TuibaJ' 

oe.at U1man.. 
a.rem t. denıaefe f;el1l eden 

.b_ A4. BklmJer 

AWtlrrahmaa tuan Teluılıl, fe'•
aettm Turer, H. Htıatl A.J'demlr. 
.. f;batta TuipaenlUiııt tedl ellen 
t Hakla Alpay. 

Alı.;rbta ıerfı -- ımrm.r 
Yar1-yla.r 

Baıllt Aykut, BurhaneWD Ör.k3k, 
Azm't Turkay. 

Yanaybja terft eclell ımnm.y 

Bbabafdar 
Kblll Giray, !lnftr .Alt.&, Mllamet

ttn Kara.cebe, Bazım. Erta. 1'eettı 
İlter, Şükrü Birer, Hakki ÖDen, l'ah
ffttin Ayfnıt, Muharrem ea.teıdn, 
utt!ı Gtı-venc. All Ruıa. ~. Alımet 
Adnan :Uan, Necmettm GUnbat, 
Htdri Perk, Raif, Yaar. 

BIDbqdıJ& terfi eleı! kanılıty 
Yk ...... 

Celil Erlk&D, Şadi Tahıd:ı ôzyaprak, 
tı'abamettın Ayb&rJu, HaU1 Güney, 
Numl Y6ndf,r1 Saim Yarımı, Sel&.. 
Jialttıl Ttllak, Sırn Ökten, ııuııarrem 
lhaan Kızılotıu, Sel&hattbı GUDkut, 
K. Alj Aytq, lııluhltthı Ok)'&vuz, 
:ıt'ehmi Dµrukan, Cemil tnuae'f1k, l. 
Hakkı Kurtböke, Sedat Demlrtaıı, 

Tabir Tlpi, Cemal Kandaııoııu, Rfllı. 
Zl Soyotuz, SeWıattın Kaptaıs, 

AlbayJıta terfi eden l'lpade 
Yarı.ylan 

K&mU. Erçin, K. Fent Ank, t. 
mtbem Yener, K. Necmettin ~r, 
lılebmet Kutmanto, t. ftbmt Alan, 
Sadık Paran, A. Nalt Tankut. M. 
Fahri Kırkalm, l'ehml Narıer, K. 
P'&hrl Jllner, A. K&zmı. Y.,_an, Ham 
dt özveren, Nuri Ytınt. 

Yarı.ylıta tıerft eden PlJac1e 
111 ...... dan 

M. Kamil Allbnay, Kadri Altun. 
Ali Rıza Aksoy, Muıatfer Ge:he, 
\ bdurı·abman Yılmaı:, 1 Halil Oı· 
ı ın ı tsmail ıekl Ankan, Kadri 
1u 1 av, 'Y:ışar Sokullu. Ker.ı r • ialta 
s ini Eriş, t. Ethem Ataç, Oztiirk, 
s .. lı Ökde. Mehmet Cemal Tarhan 
,,, 1 Erceviş tfasip Rona, Kbım 
\ lir, Rttp~ Artan. ııı Vehbi lllrdJ1. 
S:t hı:ı.t tjn Klgal, :bıl&Jl ~kat.. lıl. 
:-. ı ! :mıcoAlu, m. Fahri 4'!çam 
M rt Bertiarotı•, K. Jl'lllrl A çam. 
R at Alpan, lııl. Fuad SUne, m-Jta 
I> nıl , ı\bdulk6ddils Turpy, r. 
J ı il ~ılem , hı. Nuri Tobr. Hay 

,. A il&. m ! uti Akın, Esat Akçe• 
H~ . r. ın ıl~tıın Al(pınftt, Ahme~ 
, lLa)t m. f c..,·fik pral,ı ~ Tev& 

tTrnJ, trı . llaıhar nıı~n, termal AJJ bek, Halil! Esşks:ı, Suphi Öge. 
rahğıJ, :\bılurtabman Eren. Saffet Binba.,ılıia tttfl eden muhabere 
!(ayan, •. kmıal Erııtdeö, Kemaİ Blnbaııları 
1'dncet, ldria Murıus, o. i:'aruk U · Ce-vdet A•,;tı.ııe1, Muhiddin Ataç, 
clemirf, Yıutntk Arkilya ıı. Ze'kt A•p !ekl Uzman. 
m Celaleıtin Akpınar, m. Şükrli Yarbaylığa ler/i eden demlr.,,ol 
duytlJt, r. Celal Akça)', t. Ş•tf.k Tir• Blnbaıılatı 
kcr, Abrlnrrabman Orbaiy, J.f11zaftcr A, Salfın Akııın. 
GiUener, Muhit Tın, Ulusoy, m. Na · Albaylıla terli eden nakliye 
zil GfineJ, Tabir Aluaeı, Nuri fQl'btı11ı 
Yurdıikul, nı. Satım G&ıterd4ına, HU S.llb Zeki X•u alt. 
mi Erkal, Htisameltin Yaslıo~lu. Yarbaylığa terfi eden blnbaııla'f' 
Adil Akalın, a, O&ldan KMtenez,. Salinı Ors&a, Abdülkııdlr Sencar, 

Blnbaıılı/lfı let(I eden Pllldde Felıhi Tezcan, İhaan Öncü. Husa• 
Yllzbafıları mettin BUgesu. 

Hidaye& Erd6nDMı, c.w Ayak, BIMl.fltllld tilfl edtn tuılrll11e 
Cemil Koç'lk, Bebcet Dolanheker, 111Jzba1ıları 
:Hurt lıkir, tbrahlrn Bu::-at. Durınnt Remzi, Otıayın, l\et.t Callar. 
Baran, Naci Yavuz, Hilmi Da7bet, Sırtı Suda, Zeki Atıımanal. 
Ketnal Brt8,_, Atıf Oin(\llu. Vidad Alba11lrla terfi eden •tmaflll harbiye 
Gllrkad, Nadi Öıd<!mlr, İsmail Er. 11arba11.ı 
dem, Fevzi Yılnıaz, TaJtlr Ertcan. SalMıattin Oqan. 
Nureddin 1\ıfen. Şeeactt'dln Akı~, Blnba.,ılıla tet(I etiett lıarlta 
UmranYetl•IL Ltfıft Kocıtt81'k, S~ · 11lt6111ılan 
lim MeAte, Muzaffer ~smen, İ'Jedim Cemal KBeDlr, .Abdtillab G&hnen, 
Ertokul, CelAleddin bumıur, Akli Rıfkı Teb&ı, Kadtf MongO. Şdtrn 
Eralp, Adnan Akbıyık, Elem 8111"' Atanflz. c:emaı Sfter, Fahri Olur
can, Necati Sayın, o.tip Onıaaer; m&n, Salim AfBU, MuhJtUn Sal
ŞeTket Sualp, ŞIHatl Altan, Sitili Oı lam, 

11 ... _. Blnba.,ılıla t.r(l edeA fen • ıan'a' can, Zel:f Akman, Stllermaıt --.ır.tt· 
met, Necati BO)'llkkaraman, Omer ~bllfm 
Kulür, Hidayet Karaçalı, Ferid (\. lnet Aktunc. 
rlalp, Reta.d S•J'llld, ,Yıftk Sanüpı YarlHı.lrltı le'r{I eden ırll/tıei 

ı 8 millaen4u blnbaııları 
Halll Anıl, Aam Hananlı, aıse,in Melih JJarutouolla, Nazmı Par,.~· 
Oactiyu, Nuri Metan, Sırrı Atar. v 

man, ~ Oktay, Naim Dmllla, nel. Albaulıla terfi eden 1Mn1o 
Zeki Kmbftk. Naflt (\zsu, Celnal .,.,-baulan 
Soqural,p, NutQl Arsan, HaY1'0<1- t AtlmtfNaim Buıbt. 
din Oktay, $etrııat Çep(lJ'S8, Osman ~a.rbclrrlıla 1e..aı eden "tıH 
KaıısU, Halil Tftm.er, Taceddin Ca. ·~ .,. 
ner, R181ı> Kandemir, Bekil' Sttis. Blnbtqıları 
Silim Dilmen, Akif Oımen, Abdili"' Jl. CeW BaJTÜ:IWUl1il, ......,_ 
kadir MaviCuna, Kemalefltln Oıiadt Zeynt. 
tbaan Ersayın. Tall:p SelliallP Yihbtqılığa terfi eden lttıva 
Bedri Öller, Zeki Enderun, Tetf!l iiılefmenleri 
AtyOt, F.min 'Oner. Ani Bat1'~!t, Kem91 Martf, Zeki z...kal, Omer 
'!'evlik Ataçar, Kodld Kutluca, Sa.o Lttti Erdn, S8mıla Ytır6kaalırı, 
kir Akhan, Cndeıt Oua, MAl"l buıan Tenören, ~ Atıman, Mf!m
Gilrsa, Bnlı ObDen lerafeltin taz Setkin. Şltir tftltarlr; Keııtal 
Gak~ ChcM Brlii& • lMt ...._. Ma. Dmran Olallls, llllmln O&" 
Bwll 'Daınellı lla'lld Attllant. ~"6 D8L Şefti Keteİt lluaaımer Ucô, 
ettin Yeren Sırn Yak .... _... ............ Afb!Nllh Leal, ()da, 
TflıirolbL KfllMI A,taay, s.w; lcf..ı Oılt'dlt Ze,.... ~.W Miıl, lftnal 
tat. T9Yf• Oll.e .... , .._._ Rbt; "hseı, ... A .. %' Wan.b ~t.. 
A&lt GAi!emtt, Kemi! Oftr, AD !ilen. Kedenl ~ Repıt Meter, 
Onder Sadık G6lrdalt Bllhrl Btıyl' Tl!lltll CIDetı, $Met Demfrf&e, R~ 
kesen; NUri Gliıııştlı:, Rıza Güven, '8t Yeril.an, :\teda.t BaYkal, !(l(fnca 
Nuri Abnııtter, :Vedt Ziyat, Necdet 36 han telmeni de tistelınenlllte 
~ Jllılai Oil8fl& ........ ·wft ~.)I 
Altıntaş N:acft B1'ten, lbsa Işıl. ~ 'fliNliftJi tafl W/a 1aiDa ...,..,, 
ktj Bt:.Sı, KIW Ftflıt, Mlrettili iaı•bı9 1 .... ınleri 
O.net Naflb Ten S.tm ~ Eaftl' D-*m, C...11 Aırtwn. 
Tahsl~ Anmlı, T~. Ttirlay, Ha: ~IH~I· t&fl ıa:t: llaea ınüfne 
aan Canay, Gafil 8ttWılıef, Sadrı Jf•n.et B8b n 
Kararaıtın. Y• AMıB, Mmtafa •fb&c,ı :.. ,_ ~ 
Ulat, BilrH K._, 81ftt Acat, Bürlır-1.,,a c.-,ı eu1J1R 

!:~,E•U, Murt Dtleefa. Lttft lllnbliJtİıla leift litleıt 

~yb~ terll .... -.ra ,:::,~,,::~~':;; elen 1amıa lndnle 
,....,.,.., llıttdnreitfaif 

Tahl!a Yllda), Abeltlldmet Ba.1 M 1'eşat Bajtan ıtltmet Orner 
gın. Jll, L4ltti Oıt:lbl, ar.:. .. ~ "•.-..iL.; ' ' 

Yarbayhp terfi eclf'll llftıl'I Dm1111l QUZen~. 

·~ . ~ İmıail Halda Sokulhl, u..Jıt _ı.ıı ,..._ 
Slnba,ıltla ler/i eden ıharİ :.U'"'71tia wnı .ueil .. Y.dll 

r1ıba1ı1ı1n , ..... ,ı.n 
HAmit Yıldırım. "utukadtr Alto ~16et ltİ*i Oıı.c:ler, M. SaUm 

.nıuu ~ ifUdr lf'U~ Klm;l Sa-
talı> Seyteltin Atı,, Pınl Yauet. llft, '.At11 B'.ötaflm, Be*i Yititer, 
Sıtkı U>'iQr, Cndet PollıJ'ı RUltl Te\'fil: ~. TtlzWdt Sanbeı:k, 
fsfendJyar, llltai Aran, F°'t .KunL N111'( J&ııllı;, Aldllfettah Oguata. 
ftıan, ES.ı 'Otaencan, Necımettin Y.,..ylıla ttffi eden ı.amn 
Burıt, Kfıliıal Balsl'• S'"81' ~ ........ 1..,. 
Ze'kl Öllkaa, ıııse11e Osain, Y .. ar Haınılt .At.tmnaç, ISUkrll Dermen, 
Cirldoruk, Se..tı Benldl, Galip ... !ut!{ P1tU, Avni Ayaş Fikri Actd 
tın, thsan Atn. baJ, ıtaJıaıi ıt..yaı, Cellletttn Tan 

. AJbaylıp t.rfl ldlll top. :..ı/ ArJf SeıcWıeg, 
,_,,.,Hım Binbafılıla terfi etlen lerHUrm 

.Faik Pamir, 111. ln!Mt U111ben, oe.ıhrrlan 
M.. Nlyazi Bora, 1. Sabri Glrtot>, Celal Battan, İdris Erçıetin, Ha'!ı:-
t Hıfzı B~tie, Oibanl'lr Berker, kı Emne,.., AH Darptp, Asaf 
A!1ir·Aıb.ym, K&m.il T~lSzll. l'slm. 

YarllaJlıla terfi e•lea tep. Alba,,lıla lufl e-.ıen le616 
hlDlleplan •••,.,. 

Ali Araybar, Dain Gtırler, Bdi Mustafl( Mil. Fehmi Baykal, Raif 
Taneri, Kbım .Aboy, Olman Yur- Eyübolhı. CclııaJetUn Kutısnan, Zr 
dal, Burbanetiln K••• Btref :8n• ki Pamir. 
flnll. Nbamettin Coraı Ztia ÇL r~--... ._ l.., ·- '"::.."*-t 
leals, Ntcmettin Yıldu•k. R. 1'- - """"""" 'l.-ıc -en nw b 

" bl1ı1>111'1at-
ralJdm U~ Hayri OraJ, il. .!.; Afal' Esdaı, BQrtıanettin Uras, 
tJf Alaıneri, fUet 861tn. 'l'aW K6- VabidetUn özan. ıtflbltJMıin Sa1'11 
P8D.. tan, Nlsamt Beıfr, NiJui Baysal, 

Al..,.. terfi ..... htiblll9 Eslıt Bh-ol. ıt.naı Seral, Nuri Se. 
,_..,ı.n ld, 119bihfr Sitıi.del', Stlkril OY" 

M. Fikri Atee, Sabri SaUSk• Nl. bert, Nurt Gll'Ol, Mu~afa Hepgl\. 
Z1ID ösd.en. Bllmı Aktq. rir, tllll Soüd, l!itıifJ Saneter, 

Yarbaylrla terli ea.a 11taı.wm Jbch-an Tektaf, lnlftıltiitUn Kotan. 
WabQdan Rdıi Onwt, lıiuhar Kiprnen, KAmiJ 

:Ahdilllmdir Şenpsv. DJaefn K tan .. •ı "' 
M'a~, Fa1ırl Sfmtoihi Mulit ı:. ap "'8-"u, "'elllettln Ozel, KlmU 

~ Arca, Remzi 'Olca, Jfhhet Şakin• 
&lp, ulW'a .Atffıoy, Nail Altıl- (llr, Yuılal CiJJAn. LMft Yene,-. 
•ıtu. 'İ'allt Bll~av1ilöifu, k'6 T b"b, 
:eaı ~1, Y. 23ya 'Nnfer. Hiııllli a 1 rLl:llllCI, Kimyapr 
u~ Kuta.fa Yi'dc, ıfall! ıa. BlnbaJılıll* lufl eden lal>lb 
zaJ1 nm.,., ~! ~in. lfnN,ı'41r 

Blnlfıltftlt lti'fl lıftl ı.ttlıHtn Recat Erdder, A.bdOlkacUr Taf-
hıea,ffliH . tan, !ılmaffer T,...... V•ft Yener 

Rasfm Onceı, Cfllll SIMe, Aadt 8mla lll1'at, &aim Kesen, Kemalet. 
AYcı, CelAlettln lıkmen. GtW ('dl. 114 Oteren, aı,. ltltıl01, Palk A• 
naydın, lnvl Ut-aJ. hlUI, Meemettın Artunç, Fuad E.. 
YarhJhğa terfi eden ..... .._.. Nil• Mı lırwn, Sabit öztan. E,-

Wılbaplan ref Rttl4l Ob'.'·. Ahmet Lilten, Razi 
A.. FNnıi eaacer ..... Kll6. ııe.., a...ttı.a T*-4 

A lbaglığa t~rf I eden eczacı 
yarbaylar 

Nazmi Aksu, Tevfik Jtıksal, ha 
Akaltın, Şevki lJter, Tahsin Pek-
sarsın, 

Blııbaıılığa terfi eden 'Ecıacı 
yüıbaıılaJ' 

CelAlettin Işılay, Fuad Ulutaf, 
Rıdvan Ardan. Muammer Daryan, 
İbrahim Can. 

Yarbaylığa terfi eden lrimuager 
blnba11 

Seyfettin SOer. 
Blnbaıılığa terfi eden 11i1z'1a1ı 
Arif Tekman. 
Yüzbaşılrğa terfi eden kimyager 

üs lef menler 
Orhan Akonay Galip Şimtek, 

Saim Gerliş . 
Yarbaylı{Ja terfi eden Diıct 

Blnb<11rltır 
Rıza Oztürk, Nihat Akııt, Eteır. 

inan~ 
Binbaıılıltı terfi eden 11Qzba1ılar 

Stlreyya Kıral, TalAt Nut. 
Yü:baıılıla terfi eden 

Kemal Plımwr. _ 
'AlbQfllıla terli edett Vekrlner 

lfGl'btıllltll' 
Ziya SaJrran, tbrahlm Tanen, ~ 

mhı Dolanbey. 
Yarbt111lıla ler{l itim binb<11ıltır 
Sıdkı Gftnc,, Rifat Hekimol~u 

Rl!fiık Yetkin, Sftleynıatı Ölger, 
Nail Ttıran, Hani Ytıcel. Hilmi Dd. 
tel, aByrl Gakdıil, Hitsnil Otel, 
Oemalettin Taşkın. Fahri Ka11han, 
Fetfıl üney, Cem:tl Kubh, hıet 
Ertentı, Ahmet AtgUD, Remzi. Sar. 
Sıdkı Semin, Emtn Bina&L 
Binbalr.lığa terfi eden 11Qzbafıltır 
ıi.lilttı11 Baran, Şeraftiltln ôsıer, 

91.deftln Eftop. 
Kİft'İllldll Ae&aıllila. letfl eden Dt11I% 

Kurmay Yarl>Qflı 
Jf-1~. 
lrıznntJfl f ar""'1hla. terfi e"d~n 
DUıl% 1'ıırmtlll Bi•baıılqn 

Zeııi. ,,,.., Mis ~.A--

~:s= ~tie. Ser-
Ghifte Albailfiliıuı lerfl ftlea 

1 tirbaplııi-
't-adt Eıwuna, Ö!!man Abu, A

rif Toı.ı, Faruk Uyarofhı. 
Güverte yarbaulıilına it.rfi ede. 

Binbaşılar 

Oelllettln Orhan, Hayrettin Er
tııpın. ~ Vileniıİ. hrelP 
Kun1ıol, mlmi !lr<ıPJ., Fehmi Tliıg, 
ltetet Af1lom,, 

t:ll11erte Bln&a,tlılına terfi eden 
Ylzbaıılar 

Babmi Yalım, Enver Olrgan, 
L~ f.atm, :mı,tl1 'On'ltı . 

12 adet Dllz tat.ak 
12 • Çukur bı.t.al& 1 

d • Tatlı klfJiı 
.. .. Çı&)' f~ım • 

18 ., Yemek t:ıs;.alı 
ıııoı; kUo Heıııate.ıt 

2(;1) ., Antimon 
.ııoo met Demir boru mUhtelff PUi 

· ı adet ll.Jakka.p tezg&hı 30 pJryotluk ve 220/880 voltluk elektrtlr 
mot.ısrll ile komple 

1 ,. ZaviJmli meı>geııe 
9,e met İhtiyat kayıg ve yedek iki a&!t mandren 
ı adet Krank milt 
6 ,. ~O beyl'trlik Bamı&tı!J marka llmbalı ZQOt6rtbl lllUOf pGa. 

ktlrtme memul 
IO am.lf.il 4ıO b8ygırilk Hanzat1ı marka lbıbah motarııa a &el. 

bit tuW.~muı lUtlk ccmtaaı kalmlık a mim 
J.O kilo Yatıı A1Dwrtr& 8/8 
ıo " yağlı aalınutra 1/2 
10 ., J&fU ııamutr& 11/B 
ıo ., yatlı 8a'ı:naatra 81' 
ıo .. 1&1lı 111JI11Ulra ıvıe 

12 kalem ı.enıate: gUrıen kalu, gürpn direk, kallplık taht.a, llm'-11 
ta.ht.a. r,aım, kalaıı. çam ktUWc, mqe paraçol ve çıralı çam kUttlk. 

Yukarda yaıalJ yirmı kelem muhtelit clnı maıze.rn.ntrı 81,8.9'2 paar
ıuı gihıU saat H te K&ıumpapda bUJUD&n deniz levumı 1&tmalma komla. 
yoaur.da paurblı )'&pll&caktır. tetekUlerin belli gUn ve au.tte adı PQeD 
ko:rıiııyoııa mllracaatıars (9820) 

Karat" hula.uıdır. 
lhttkt.r 942/8M 
Klltt lı:orunnıa Jaunatıuna aı.Uha111Nt* WOlu BIJ'Ottu ll'etuz&ta camtlıl 

altında 8 mnnarada 'b&Jü:allık tteaıeWe mef&Ul Kbıiı oflu All HÖ!'t'@m 
lıaJclanda latanb:ıl mım lıorunma :mabJltmestnde cereyan eden muhakeme. 
Si netlce8inde 8UÇ11UlW1 fUlt li&blt oldufuııdan milit konmma k&DUD111ll:n 

31/2 D9/8 H llı<:l maddeJert mucibince üç lira 80 kVaf altt para ce~~ 
&dememne n 'I p mtlc'!detlede dOklrlnının kapatdmuaıa n bflkthn k&
tueıUfjnde ilertU IUQ!uya att <ılmalt Gr.ert! kan.r hullııamnın HabeT gaze. 
teajnde netredUmeatne ::?'8.(.942 tal1hlade ltarar WifJclt. (93915) 

lLAft 
1 _Balen llWI altmd& ~ ~ w lli&101 1111ııa)' • dlı:ert me

murJ&na ao atutc* Na .ıar bayramım beraberce tellft - (1 rua 
Aat .ıt ete ....... , .. ılı •ftıt. t&rlf!Dütı t9Pfjp ... tıoplantıya 
gelmeleri zica olunur. 
A - Generaller. tUmen Ye dllM yukan ~ koaNt& ..... llıMı. 

lar Harbiye ordu evinde orgeneral tar&tmda. 
B - Beyoğlu yakuımda.ki MI~ ve mmıuıı5&r ., Wm aweral 

Aaım Tmaat.epe tarafmdaıı. 
o - bt,~bul p.kaa:ııd6kller ~ta TIW,. okullJJl'la .-..ı 

Nazmi GllDe9 tarallDdiııa. 

D - Anadolu yakalılldaldler Bellml1• s.....ı Salill -- illR-
flndan. 

ı - Elbise aertutttr. t(ISU5) 

GiJPJerte yi1zl1'qılıl}ına terfi eden Ba)'lır:aft. · Melımet Oılc11~artti& A• 
tJ ılelmen1er BiNBAflLlllT.ı\N YAAB& 'YLICA ima, KemD 8eıı, Tm•, 

Said Ktırço1ı:an, Netad Tonguç, JılllDııln Mmot, Srddık Ortım, Retat 'Vaırda2", R Edmlea, Sa-
Fahir Kan.yel, Şemset-thı Aras, Ce'fdıet Ak, Oevdet Çetin, Sabit ~m Yloe, llalıii" Cit.!l, ~ 
Ct!lAİ İ>en:iz&lj>, H6slıf1 ~reli, HA• Ayata, Bd@.i Biner, Fehmi A~ Canikliğil, HDlreA Gllrcau, ır'etlııi 
sameffin Aysan, Satb Güran, Namı Emlıl Yalman, Nail El"!IOy, Hamdi ~. Nwıettin('etin, l!n .. r Ata
Arın-, Halc!kı Kilkrer, :Rauf Atakan, Su.t\Jder. Cemal Tütünkan, Şerif kan Caırit Öng.eo, :lbraııtm Eılft', 
Faruk Tımı-el, Rifat Özenbaş, Halid Kutay, Ha.lü Alpa&lan. Saıı'i İnce, Cibt Bellman, Felltud. 'l'oylalı, 
Dem•yaran, Hakkı t!mmr, Kemal Fethi Tunç, Abdurrahman Danı, mknr.. Sıaşıgı. Tevfik D&Dera.y, M• 
Aslltn8ira7. z;ya Şahan, Aıbd.Urrabmaa Y.ınan, tafa Gi1ıvıen, Nuri Ka.vı*çu, S8ler 
llakine blnbaırl.,ına terfi eden Na.il Gök.er, Tı''l!kkı Göktilrk, Bed- man Lefl.ef, lrfan Cetlnb.ya. la
.. Yiizbaıı tJ 01-ç, Salih ~ Naa;nt 111> s.p.r, Rmıuan 'B&JtUI, 9llt 

Ö t D. · N'"'•• Ki- ri Kart\lll, lerafettlıı Dinlf, Simi Ragıp GeylAnısoy. üök, Ceva iZUD, ..,._ r- tt m.... 
BeJIO Aksoy, KAmil Kaynak, .nuah '1'8IL 

Jtaklne ulizba§ılıfına lerfi eden men, Haıldn • -MWl.&.R(tl4A. ....... Mıebmet Yolsever, R.etıid an-
Ü.del/menler yt}ZBAfjlUUAlf ~· .. ~ ..-

Necmettin Kanca, Şerif Oksay, Ni1'UI ~ samı ze:-en. Hak• mer, f 
Ec:Uö Bolos, Nihat Ytirük, Adnan kı s&mes, Belmi ônal, Kadri Yıl· ADLI llAKbl VE 1UlH. 
Brten, Medent S6iy8'1, Ali O.Can, ...., .Mdaıllah T~y, Rlf.at ıı- 2. Sllllf ~B&k'8aKktea 
J!urretn Oekay Ziya ~ayldt Remz= ter, Aan Kamburoglu, Zekı .Aa- 1, a-_. •-.. -rt Aft RMimlita 
özer ~in O'}ga(l Muzarr•r daf, 8uni Balamir. Necmettin To- 131111& .ıuıac 
Boz~t. Adnan Okçu, ş.;.fl, Eteke• kaş, Sırn 8"en, Abdülkadir Ker Şliltril O:.cay. 

1 Mehmet Erdim. Mu111Wll Taqful. kln, Tevfik Önal. Vef& Onen. Bu- 6. Sınıf Allkeıl Aall tlakim ikten 
De1ıiı sant111I Jıarblge ol1>dtllılıntt ri Ökt«ıer, Halil Denerl, Kemi. G. Slnıf Askeri Adli Rl1dmUie 

Mehmet Ansu, Tevril bm.ıı. lettin Erten, ljeTafettin Konarpa, S. Al18_J~~-:Atem ......... 
t -'I d ,,..,.baular Hbmı GUrhan, Celil .\tlahan, mıı •-..... 
e., . e en •- Behçet D1ıfalı>, Fiilıi Kip, Hilmi 2. Smd Muamele ıw.alut\1ilba 

Y~rbaylrla terfi eden blnbaıı Artukofla, Elr.r'9l .Aykı\ Mansur lheaıı. Cctin. Ziya Demir, Alil• 
Hwın.O. Evreı:ı.os. y ·ı Fatih Selekleı- Onıııkar Bllriıanettin De\?eli. 

Binbaııltla fltfl eden llilıbaıılar eııp hsTEOMENLtKTEN t. Wtan 3. Snilf Mi. 1ald• 
Sahıp Kalllbay, Kbtnı ÖgeL 11l'ZBAŞIL16A ferli F.denler 

YIUbaJtlıla krfi eden itatt.frııen llJuıem. GU.nsy, Ştıkril Dikmen, Fuat Eroğlu. Tevlit Enlem. 
Ertulnll D~evirenotıu. Fuad AyyNlıa, Nihad SanveT, Bed• 5. 8mıf Muamele Xeıtmtialtiftchıe 

Deniz kimyager l/Ol'btJUlıOına tePfl ri Gilrglin Se.lMıattin Alpmen, 4. Smıfa terti et1el\ 
~den binbaıı Tah..<U uıka, Emin. Tunger, Eaa.t Ahmtt Böke. 

izzet Güdul. ÖztlbUn, Recep lflklar, Celllettin 1. Snuftan G. Slmfa tetfi ea.ıa 
Deniz tablb albaylı6ına terfi ede~ Erteilin. Mehmet .Mtlnlr Doiuı Ne- Muamele memld'tl 

tıta~lb yarbaylal' l.ir GUftller, lıılehmet Berki, Stırer ~~lf :S_3p~em-..--.ı.....~ 
Mesut· km, Aittıh Gflrf>ay. ya çam • OIU D4"a - .a ... ,.. .... -
Yarbaulığa lerft eden blnbaıı RQMENi.tK.TJll'i & Barut. ..n ecJeıi 
Mll'hittin Başer. 'VSTEOMENJ.tGE Ahdurr.ı.hmım Tekin. 
Deniz eczacı binba_ı,t/lına terfi f Pmet VurgetJ. Htllit ~elman, Ze• 1. S1111ftım ( hf ı::f. 

eden ytlıbaıı ki Canberk, SelAmi gl'lttlnay, Re.- Memurlujana terli .,_ 
Sırrı Kalkan. ııe~ Orahn, Niyu1 Özgilven, Şev Fafk Oımemir, Mithat Aı1ııiıe. 
D~nlz ltoa%tm uatbtrulı.,ına terfi ket ŞeMr, Namıl Bcftn, Hanın Emil! Airant Silıni BeJft•-a Ah • 

eden bltlb<qıla" Bayraık, Jııla.bmut Belenli, Musta• tftlrrraimıaa c)..dq. itelmlet = 
Nurt Akset adi Pekman, Salm fa Aslan, Oeman Erbay., Şakir Yi· Y\Jınaf Aı& •• Pedıııiıt A.Jtat, 

(:annan. ttaoy, Ha.san ÖZymt, Nueret met K~ 
Deni% fe11azım &tn&a,ıtııına terf' Kurdk&)"&, Mahmud Alpay, <'than .._. il ~ı .. 

eden 11ilzh<11i Şahab Ajan, Rıza, f ~t Ahmet 1. s...r lıetfi edenler 
Zeki Denİzerl. Kıral, Naei Teker, Sadettin ()se!', ~. ~a'ı:m a Alt Ce,tftm 
Ordıımuzun muMeuf sınırt.nua Nact Kinc;tepe, l'ik'!i sar.ms Ollmaia----.' 

mensup diler terfilere yannkl nlb. MeldMt Seriay, .Menıdub Eaw9I, J S.:-llıDd '11tfe~1illtea ' 11a1f 
bamızda devam edecelfz. Mustafa ÖRr, $Mir Atıl,~ 

191
_.dllje t...o. 

ALBAYLIUA..~ fa tfeMtt Yaman, !IJbai! tt M~ UnaJ 
TOMGfiliXRALLlÔB Altunt;ay, ~ .. Uiinı. = 'ı 1. ...., ftfek"-..'" l. ldlrt. 

AH Haydır Akyar. Dteft, f.e.ıci Oen~ m::Mn 19' ı...a .._ 
l'..\RBAYUKTAl!f Al.BA\'U04 Arif ft~ ~ ... tflİateı 1 Hamell Öılfın. 

Hakla Noyangil. Salih Lfldt tf)lmiii ·nırntltl, M~1 
• 




