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Alkeri Terfiler 

Ordu Terfi Listesı 
Ali Tasdikten ıktı 
Rumen-Macar'lS Tuğbay, General 
ihtilafı Viyana Ve 1 Deniz Tuğbayı 
Mahkemesinde Da Amiral Oidu 
V.ıyanada iki tarafa teklil edil
mesi ibtlmnll çok olan §ekil, kil. 
çük bir hudut tashihi ile ahali 
mübadelesi yapmaktır. Bu sayede 
Tuna ve Balkanlar yine bir harp 
tehlikesinden kurtulmuş olacaktır. 

il. Zekeriya SERTEL 

R omanya ile Macaristan ara-
sındaki ihtilM nihayet 

ihver devletlerinin hakemliği. 
havale edilmiştir. Bugün VL 

anada toplanacak olan Alman, 
talyan, Macar ve Rumen Harici. 
e nazırlan iki Tuna memleketi 
asındaki ihtilafı hal için bir 

ormül arayacaklardır. 
Bitler, İngiltereye taarruza 

eçmeden evvel Tuna ve Balkan 
emleketleri arasındaki arazi ih. 

il8flannı hal için bu memleket 
ariciye nazırlarını bir ay kadar 
vvel Salzburg'a çağırmış ve o. 
ada kendilerine direktifler ver
• şti. Romanya bir taraftan BuL. 

aristan, diğer taraftan Macaris. 
n1a olan hudut ihtilaflarını hal. 
decek idi. Henüz Bcsarabyayı 
ermiş olan Romanya için bu 
edaktırlığı yapmak güçtü. Fakat 
obruca ve Transilvanyayı elin
e tutmak için yirmi senedenberi 
akip ettiği siyaset iflas etmişti. 
omanya mihver devlelcrini 
emnun etmeğe ve komşularile 

lan ihtil8.flarını halle mecbur
u. Ancak, yapılacak fedakarlı. 
ın bir hududu vardı. Komşula. 

da hüsnü niyet gösterirlerse 
elki dostane bir hal şekli bulu
abilir, diye umuyordu. Fakat 
acarların bu meselede Berline 
yanarak çok müthiş taleplerde 
unacağmı biliyordu. Bu s.?beP-

' evvela Bulgaristanla Dobruca 
elesini halletmeği tercih etti. 

esarabyadan çekilmekle Sovyet 
ya ile ihtilafı kalmamış olu

rdu. Macaristana karşı daha 
vvetli bir vaziyette çıkabilir. 
Nihayet icap ederse Macaris. 
la tek baŞllla harbetmekten 

kinmek için sebep kalmamış. 
Bu sebeple Rumen ve Macar 

urahhaslan, Turnu Severin'de 
uştuklan zaman, iki taraf da 
laş;1mıyacak müfrit taleplerle 

aştılar. Romanya, Transil
yanın bir iki vilayetini ter. 

tmeği ve Transilvanyada dağı
bir halde bulunan Macarları 

sahaya teksif etmeği teklif et. 
Macaristan ise Transilvanya
üçte birinin tamamen terkini 
di. İki taraf ta tekliflerinden 
adım geri dönmedikleri için 

üzakere kesildi. 

Y apılacak iki şey kalmıştı. 
Ya mihver devletlerinin 

emliğini istemek, ve yahut 
rbetmek. 
Mihver devletleri Orta Avrupa 
Balkanlarda yeni bir harp çık .. 

istemiyorlardı. Bu sebep
Romanya ve Macaristanm çar

ası Berlin ve Romanın arzu. 
na muhalüti. Şu halde biricik 
~. mihver devletlerinin hakem. 
ini istemekti. 
İşte bugün Viyanada Atman ve 
yan Hariciye nazırlarının hal 
esini arayacakları dava, bu

r. 
Bu fötiltıfı, sulhan halletmek o 
dar basit bir iş olarak görün. 
·yor. Almanya, Romanyayı ka-
derecede güccndirmiştir, bun. 

fazla gücendirmek isteye-
z. Çünkü, Romanya Almanya. 

hiçbir yardım görmlyeceği
kani olursa, artık her tehlike. 
göze alarak Sovyet Rusyaya 
ca edebilir; yahut Romanya 
de bir kargaşalık çıkabilir. 

nlar da olmasa Romanya, Ma
istanla harbi göze • ıVabilir. 
lbuki, bu ihtimallerden .her-
gi birinin tahakkuku Alman
ı Romanyanın petrol ve huğ. 
ından mahrum bırakabilir. 
anya, bu sırada bu mahru
cte katlaı1aca.k vaziyette de. 

(Sonu, Sa: Z, Sil: 5) 

Abdürrahman Nafiz .Gürman 

Omurtak Orgeneralliğe Terfi 

ve Salih 

Ettiler 
Ankara, 28 (A.A.) - Ordu 

terfi listesi, bugün Reisicüınhu.. 
run tasdikına iktiran eylemiştir. 
Bu listeye göre, Orgeneralliğe 
terfi eden Korgeneraller şunlar. 
dır: 

Korgeneral A. Nafiz Gürman, 
Korgeneral Salih Omurtak. 
Tümgeneralliğe terfi eden Tuğ

generaller: 
Tuğgeneral Zekai Okan. 
Tuğgeneralliğe terfi eden tuğ .. 

baylar: 
M. Nuri Berkö.z, Zeki Erkmen, 

Şahap Gürler, M. Kenan Esen. 
kut, H. Fehmi Atakan, t. Hakkı 
Uluğ, Saffet Pozantı, M. Rasim 
Topsever, Tahsin Erserim, M . 
Sırrı Seyrek, M. Celfilettin Ya. 
kal, M. Zeki Doğan, M. Şefik 
Çakmak, Y. Razi Biltan, Rıza 
Yavuzalp. 

Tuğamiralliğe terfi eden Dz. 
tuğ baylan: 
Salt Ha1maA. (Sonu, Sa S, Sil S) 

Hayfaya Dünkü 
Hava Taarruzu 

ltalyanlar Civarda 
Yangın çıkardıklarını 

lddia Ediyorlar 
Kahire, 28 (A.A) - Akdeni.ı lnci

liz kuvvetleri Baokumandanhğının teb
liği: Bu ııabah erken, lskenderiye Ye 

Portııait üzerine bir hava hücumu ya. 
pılmıotır. Hiç bir hasar ve hiç bir ya. 
ralı ve ölü yoktur. Gayri resmi haber. 
lere göre, hücum 70 dakika ıürmü1-
tür. Hiçbir bomba dü,memiıtir. Top. 
çu ate~ de ititilmemiştir. 

1TALYAN TEBLlöt 
ltalyada bir mahal, 28 (A.A.) -

İtalyan orduları umumi karargAhının 
82 numaralı tebliği: Petrol ihraç mer 
kez1 olan Hayfa §ehri, güpegündüz 
tayyare filolarımız tarafından şiddet
le bombardıman edilmi§tir. Şimendi
fer istaSyonu ile yeni pet.rOl tastiye
baneslne isabetler vlki olmuştur. Her 

(Sona, Sa: %, Sü: %) 

Orgeneral Salih Omurtak 

Tevkifhanede 
Bir Cinayet 

Bir Mevkuf, Koğuş 
Arkadaşını Şişle 

Yaralıyarak Öldürdü 
Dün Tevkifhanede bir cinayet 

işlenmiş, mevkuflardan Ürgüplü 
Mehmet oğlu Recep, koğuş arka. 
daşı Elazığlı Ali oğlu Şükrüyü 
dokuz yerinden şişliyerek öldür
müştür. Vaka şöyle olmuştur: 

Her ikisi de katil suçun
dan mevkuf olan Şükrü ile 
Recep, dün öğle yemeğin • 
den sonra koğuşun bir köşe
sinde zarla kumar oynamağa baş. 
lamışlardır. Bu sırada aralannda 
münkaşa çıkmış ve ağız patırtısı 
biraz sonra boğuşma halini al
mıştır. Recep, hasmının elinden 
kurtulup yatağına koşmuş, taşa 

(Sonu, Sa: Z, Sü: 5) 

Havzanın Bu Seneki 
Kömür Istihsalitında 
Mühim Artma Var 

Zonguldakta kömür y<ikle me faaliyetinden bir görDnilş 
[Yazısı ikinci sayfamızdadır] 

INGILTEREDE 

Alman Hav11 
Hücumları 

Devam Ediyor 

Londra Müdaf aasmı 

Aşmak için Yapılan 
Teşebbüs Akim Kaldı 

Londra, 28 (A.A.) - Düşma. 
nın dün gece İngiltere üzerinde
ki faaliyeti, Londra mıntakasilc 
Kent Kontluğu ve Times Halici 
ile sair müteaddit mıntakalar ü. 
zerinde münferit surette yapılan 
bomba hücumlarından ibaret kal 
mıştır. Bu arada bilhassa Lon. 
dra mıntakasile Taymis Halici 

1 

müdafaasını geçmek için vaki 
teşebbüsler akim kalmıştır. Fa
kat diğer müteaddit mıntakala
ra, bu arada cenubu şarkiye fazla 
miktarda yüksek infilfıklı yangın 

r 
t 

bombalan düşmüştür. Şimali şar. İngifü hava kuvvetlerine mensup 
kide bir tren, Alman tayyaresi 
tarafından mitralyöz ateşine tu- 1 
tutmuş, makinist, katan aıe1a.ce. 1 vy· K f 
le civardaki tünele sokarak yol- ıyana on eransı 
cuları felaketten kurtarmıştır. 

Londra ve civanna atılan bom. 
baların hemen ekserisi hali ara. 
ziye düşmüş, fakat cenubu şarki. 
de bir şehre düşen bombalardan 
altıst hedeflere isabet ederek, bir 
kaç kahve, lokanta ve meskeni 
tahrip etmiş, birkaç kiş 'nin ölü
müne sebebiyet vermiştir. 

24 TAYYARE DUŞÜRÜLDU 
Bundan başka dü~ınanm Man, üze. 

rinde İngiliz tnyyarelerlyle yaptığı bir 
harpte kısa bir zamanda Atman tayya 
re filolarının geri dönmiye mecbur e
dilmeleriyle neticelenmiştir. Bu harp. 
te düşmanın ikisi denize. on biri kara. 
ya olmak üzere 13 tayyaresi duşlirül
müıJtür. Bunlarla birlikte bugün dü,. 
manın 24 tayyaresi tamamiyle imha e
dilmiştir. 12 İngiliz tayyaresi ÜHline 
dönmemiştir. 

İNGİLİZ TEBLtCit 
En son İn&iliz teblifl udur: • 
••tnıillz hava kuvvetleri bombar~ı

man tayyareleri dün cece Almanya, İ
talya ve işgal altında bulunan Fransa. 
da askeri hedeflere hücum etmişler
dir. 

Almanyada: Kie1 ve Wilhelmshaven 
doldarı, Frankfurt civannda Kelster
bach elektrik teııisatı. Angsburgda Meı 
ıerchimtd fabrikası Manhcim'de pet
rol ve laıe depolan ve muhtelif ma. 
hallerde bir ço'k tayyare meydanları 
bombardıman edilmi~tir. 

İtalyada: Torino'da Fiat fabrikala
(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

Amerika, Kanada 

Üsler Arazisinde 

Tesisine Başlayor 

Dört Hariciye 
Nazırı Bugün 
Buluşuyorlar 

Ribbentropla Ciano 

işinde T ransilvanya 

Hakemlik Edecek1er 

Alman Hariciye Nazırı 
Ribbentrop 

Ottawa, 28 (A.A.) - Birleşik A- Romn, 28 (A.A.) - Stcfanl: Salz- I 
merika - Kanada mü:sterek müdafaa buı g'dan bildirildiğine göre, Almanya I 
komiteıl, dün faaliyetinin ilk devresi. Hııriciye Nazırı von Ribbentrop ve 
ni ikmal ederek, 9 Eylüle kadar me- !tıılya Hariciye Nazın Kont Ciano, 
ııaisini tatil etmiştir. Bu tarihte mcz. dört milleU alfıkadar eden mcselele
kilr komite va,ingtonda faaliyete ge- rin müzakeresi için Macarlstan ve 
çecektir. Müzakerelerin tatili esnasm. Romanya Hariciye Nazırları Kont 
da askeri azalar Kanadanm Şarki hu- Csaky ve Manollesco'yu Viyanaya 
dutlarını cezerek, mevcut mlldafaa davet etmişlerdir. Viyana konferansı, 
kolayhklarmı tetkik edeceklerdir. yarın (bugiln) başlıyııcaktır. 

Amerikan murahhasları reisi Lagu. Kont Clano, bu sabah tayyare ile 
ardia, matbuata ıu beyanatta bulun- Salzburg'a hareket etmişUr. 
muotur; NELER GÖRÜŞÜLECEK 

Komite, dikkat nanrmr Atlantik Berlin, 28 (A.A.) - Viyana kon-
Ahillerinin stratejik noktaları üzerin. fcransında Macaristanla Romanya a
de temerküz ettirmi• bulunmaktadır. rnsında muallfıkta bulunan meselele-
Komiterni.ı cizti içtimaları esna- rln görQşüleceğl anla!jılmaktadır. 
amda, Kanada ve Tcrneuve arazilerin- MalQm olduğu Uz:ere, Cenubu Şar
de, Birleıik Amerikanın kara, hava ve kt A vrupası devlet adamlarile Salı. 
deni.ı kuvvetleri için üsler tesis etme. burg'da yaptıkları görüşmelerde, mlh 
aini derpi:s eylemiştir." ver devleUerl, bu mıntakada sulhiln 

ORDU İHTİYATLARI tesisi menfaatine olarak, bir t4raftan 
Vaşington, 28 (A.A.) - Beyaz Sa- Macaristan ve Bulgaristan ve diğer 

ravdan bugün blldlrildJğlne glSre, 12 j taraftan Romanya arasında mevcut 
ay fiill hizmet görm~k üzere 396 bin 

1 

etnograf! ve arazi ihtll!ı!lannın adl-
mtlıt muhafız ve ordu lhtiyatının si. (Sonu, Sa: 2 Sil: 1) 
ltıh altına alınmasına müteallik ka-

nun projesi dün gece Roosevelt t:ıra- Memlekette 8• 
tından imzalanmı~tır. ır 

Şimali Y unanistanda 
İhtiyati Tedbirler 

Alındığı Bildiriliyor 
Atina, 28 (A.A.) - Reuter: 1939-

1940 sınıfları ıimdi si15.h altında bulun 
maktadır. Şimalden gelen raporlarda, 
geçen hafta diier dört sınıfın aııkere 
çairıldıiını bildirmektedir. Aynca ma 
lüm olduiu üzere, makamat tarafın
dan Şimal mmtakasmda gizlice ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. Maamafih İta!. 

· yan radyo ve matbuatında müşahede 
edilen gevşeme üzerine, resmi mahafil 
de daha nikbin bulunmaktadır. 

Ş~ker Sıkın+.sı 

Mevzuubahis Değil 
Ankara, 28 (A.A.) - Bu yıl Şeker 

Fabrika1anmız Ağustos ortasından iti 
baren Kampanyalarına baıılamııtır. 
Dünya ahvalinin bugünkü vaziyetine 
rağmen, fabrikalar, normal ıartlar için 
de bulunduğumuz günlerden farksız o. 
larak çalışmaktadırlar. Turhal, Eski
şehir, Uşak ve Alpullu fabrikaları tam 
kapasiteleriyle faaliyettedirler. Bu fab 
rikalann istihsal edecekleri ,eker için 
lüzumlu olan malzemeleri tamamiyle 
hazırlanmıştır. Fabrikaların ba yıl is. 

Yeni Gümüş Liralıklar tihsa1 edecekleri ıeker miktarı. istih-

d llki tamamiyle kartıhyacak miktarda 
Te avüle Çıkarılıyor olacaktır. Buna göre, önümüzdeki ıe-

Darphanede yeni basılan gümD!i ne bir şeker ıııkıntısı katiyen mevzuu 
liralıklar, zafer bayramı gilnil piya- bahis olmadığı cibi, gelcce1c yıla bu 
sava çıkarılacaktır. Yeni liraların bir seneden daha fazla stok ta dcvredile
t:ırafında Milll Şefimiz ismet İnönü- cektir. Bu ııaretle istihlak, normal ııe
niln bir büstü vardır. Şekil itibarile nelerdeki hadleri aısa bile, istihsal 

:;~~~0b~r=a;f:~r. Yal- ~ ~~~~i:~= karııhyacak kadar 

40 Münevver Genç . ..-
YEN I YOL 

Çıkarıyor. 

30 Ağustos'u Bekleyiniz. 

tayyareciler, utuştan evvel bari ta üzerinde tetkikler yapıyorlar 

Askeri Vaziyet 

Hava Harbinin Birinci 
Safhasınr Almanlar 

Kaybetmiştir 
Almanya şimdiye kadar bUUln 

zaferlerini sürprlz.lere medyun
dur. Gerek Polonyada, gerek 
Norveçte ve gerekte Garpta düş
manlarını dalına lnl baskınlarla 
~ırtmıs, sürpriz karşısında bı
rakmıştır. 

1ngiltereye karşı bu sürpriz 
taktiğini tatbik edemedi. İngilte.. 
reye bir utill JhUmaline karııı 
müdafaa tedbirleri almıya imkln 
bıraktı. İngiltere de bu 1217ede, 
sahillerini her türl6 milda!aa va
sıtalarile teçhfz:e vakit buldu. 

Bugün bu imtlhanın neticele
rini ıörüyoruz:: 

İngiltere üzerine hava hQcum.. 
lan başlıyalı, üç hafta ol
duğu halde. müsbet bir netice el
de edilememiş olmasının en bü
yük sebebi budur. 

Anl baskınlarla Alman kuvvet
leri düşmanın cephe arknsını tah
rip ediyor, halk arasında panik 
vücude getiriyor ve orduyu tay
yare hilcumlarile şaşırtıyordu. 
İngiltereye yaptığı hücumlarda, 
bu neUcelerln hiçbirini elde ede
memiştir. 

• 
İngiliz hava kuvveUerl, hAIA te-

cavuz kabiliyetlerini kaybetme
mişlerdir. Halbuki, Almanyanın 

lnglltereyt lstllAya U?!iCbbQs ede
bilmesi için, İngiliz kuvveUerinln 
taarruz kabiliyetini kaybederek 
mOdataaya geçmesi, sonra da mü
dafaa kabiliyetini kaybetmesi ll
zımdı. Ve Alirianya, şimdiye ka
dar bu neUceyl elde edeceğini u.. 
muyordu. 

Bugün, bu :neticenin elde edile
memiş olması, hava harbinin bi
rinci safhasını Almanların kay
betmesi demektir. 

ltalyanlara Göre 

Transilvanya 
işi Süratle 
Halledilmeli 

Armanya ve ltalya 

Müzakerelerin Çabuk 

lntacım istiyorlar 
Roma, 28 (A.A.) - Stefanl: 

Giornale d'İtalia yazıyor: , 
'Mihver devletleri Harici~ 

Nazırlan Macaristanla Roman. 
ya münasebatı meselesini tetkik 
etmek ve bunun için muslihane 
bir hal sureti bulmak üzere VL 
yanada Macar ve Rumen Harici.. f 
ye Nazırlarına mülaki olmuşlar. 
dır. Bu mesele nazile ve karışık. ;} 
tır. Çünkü, Avrupanın bu mııı
takasında henüz ihtilafı İtalya 
ve Almanyanın arzusu hilafına c 
tevsi etmek teşebbüsünde bulu. 
nan İnı?ilizler tarafından mobl. 
lize edilmiş şuriş kuvvetleri ic.. 
rayı faaliyet etmektedir. Geçen 
Temmuz ayında Salzburg'da 
Kont Ciano ile Von Ribbentrop 
yekdiğerine mülaki oldukları za 
man mihver devletlerinin Ba~ 
kan meselelerindeki şartlarını 
tesbit etmişlerdir. Bu bapta taz. 
yik yapılmıyacaktır. Yalnız ali. 
kadar devletler doğrudan dolru. 
ya aralarında müzakerede bu. 
lunmıya davet edileceklerdir. Bu 
suretle Almanya ve İtalya, mü. 
zakereleri tacil edecekleri gibi 
Tuna Avrupasile Balkan Avru
pasını düşman manevralarından 
muhafaza etmek için nezarette 
bulunacaklardır. 

Macar heyeti, Tanuseverin'de Tran
(Sonu, Sa: 2 Sfl: 3) 

Dahiliye Vekili Dün 
Gece lzmirden Geldi 

Maarif· YekDi Bugün lzmire Gidiyor 

Faik Öztrak, fzmirdeki ziyaretleri sırasında .• 

ıan. 

An .. 

u 
ctı 

ka 
•ki 

•ı 
1 ş 

s ~ 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak Vekili Hasan Ali Yücel, tfün ge. ı1 
dün gece saat 22 de Bandırma ce Kutamonudan şehrimize dön- n 
yolile şehrimize gelmiştir. Vekil, t•t 

§ehrimizde bir hafta kalacaktır. müş ve bugünkü trenle İzmirc 
:Ankara, 28. (TAN) - Maarif hareket etmiştir. 
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YAZAN: iSMAIL HAKKI BAŞAK 

- 48 
bu merasımlerden sonra, 

kurı.lan sofraların başına yer
t k Üçer de!a da: "Padl§ahım çok 

' , dıye bağırdıktan sonra, tahta 
ıkları, sıcaıc çorbalara gomdilk. 
un orada, hepimizin, hayatlorı
ın en iştahlı yemeğini yediğimiz 

uh kk k. Ben, o gunkıi çorbanın, 
Kuru f sulyerun lezzetini, baııko 
ı yemekte bulamadım, diyeblll-

re ekten sonra, ı:orguya çekildik. 
den, oku;>up ynzmam olup olma. 
mı da sordular. Yıne Kurt sıveSl
e-. P verdim: 

- Bı az OKUr ve yazarım',. 
O z rnan, karargah çavuşuna: 

- Ul.ın ~ı:,, diye hlt:ıp eden bö
e n şu emri verdi: 

Bu zavallıyı deppoy memuru
ynnır.a ver. Z vallı dilny<1nın 
ını Yemış. Hem Bey bnbııya yar 

ı dJ •unur, hem de biraz dlnlenl..,> 
dıne gel r!" 

Sonra ban:ı dönerek flAve etti: 
- Sen de üzulme çocusum: Seni 

nma gonderdığım .adama hepimiz: 
ey bab ., denz. l\"ı!t"h .. metli, bııbn 
mdır. O, senı çabuk iyi eder!., 

ları, İzmitli bir tüccara satıyoııım. 
Bu iş!, benim çocuk idare ediyor. O
nu sırf bu iş için istnnbuldan getirt. 
tim. Fakat ne de olsa çocuktur. Tüc
carlar kalleş olur. Onu hesap işinde 
oynatabilirler. Sen, ona göz kulak o
luvereceksln ki, nldonmıyalım. Ben 
de senin emeğini karşılıksız bırnka
cıık değilim. 

İhUyar, bu teklifini U!mamlodık
tan sonra llfıve etU: 

"- İleride bir surü boş çadır var: 
Hımgisine istersen yerl~!,, • 

Ben, biraz sonra, Bey bııbanın ça
dınna en yakın olan boş çııdıra gir
elim: Birçok yeni kaputları ustuste 
yığ rak, kendime rahat bir yatak ha. 
:ttrlrıdım. tizeı ime örtmek üzere bir
kaç kaput ayırdım. Ve Bey babadan 
ızinli olduğum için, rahat bir uyku
ya daldım. Altı saat sür.en deliksiz 
b.r uykudan uyanıp, ortaya çıktığım 
zaman gördüm ki, karnrgtıhın hemen 
bi!.un vazifeleri, bizim arkadJ!ilar o
raSlnda U!ksim edilmiş: Böluk emln
lerı, cephanelik nobetçilerı, hattlı ku
mandanların muhafızları bile bizim 
çocuklardı. Bu vaziyet bana yeni, ve 
ku-.vetli ümiller aşılamıştı. Hele er
tesi sabah \•ukubulan umulmadık bir 
hfıdıse. ümitlerimin kuvveUnı busbU. 
tün artUrmıştı: Ben sor ılare, Koçglrlı olduğumu 

11.ıyo d1.ım. Meğer oradaki efrad1n 
p ı dl' St\ 1 ve mulhakııtından ı- B izim bölukemini, beni alıp, ma
ler. Hem erı old~ğuınuzJ öğre- kıryelı böluk kumıındııolığını 
ler, bana karşı buyük bır yakın- vekaleten i.ızerinde bulundurm:ıkta 

• gosterdikr. Çok geçmeden, cep. ol:ın Bekir çavuşun çadınruı gotür
m Ci 1 r t r~fındıın verilen sigu- dü: Çilnkti, Bekir çavuş, benimle gö
r, \ e P ralarla doldu. ruşmek istemiş. Ben, bu konuşmıya 

Bıraz soıırn, deppoy dedıkleri yere gldC'rken, yeni bır sorguya çekılece
tU Uldwn. Burada bulunan bl! bil- ğim !iilphesl IçlndeycUm. Çadırına gir
k çadır, elbise, çamaşır, kaput, ı dığimlz zaman, Bekir çavuş, bır şey
" I, sılah, ve ccph.mc ile doluydu. ler yıızmaklıı meşguldu. Beni goıun.. 

Y bab:ı, benı şe!kaUe karşıladı. I ce, bAı-lz biı" ıhtlramla yerinden doğ
':> nr dan o rendıı,;ıme göre, bu ihtı- rul .. rak: 
' r .ıd l"lcagız. eskiden Kadıkoyurde "- Buyurun!,. dedı ve ıl:'ıve etti: 
l cııluk edıyormu:;. O sırada Kuvnyi "- Bız.ım bi.ilük zabiti, evvelki gc-
Llbatıye, yetmiş beş lıra maaşlı ctı Kuvayi l\Iilliyeye kaçtı. Butiln .ş
emurlar aradığını iltın <'tmış. Üç ay- ler benim ilzcrıme kaldığı için, seni 
• ta Pl' n verecekmııı. İşlen yolun- ziy .. rete kendim gelcmedım! Kusura 

lmiyen Bey baba da, ı::ucu dük- bı:ıi<ma ! .. ,, 
ını k pıy. rnk, Kuvııyi İnzibatiye Ben, bermutat, Kürt şh c::ıle ko
memur olup, İunıte gönderllmi:;. n\l§mnkt.ıydım. Bekir çavuş, hepıml-

'"Bey baba,. nın çadırından yirmi, 1e fe\ kalade mi.ıltefıt davranıyordu. 
mı beş metre uzakta bulunan ikl İh .. nm olunan çnylnrı, nefis busküvlt
ır, karargAhın telgrafçılan tar~., leri yerken tallı bir sohbete daldık. 

d n ı al olunmaktaydı. Bey ba- Bır hayli konuşıuk. Bır aralık Bekir 
:n ç dırının blroz ilerisinde d~, çavuş bana: 

rargfı.h kumandanının çadırı vardı. 
( un Yanında bulunan, kapısında 

(Devamı Var) 

a bir nöbetçi bulunan bi.ıyük 
dır d:ı, erktinıharp reisine alttı. Yi-

orada, yaverlere ve di~er zabit
e nit ııcı utıı.k çadır daha vardı. 
Kat ıl mühım nokta, daha uzak
görüncn ve efrada alt bulundukla

ylenilen butiln çadıı lorın bom- , 
olmasıydı. 

"ley babanın çadırı önünde bir 
n"al yanıyordu. Onun çadırında 
• birisi kendisine, diğeri de çocu
a ait iki portnti.C karyola vardı. 

dırın dlger eşyası arasında, bilyük 
ıyuk defterler, sişman şişman zart
r nazarı dıkkatı celbedlyordu. 

B eni &ötüren çavuşun tavsiyesile, 
Bey babanın ellerini öptum. 

Onun ilk emri, bana iki fincan kah
pı lrtmck oldu. Pışirdığim kahve
n içilmesinden sonra, Bey baba 

"la yapacağım işi gösterdi: Vazifem, 
"len evrakı, numaralnrllc, defterle
r yazmaktan ibaretti. Ben, acemillk 

termeğe itina ettiğim halde, yap_ 
ım iş (!) Bey babanın :fevkallıde 
una gitti: 

Aşkolsun, dedi, meğer sen, a-
jan dogma ktıtlpmlşsln: Senin işin 

GÜN~ÜK BORSA 
28 ACUSTOS 940 

Tl..rk altını 2115 Sıerlın 

Kaı,e altrn 2U Dolar 138 
Os. Banknoıu Zt5 hviçre 29,60 50 
K. Fonsi)'e 903 91 Atina 0.99 , 7Ş 

911 87,50 Sofya ı.n,25 

" Amorti .SZ M ıdrit 13,00,00 
20,53,25 Kupon 1 0 30 Peıte 

Sıvu-Euurum U86 Bllneı 

Hazine bonosu S60 50 II:elıırat 
Mer. Bankası 102,00 Stokholm 

0,62,50 

;;,00,51 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7,30 Proııram 
7.35 MUzlk (Pi.) 
8.00 Hıberlu 
8.ıı> Yemek lhtul 
a .20 Mllzllc (Pi.) 

12,10 Proııram 
12,35 Şarkılar 
12,50 Haberler 
U,05 Şırkıtu 
u.20 Müzik (Pi.) 

11.40 Orkestra 
19,10 Mllll havalar 
19,25 Sarkılar 
19,45 ltaberler 
20,00 Şarkılar 
20,30 Xonu;ma 
20.4S MUzik 
21, IS Konu~ma 
21,30 Rıdyo ıazetui 
21,45 Mth:llı: 

22.30 Haberler 

/ 

}'azarı: Naci Sadullah 

eselii, İstnnbuldnn çıkıp, 
memleketin hangi köşesi-

ne gitmek isteseniz, Devlet De.. 
mir veya Denizyollarının size sat. 
tığı biletlerde bol bol tentilat 
vardır. Fakat Kadıköyiine ve A. 
dnlara vapur işleten de aynı ida. 
re olduğu halde, vatandaşlara ne. 
dense aynı lfıtufkarlığı gö ter. 
mez: Niçin? 

l\lesela, bir gece, herhangi bir 
sebeple, ve karınızln birlikte bir 
Beyoğlu oteline gidiniz: Nikah 
cüzdanınızı görmeden yanınızda
ki bayanın aileniz olduğuna inan. 
mayncaklarından, ve otele kabul 
e<lilmeniz için bu hususun vesi. 
knyln lspntını sart koşacnkların. 
dan, sabahı yn soknktn, ya kara
kolda beklemek mecburiyetinde 
kalırsınız. Fakat kolunuzda her. 
hangi bir bnyanl~, farnzn Florya 
plUjına giderseniz, içleri yataklı, 
şezlonglu, duşlu, banyolu kö~k
Jer, kiralnrını ödediğiniz miiddet. 
çe, lıilakayduşart emrinize a. 
mndcdir: Ve siz, Beyoğlundn lıiç 
günahınız yokken suçlu sayılmış. 
sınızdır, fakat Floryada günah iş. 
lemeniz serbesttir. Niçin? 

J\Jesela, Beyoğlunun umumi 
soknğında etini satan kadın, sıkı 
bir muayeneye tabidir. Çiinkü 
biz, hırsının en kiiçiik şahlanışı· 
nı orada yatıştıran sarhoş hovar. 

TAN 

n 

Sahte mübadil bonosu basmak ve 
piye.saya sürmekten suçlu Nihat Öz
koyuncu ile arkadaşlarının duruşma
sına diln ikinci ağır ceza mahkeme
sinde devam edildi. Mahkeme, maz
nunlardan · Hüseyin, Hikmet, Hüseyin 
A\·nl. Halil Ali ve şebeke elcbası

lnrından Hüsnünün kansı Eminenln 
sorgularını yaptı. Bunlardan Emine, 
şu izahntı verdi: 
"- Bono sahtektırlığı meydana çı

kır:ca benim üzerimde U!şıdığun 7000 
lir" haksız olaııak müsadere edildi. 
Ben mübadilim. Malımı, mülkilmü 
ııntıp buraya geldim. Burada birçok 
mal. mülk aldım. Daha bankada bin. 
lerce liram var. Oldukça zenginim. 
Üu•rimde bulunan 7 bin lira benim 
prı.ramdı Çünkü senelerdenberi kocam 
Hüsnil ile aram açıktır. İnsan dargın 
tılduğu bir adamın pnr:ısını taşır 

mı''·· demıştır. 
Diğer maznunlar da bonoların sah

te olduğunu bilmediklerini ve bil
mlyerek bu işe girmiş olduklarını 
söylemişlerdir. 

Bundan sonrıı söz alan suçlu vekil
leri. müekillt!rinin tahliye edilmesini 
dedilmiş, mahkeme b:ışka güne bıra
kılmıstır. 

BERAET ETTİ - Evvelce lhtlkAr 
sucundan 2 sene silrgün ve 500 Ura 
parr cezasına mahküm olmuş olan 
yağ tilccan Seferoğlu Nikolflklnin 
nakzan yapılan duruşması sonunda 
bcı aetine karar verilmiştir. 

danın sıhhatini diişiiniirüz. Fakat Müteferrik 
aynı ı.okağın miişterisi, etini bir 
saat için "atın aldığı kadına, ta. 
şıdığı her mikrobu aşılamakta 
serbesttir: Çünkü ondan he~ap 
sorulmaz; Ama, hen sizden ge
ne aynı suali sorayım: Niçin? 

Hava Kurumuna 

Yardım Y apahlar 
Hayatın birbirinden taınntnile Birçok vatandaşlar Hava Kurumu. 

ayrı cephelerinden nldıf;rım bu nıı milrac:ı:ıt ederek nişan yiizilkleri
teznt örnekleri, cemiyet içinde nl ve niı;an hediyelerini tebemm de-

vam etmektedirler. Dün de Emniyet 
muhtelif çehreleri olan acı bir Milfetti~lerinden Alnettin ve eşi, Ne· 
muvazenesizliğin doğurduğu va. sim Hazday yüzüklerini Kuruma te
kıalardır ki, sayılarını alabildiği. berru etmislerdir. Bu yüzüklerin ye· 
ne çoğaltmak hiç de güç değil- rlne, kendilerine Türk kromundnn 
dir. Ve asıl giiç olan şey, bu mi. vapılmıs mineli yilzükler hediye edl. 
snlleri çoğaltmak değil aznltmak- ılecektir. Blr~k v.atandaşlar da Kuru
tır Fakat bu misaller ancak ce- ma gldemedıklennden evlerine me-
mi. ·eti dolduran tczntla;dnn m.~r gönderilmesin.~ rica etmişlerdir. 

)v •• Dıger taraftan dun Kuruma nak-
magdur olanların, h~~lnr~nı mu~ den aşağıdaki teberrular yapılmı!ihr: 
tcrcken aromasını ogı-eneceklerı 
gün ortadan kalkacaktır. 

Poliste: 

Adı Lira Adı Lira 

Dilber kırdeıler 1300 D . ve R. Keribu 370 
Suat Keribu G80 Rc!ael Abua( ıso 

en 
1 llhıkavvı Lmt. ~. 6801 I. Hutıy Damat. 210 

l . ve Sami Satti 540 Toledo biraderler 202 

1 

Evvelki aksam lstinyede Çayır so
;tf({ıında oturan Atıyenin oğlu Kfimi
üq elinde bir armut gören komşu 
fafmanın oğlu Şilkrü, armudu almak 
lstemi:ıtir. Bu yüzden çocuklar ara
c;ında ba§lıyon kavgaya anneleri de 
ıı:::ırışmış, nihayet biltün komşular 
ellerine geçirdikleri ekmek: bıçağı, 

süpürge sopası, ma§a vesaire ile so
kağa fırlamış, birbirlerini dldikle
meğe başlamışlardır. Biraz soırra po. 
lisler yetl!i-Jp, kavgayı ayırmııılarsa 

da, kadınlardan AYliC, Zehra ve Be
hice muhtelif yerlerinden yaralan
mışlar ve hastaneye kaldırılmt§lardır. 

FUHUSLLA MÜCADELE - Son 
altı ay zarfında şehrin muhtelıf semt-

Cclll Kermen 500 Pol Zan 200 
Jalr,. Dekalo •DO 
Fevzi Samlı 400 YclıOn 

FIRTINA KESiLDİ - Birkaç gün 
evvel Karadenizde ba!iltyan fırtına, 
dün bğleden sonra saklnleşmeğe bns
la•nıştır. Fırtına dolayısile Karadcni
zc çıkmak üzere bekliyen vapurlar da 
hareket etmişlerdir. 

BATAN GEMİLER - Umumi 
Harpte Ahırkapı önlerinde batan 
"Nilmuneihnmiyet,, torpidosunun de. 
nizden çıkarılması ameliyesine de
vam olunmııkbıdır. Bundan başka, 
yine Umumi Harpte Şarköy açıkla
rında batan "Plevne,. ve "Hnnifıye,, 
adlı gemilerin de denizden çıkarılma
sına karar verllmiş ve bir münnkıısa 
açılmıştır. 14 Eylülde ihale olunacak
tır. 

de> benim işim de oldu demektir!,, 
Yalmz kaldığım zaman, kulağıma 

ı garıp m da tevdi etti: 
"- Uzun etme: işleri iyi idare e

d en, bızlm tekyeden sana dunya-
1 ta çıkanrun. Görüyorsun: Burada 
ınya kadar kaput, esvap, foUn, ça

• 18 DO Proıınm 22,45 Cubaad (Pi.) terinde 75 randevu evi kapatılmıştır. 

1 Bundan başka iki otel, iki pansiyon 
iki hamam, bir kır gazinosu, bir sütçü 
ve bir mahallebici dükk&nı da fuhuş 
yaptrrdıklarmdan kapatılmıştır. Bu ev. 

MEBUSLARIN TETKİKLERİ -
İstanbul mebusları on giln süren 

bir fasılııdan sonra tekrıır halkın di
leklerini dlnlemeğe başlamı§lardır. 
.Mebuslarımız dün bu maksatla Sa
rıyer Halk Partisine giderek Sarıyer. 
Jilerlc gôril§mü~lerdir. 

18,05 Mllıık (PL) 23,25 Kapanıı 

YENİ NEŞRİYAT: 

r, vesaire var. Bunların hesabını 
ne veren bllıyor, ne alan. Ben de bun-

Yeni Adam - Haftalık fıklr .ı:aıctolnin lerde 198 hastalıklı kadın bulunmuş, 

Viya a Konferansı 
(Başı 1 incide) 

JArıe ve hakkaniyete muvafık blr tarı 
d halledilmesi lflzım geldiğini tc
b ruz C'tUnnııılcrdi. Rumen - Bulgar 

ı uşmelerı, bilindiği ilzere, liayanı 
mc nunıyet ternkkiler kaydederken, 

aristan ile Romanya arasında bir 
• ~ıya henüz daha varılamamış-

Demek ki, bahıs mevzuu olan 
yfıyet, Salzburg gorüşmclerı esna
da alakadarlar t.ıra!ından kabul 
len esa lara ııore ve o zomandnn-
ı elde edılcn tecri.ıbeler de gözö. 
• de tutularak, bu Macar - Rumen 
ek lnın Macaristan ve Romanya 

pı ıye Nazırlarile bir kere daha 
l!U\Keresid,r. 

VlYANAYA VARDILAR 
S lzburg, 28 (A.A.) - Kont Cin
' oglc üzeri buroyp gelmiş ve saat 

14 te Führer tarafından kabul edil
t1r. Filhrer, Cinano lierefine bir 

vafet vermiştir. Öğleden sonra Al
n ve İtalyan Hariciye Nazırları 

1 ıcarlstan ve Romanya Hariciye 
zırlarıle görüşmelerde bulunmak 
re yanlarında Büyük Elçi Al.fieri 

e Mackensen olduğu halde tayyare 
e Vıyanaya hareket etmililerdir. 

296 ncı H)'ıaı pkmııttr. 

üzere tayyare ile hareket etmiştir. 1. 
talya Büyiık Elçisi de Romaya çağrıl
mıştır. 

HUDUTTAKİ HADİSE 
Budapeı;te, 28 (A.A.) - Bir Macar 

tayyarecisinin bir Rumen tayyaresi ta. 
rafından hücuma uiraması ve Macar 
arazisi üzerinde yere inmesi hadisesi 
hakkmda Macaristan, enerjik bir pro
testoda bulunmuştur. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Bir Transil
vanya şehrine kadar ilerliyen Macar 
tayyaresi meselesine dair tahkikat a
çılmıştrr. Macar tayyaresinin beyanna 
me attığı söylenmektedir. Diğer taraf
tan, resmi Rumen mahfillerinden bil. 
dirildifine ~öre, Şimal -6e Şimali Sar • 
ki hudutlarında vukua geldiği söyle
nen hadiseler hakkında bir tahkikat a: 
çılmıştır. 

DOBRUCANIN TAHLİYESİ 
Sofya, 2Ş (A.A.) - Bulgarların 

Dobrucayı azami Teşrinievvel bidaye. 
tinde iHale baıılıyacakları öğrenilmis
tir. Maamafih Dobnıca arazisinin sem 
bolik surette terkine daha yakın bir 
tarihte baıılanmaıı da mümkünd!ir. Ha 
len muallakta kalmış olan meseleler 
sırf mali tnselelerdcn ibaret bulunmak 
tadrr. 

Hayfaya Taarruz Vıyana, 28 (A.A.) - Alman ve 
!yan Hariciye Nazırları, buraya 
lmışlerdir. (Başı 1 incide) 
Budape&te, 28 (A.A.) - Macar Ha. tHafU! yangınlnr çıkmıştır. Bütün 

icıye Nazırı Kont Caaky, Alman ve tayyarelerimiz, hareket üslerine dön-
1talyan huk<imetlerinin daveti üzerine müşlerdlr. 
yapılacak göriışmelerde bulunmak için Şimali Afrlkada düşman, büyük 
Viyanaya hareket etmi11tir. Başvekil kuvveUerle Derne'ye kar§ı hücum
Kont Teleki, Viyana konferansında !arda bulunmuştur. Odun naklctmek
muşahit olarak bulunacaktır. te olan bir kargoya isabet vAki ol
zırı Manoilesco, bugün öğleden sonra mustur. Maamafih hasnrat el\emml-

RUMEN NAZIRI yetsizdlr. İki ölil ve 5 yaralı vardır. 
Bukree, 28 (A.A.) - Hariciye Na. Şarki Afrlkada dUşman, Horar'a 

7.ırt Manoilesko bugün öğleden sonra karşı hnva akınlan ynpmış ve ornda 
hususi trenle Viyanaya hıirelı:et ede. yerli askeri hastaneye isabet vfıki 
çektir. Bu seyahatinde kendısine, Ma. olduğu gibi, Dessel'yc karııı yapılan 
canstan ile ilk görüşmeleri yapmış o- akmda da askeri gamlı.onu hastanesi. 
lan Rumen heyetinin reisi Pop da rda ne isabetler vaki olmuştur. Ceman 8 
tat eyliyccektlr. ki!ii ölmils olup, 20 kl&i kadar yaralı 

Alman Büyük. Elçisi Dr. Fabricuis J var~. ~ilşmarun bir tayyaresi dü.. 
Alman hükumetıne raporunu vermek :ürü!"tü~ur._ 

1 muhtelif hast:ınelerde tedavi edilmiıı 

İtalyanlara Göre 
(Başı 1 incide) 

silvanya arazisinin büyük bir kısmı 
ile bu arazinin miııtemilatından sayı. 
lan bazı mahallerin iadesini istemiıtır. 
Romanya heyeti, evvell ahalinin mü. 
badelesi te'klifinde bulunmuş ve mü. 
teakıben şerid halinde bir arazinin ter 
kine muvafakat etmiştir. Yalnız Ma
carlar bunu kifi bulmamışlardır. Hali 
hazırda Kont Ciano için Macar - Çek 
meselesinde 1938 Teşrinisanisinin iki
sinde yapılmış olan hakemliğe müma. 
sil bir hakemlik yapılması mevzuuba. 
histir. Maamafih, mihver devletleri 
Hariciye Nazırlarının miıdahaleleri iki 
alakadar devletin noktai nazarlannı 
yekd"ierine yakla tınnayı teshil ede. 
cektir.,, 

Giornale d'ltalia netice olarak ııöy. 
le diyor: 

"Kont Ciano mevzuubahis meseleyi 
derin tetkı"!kata tabi tutmuştur. Viya. 
naya bütün vesikaları hamil olduğu 
halde gitmektedir. İtalya ve Almanya 
kendileri ile iktısadi ve siyasi mesai 
birliği yapmal:ta oldukları iki dost 
devletin şerefli ve m'.itekabil fedaJ.~r
lıklara razı olarak bu suretle Avrupa. 
nın bu kısmında kendilerini bekliyen 
müşterek vazifeyi ifa cdebilmC"lerini 
ıırzu etmektedirler.,. 

İHTİLAF HALLEDiLMELi 
Roma, 28 (A.A.) - "Stefani,. Viya. 

na müza'kereleri hakkında Roma siya. 
si mahfillerinde, Almanya ve İtalya. 
nın harp dolayısiyle Avrupada mesuli. 
yetler deruhte ettikleri ve Macar -
Rumen münasebetleri meselesinden a. 
lakalarm1 keserek pasif bir vaziyette 
kalamıyacaklarını beyan etmektedir. 

Sulh vasıtalarile muahedelerin tadi
lini yapmak isteyen ve demokrasi dev 
letleri yüz!inden bunu sillh kuvvetile 
elde etmeye mecbur kalıın İtalya ve 
Almanya, Macar - Rumen meselele
rinin normal bir yolda halledilmesini 
ve bu ıuretle müsmir bir ııulh imkanı 
bırakmıyan Versailles muahedesinin 
doğurduğu haksızlıkların Tuna mın. 
takasında tadilini istemektedirler. 

SOVYETLER BİRLİ<'.iİNOE: 

O Moskova - Schnurre'nln riya
~c1indeki Alınan iktısat heyeti bu
ı?Ün öğleden sonra Moskovaya mu
vasalat ctmi!i ve merasimle karsılnn. 
mıştır. 

JNGİLTEREDE: 

e Londra - Amirallik dairesinin 
teblığl: "İngiliz Spearfıch denizaltı 
cemlsi üssüne dönmekte çok faı.la 
gecikmiş olduğundan. bu gemiyi kay 
bcdilmiş telfıkki etmek icap eylemek
tedir.,, 
MEKSİKADA: 

o :vreksiko - Leon Trntsky'nfu 
cesedi dün öğleden sonrıı burada ya
kılmış ve külleri, dul zevcesine ve
rilmiştir. 

İSPANYADA: 

e Madrlt - Arjantlnclen İspanya
ya gitmekte olan Ciudad de Sevillıı 
İı<panyol vapuru, bir İngiliz gemisi 
tarafından tevkif edilerek Sierrıı 
Lcone limanıllJl götürUlmCıştür. Bu 
limanda, gemide bulunan 71 ynşında
kl bir Alman yolcusu tevkif edile
re t karoya çıkarılmıştır. Altı yolcu 
aramakta olan İngiliz memurlarının, 
gemideki posta hamuleslnl de müsa
dere ettikleri zannedilmektedir. 
BULGARİSTANDA: 

O Sofya - Bulgar yüksek tahsil 
tnlebelerinin on beşinci kongresi mU
ııa~ebetlle, bir taraftan Alman ve L 
lalyan. talebeleri delegelıtllc diğer 
toraftan Bulgar talebe birliğinin ida
re heyeti erkAnı arasında bir toplantı 
~·l\pılmıştır. Bı.: toplantıda Bulgarların 
yeni bir dünya talebe birliği klir
mak projesi mevzuu bahsolmuştur. 
FRANSADA: 

e Clermont - Fcrrand - Sabık 
Nazırlardan Jcan Zay, bu sabah as
keri tahkikat hAkiml tarafından is-
ticvap edilmiştir. (A.A.) 

z FER B YRAMI 
Dumlupınarda ve ütün Yurtta 

Büyük Merasim Yapllaca ! 

Gelecek Ay da P eveze ihtifali Yapılacak 
30 Ağustos Zafer Bayramı münase. ci Kolordu Komutanıdır. Meçhut As. 

betiyle yarın ve öbürgün bütün resmi ker .Abidesine Büyük Millet Meclisi, 
daireler, mali müesseseler tatil yapa- Balivekalet, Vekaletler, Ordu ve C. H. 
caklardır. P., Beden Terbiyesi Genel Direktör. 

Bayram münasebetiyle hazırlanan lüğü, Kızılay ve diğer mUesseselerin 
programlar al5.kadarlara teblii edil- gönderdifi çelenkler konulacaktır. Me 
miştir. Şehrin her tarafında elektrik rasimde 27 villl.yetin ikişer mümessili, 
tenviratı yapılacaktır. Taksimde ya. askeri kıtalar, izcile; ve yüksek mel:
pılmakta olan tribün de bu akşama tep talebe mümessilleri, halk kütleleri 
kadar ikmal edilecktir. hazır bulunacaktır. Tam saat 11,30 da 

Şehrimizde yapılacak merasim saat top atılmak suretiyle merasime baş. 
6,30 ile 9,30 arasında Ordu Komutanı- !anacak ve dört genç sıra ile birer nu
nın askeri ve mülki erkanı kabul et. tuk söyliyeceklerdir. Nutukları müte
mesiyle başlıyacaktır. Taksim Meyda_ akıp geçit resmi yapılacak ve merasi
nında yer alan kıtalar ve teşekküller me son verilecektir. 
saat ıo da İstanbul Komutanı tarafın- Dumlupınarda yapılacak merasim 
dan teftiş edileceklerdir. l münasebetiyle trenlerde ucuz tarifeli 

Teftişten sonra Cumhuriyet Abide- gidiş, döııüş biletleri verilecektir. 
~i öniinde bir kıdemsiz subay lle Ordu 30 Afustos günü akşamı radyoda 
Komutanı birer nutuk söyliyerck bu. konferanslar verilecek, Halkevi ve Hal 
rünün ehemmiyetini tebarüz ettire. kodalarında toplantılar tertip edilecek, 
ceklerdir. Nutukları çelenk koyma me konuşmalar yapılacak, hatıralar anla. 
raıimi takip edecek ve bu esnada İs. tılacaktır. 
tiklal Marşı çalınacaktır. Bundan son. Merasime iştirak eden heyetler ve 
ra geçit resmi başlıyacak ve Komutan halk mümessillerine Afyonda Parti 
önünden geçilerek kıtaat yerlerine av. namına bir ziyafet verilecektir. 
det edeceklerdir. Meşhur Preveze muharebesinin yıl. 

Tam saat 12 de Sarayburnundan 21 dönümü olan 27 EyliUde şehrimi:ı:.G.: 
atnn top atılacak ve merasime hava büyük merasim yapılacaktır. O gün 
filomuz da iştirak etmiş bulunacaktır. Barbarosun Beşiktaştaki türbesinin a. 

Şehrimizde Eminönü Halkevinde sa. çılma merasimi yapılacak ve Barba. 
at 21 de İstiklal Marşı ile başlanacak rosun mezarı başında nutuklar verile. 
bir toplantı tertip edilmiştir. Konfe. cektir. O güne kadar türbenin etra. 
rans verilecek, tiirler okunacak, kili. fındaki inşaat tamamlanmış olacaktrr. 
sik müzik parçaları çalınacak bir per. VAPUR SEFERLER1 
delik bir piyes gösterilecektir. Denizyolları İdaresi, Zafer Bayramı 

Dii~r Halkevleri de buna benzer müna&ebetiyle yann ve Cumartesi gü. 

29 - 8. 940 

Piyasada: 

KÖ ÜN 

M 
es 

Oduna yeniden narh konulması 
meselesi, bugün toplanacak olan F'l
yrıtiarı Murakabe Komisyonunda go
ri.ışülccekllr. Ticaret müdiırü Avni 
Sekman, bugilnkil içtimada, odur 
nevilerine göre, bir fiyat tnnZim edı
lcceğıni, komür fiyatları hakkındc 
bır karar vermeden evvel, Beledıy« 

İktısat Mtidürluğil tarafından hazır· 
!anan rnporun beklendiğini söyle· 
miştir. 

Belediye İktısat Mudürluğü, beniı: 
kömür hakkındaki tetkiklerini bi· 
tirmemıştir. Diğer taraftan Ticare 
Odıısı dn, kömilr ve odun mevzuu ll• 
allıkadardır. Oda, sehrımizdeki odu[ 
ve kömür tlıcirlerinden b::ızılarıru da. 
vet ederek m:ıllyct fıyatı hakkında st 
allcr sormuştur. Komtir tfıcirlerl, Si· 
:ıe_ltlldc bir ton k5milrün 31 lirayr 
teslim alındığını bildirmişlerdir. Trak 
ya topraklarında kömür pahalıyı: 

nrnl olmaktadır. 
Trokyadaki kömürün maliyet fiya· 

tını indirmek için, Bulgaristanda ol· 
duğu gbJI, torluklardan kömür is· 
tihsal etmek çarelerini aramak 14· 
zımd1r. 

B u 1 g a t kömilrü, gilmriil 
resmi verdiği halde, iskelelere 3 .kU. 
ru;ı 10 paraya gelmektedir. Aradat: 
tork pek büyüktür. Anla~dığını 
gbrc, Trakyadakl k6milrciller, İstan· 
bulda bir sermayedarın elindedir. B1 
sermayedar tıenelerdenberi ağır fatZ' 
lerle, kömilrcüleri kendisine bağlnıo 
mı~tır. Her sene ortaya çıkan bu kö
mOr derdini cezrı bir surette hallcb 
mek için memleketimizde mahnıkd 
politikasını tanzim eden EUbıınkı~ 
bu işe do müdahale etmesi zaruıi 

:::: 

.. 

toplantılar tertip edecektir. nü Adalar ve Anadolu vapurları için 
PREVEZE İHTİFALİ Pazar g!inlerine mahsus har&et tari. 

DUMLUPINARDAKİ MERASİM fc:sini tatbik edecektir. Bundan ba5ka 
görülmektedir. rı 

Dumlupınardaki merasim de saat ı ı Cuma ve Cumartesi günleri Ad~a sa. 
de başlıyacaktrr. Merasim imiri Birin. at 24,15 te ilave seferler yapılacaktır. 

İLAÇ İHTİKARI - Piyasada 11.Dl fı 
lhUkfırından da bahsedilmektccllı: ti 
Ticaret Müdi.irlüğil, son günlerin ilfıt 
flyntları hakkınd:ı cezacılar birli~ ~~ 

Spor: Belediyede ~ 
den izahat almıştır. D111cr taraftaı • 6 

tU 

Bir Bisiklet Yarışı 

Tertip Ed.ldi 

da Fiyatları Murakabe Bürosunuı 

' memurları da muhtelif eczah~elcx: 'Iı 
Sermayesi Olmıyan deki ııftç fiyatlarını kontroı etme}:) 

tedır. 
c. 

F 1 H• • TİFTİK SATIŞI - Diln Romatr DrlnCI arın lmayeSI yaya Ufilk birliği tarafından 552 toı 
30 Ağustos Cuma günü (Zafer Ko. Belediye, Fırıncılar Şirketirün piya. 

ıusu) adıyle bir Bisiklet yan5ı tertip sadan rekabeti kaldırmak istemesinin 
edilmiştir. Bu koşunun mesafesi Flor- halk lehine olmadığını düşünerek ser. 
yadan başlayarak Silivri istikametin- mayesi az fırınların Halk Bankasın. 
de 38 kilometre mesafede katedildik- dan yardım görmesini temin etmistir. 
ten sonra dönlilmek ve yine Floryada Bu sayede az sermayeli frrıncılar be. 
bitmek üzere 76 kilometre olarak tes- lediyenin gösterdiği değirmenlerden 
bit edilmiştir. diledikleri kadar un alıp e'kmek çıka. 

TÜRK ATLETLERİ - Milli Ta. rıp şirketle rekabet imkanını bulacak. 
kımı teşkil edecek Türk atletleri Bel. lardır. 
kan oyunlarına kadar kampta kalacak- YENİ İNŞAAT - Göksu ve Kü
lardır. Kamp Fenerbahçede Belv!i'de çüksu yollariyle vil§.yet hudduna dahU 
kurulacaktır. !iOselerin asfaltlanması muvafık görül. 

tiftik, 1300 ton da yapağı ihraç edil 
miştir. 

TAVŞAN KÖYÜ" - Trnkyada se 
nelcrdcnberl tavşan yetişUrllmekte~ 
dl, Bu tavşanların tüylerini ipek ısıı 

nayiindc kullanmak için yapılan tec 
rfibeler iyi netice vermi§tir. Bir kilı 
tavıınn tüyü 15 liraya satüdığı içiıı 
köylü bu i§C rağbet etmektedir. 

Müstahsilden İpek Kozası 
Mübayaa Edilecek 

TENİS MAÇI - ist.ınbul tenis müştür. Hürriyetiebediye - Kliğıtha. 
takımı İzmir Enternasyonal Fuarında ne yollarının esaslı surette tamirine 
Ankara ve İzmir takımlorilc karşı- karar verilmiştir. Halkalı - Nalband 
la!imak üzere 1 Eylülde İzmlre hnre- çeşme - Hadımköy iltisak yollarının 
k<'t edecektir. 

inşa edilmesi kararlaştrrılmıstır. 

Ankara, 28 (TAN) - Doğrud!ll 
doğruya milstahsilinden ipek kozM 
mübayaası için Ticaret VekAlctl eın c 
rlne 500 bin lirnya kndar kredi tah 

GENÇLİK KLÜPLERİ - Beden SULAR İDARESİNDE TAHKİ-
Terblyesi kanunu mucibince 30 A- KAT - Sular İdaresinde evvelce ya. 
ğustosta resmen teşekkül edecek o- pılan bir suiistimal meselesini tetkik 
lan gençlik klüpleri için bütün ha- j için Dahiliye Vekaleti Teftis Heyeti 
zırlıklar tamıımlanmı:ıtır. Şimdllik Reisi Haydar ile Müfetti11 Halis lieh. 
ır. - 20 yaşlarındaki gençlerin işti. 1 

rimize gelmi5 ve tet'kiklere baıılamış. 
r:ık etUl!J klilplerin ılza mevcudu !ardır. 

sis edilmesine dair Koordinasyoı 
Hevcti kararı Vekiller Heyetince taS 
dik edilmlşUr. 

!i200 dilr. Klilpler, Zafer Bayramı BELEDİYE OTOBÜS SERVİSİ -
gfüıii merasimle açılacaktır. Belediye Keresteciler - Eyüp hattın. 

Askeri Muhakeme Usulii 
Ankara, 28 (TAN) - Askeri mll' 

hakeme usulü kanununun bazı mııd 
delerin! değiı,;Uren kıınun lfıylhası bl 
gi.ın neşredilmi&tir. Kanun derhll Müklfat alacak •porcular Beılktaı 

Halkevi rivueılnd•n: Kır lıoıuıile sıl:let 11• da işli yen hususi otobüs şirketleri ye. 
ma vo aııı mllHbakalarına İJtirak eden Oı- rine 8 otobüslük bir belediye otobüs 
man Yalnır, Takfor. Yuır EolırUıı. Necip servisi tertip etmiştir. Yol hemen ta. 
Karakulak. Suat. Se>'fi ônge. Sokrat, Habip, mir edilecek, 28 kişi alan 4 otobüs ge. 
Artan. Toduri. Hayri, Serif. Kemal, Jamall, tirtilerek servise başlanacaktır. 

meriyete girmiştir. 

ÖLÜM 
Emekli doktor mlralay Erzlncarih Jlchııl9 

L<ltf• Fırat d!in vefat ctmiıtlr. Ccnucd ~ 
clln ıuı IZ,30 da Deıiktaıta Akıuctıcr4• 
Spor caddesinde 96 numaralı evindn kalcir 
nlarak Deıilıtaı Viınuade amil ıcrlfind• tU 
llfle namazı lı:ıltndıktan aonn Pcrlklly ut> l' 
riataıuna dcCncdilcccktir • il 

Cahlt Olıar, Mithat Aksan, ve Erdobn Eru· 
run milkxfatları 30 Afuıtoa akıamı saat /O 
de merulmle verilecektir. Ankarada Tecrübe 

Alıınordululara - Kulilbiln ıahslyetl ma· Ankarn, 28 (TAN) - Ynrın şch-
nevb-cılnc mOtealllk iıleri ıllrOımelı: üzere rimlzde saat 12 de düdükle alfırm 
1·0·!140 paur cilnll ıaat ıo da kulQp bina· ı İ1i3reti -.:erilerçk bir tecrübe yapıla-
gın~ teıriflerlniı rica olunur. caktır. 

Allahtan rahmet diler, kcdcrdi4e aileslııf ıa• 
ve doıtlanna aabır ve temenni dilcrls. ' 

e 

ı Rumen· Mac r 
lhtilAfı Viyana 
Mahkemesinde 

(Başı 1 incide) 
ğildir, onun için Almanya, Ro. 
manyayı kollamaya mecburdur. 

Fnkat, Almanya Macnristanı 
da kırmak istemez. Çünkü, Ma. 
caristan Almanyanın sadık oir 
dostudur, ve sadakat ve feragati
ni ta harbin başındanberi ispat 
etmiştir. Bu sadakat ve feraga
tin mükiifatını almak ister •• 

M aamafih, Hitler'in iki ta. 
rafa teklif etmesi ıhtima

li çok olan şekil, daha ziyade 
ahali mübadelesine istinad eden 
bir formül olmak ihtimali vardır. 
Çünkü, Almanya Sovyetlerle o. 
lan hudut ihtilaflarını bu pren. 
sip dahilinde halletmiştir ve Hit
lcr. Orta Avrupa için de bu hal 
çaresini teklif etmiştir. Bugün 
bile Besarabya ve Bukovinadan 
yüz bin Alman hicret etmektedir. 
Ve hakikaten küçük bir hudut 
tashihi ile ahali mübadelesi yap. 
mak en doğru hal çaresi görün. 
mektedir. Bu sayede Tuna ve 
Balkanlar gene bir harp tch:"ke
sinden kurtulmuş olacaktır. 

Tevkifhanede Cinayet 
(Baştarafı 1 incide) 

sürterek şiş haline getirdiği bir 
demir parçasile Şükrünün raset. 
gele yerl ırine vurmağn başlamış
tır. Gürültü üzerine koğuşa ge. 
len gardiyanlar Şükrünün çoktan 
Öldüğünü görmüşlerdir. 

Hadiseye Adliye el koymuş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu Seneki Kömür 

lstihsalcitlmız · 

Hava Hücumlan 
(Baş tarafı 1 incide) 

rına ve Sestosangi Givanni'dc Maree1 
1i manyato fobrikasma tekrar bücuı1 

Ankara, 28 (TAN muh:ıbiri edilml!itir. 
bildiriyor) - Şehrimize gelen İşgal altındaki Fransada: Bordcıt: 
haberlere nazaran, Zonguldak - civarında Girpnde Halicinde Breııt c&o 
Ereğli taşkömür havzasının bu varında Davillac de ve Cherburg'tl 
seneki istihsaliı.tında geçen yılla- bulunan petrol depolan bombardıma• 
ra nazaran mühim bir artma var. edilmiştir. 
dır. Milli korunma kanununa Tayyareleıimizden biri üssüne 
müsteniden bu mmtakada iş mü- memiştir . ., 

• · ALMANLARA GÖRE 
kellcfiyeti mecburiyetpun ihda- Berlin, 28 (A.A.) _ Son Alınan teb ti 
sı, bunda mühim bir amil olmuş. 

liğinde şöyle denilmektedir: 
tur. "İngiltere ve tskoçyada Jlmanla'• 

Havzada halen faaliyette bu. bahriye tezglharı, tayyare, motör .;e ll 
lunan müesseseler arasında en esliha fabrikalarına geniş hücumlar \i 
çok istihsal yapan müessese Eti- yapılm13ur. Bu hücumlar esna8ındl 
bank Ereğli işletmesidir. Bu mü. bıiyük yangınlar çıkarılmıştır. lngitiı 
essesenin ilk dört aylık islihsa. limaniarma tayyarelerle mayinler dô- il 
liıtı 263 300 ton olmak üzere u. kiil?1.esine dün d.e devam e~ilm~:ıtir· 

· 'i • ~ 28 •6 1 
lngılız tayyarelerı, Almanya uzerınde 11.r 

mun:ı ıst hsalatı;11 ı~ .. "% sın mahsUs netice vermiyen bombalar ııt• tı 
teşkıl etmektedır. İkıncı olarak mışlardır. Yalnız Kiel"de bir kaç me'· 
191.640 ton istihsal yapan ve ı ken harap olmuştur. 
% 20.71 nispetinde hissedar olan Bir dC"nizaltı ccman 28600 tonUat0 

Kozlu kömür işleri şirketi, üçün- hacminde duşman gemileri batı:rını~tıf 
cü olarak gene dört aylık umum Manşta, muhtemel olarak iki duınıa11 

istihsaltıttnki hissesi 111.913 ton denizaltısı tahr.i~ edi_ln_ıi~tir. Hint 01'; 
1 k o/ 12 ıo nispetinde is. yanusunda .İ~gılız Bırıtıs Commande 

o. ara ve 0 .: İ . <Sarnıç gemısı batırılmıstır. 
tıhsal Y.apan Turk Ş şirketı gel- D. N. B. ise Alman tayyarelerinir 
mektedır. İrlanda üzerinde uçuş yaptıklannı .;C 

617.004 tonu bulan dahili sarfiyatın bomba attıklarını tekzip etmektedir· 
595.466 tonu Karabük demir ve çelik 
fabrikalarına, Devlet Demiryollarma, 
elektrik santrallarına vesair miıesse
selere ve şahıslara satılmııtır. 21.538 
tonu da Türk gemilerine ihrakiye ola. 
rak verilmiştir. Bu rakamlar memle. 
ketin endüstrileıımesine muvazi bir Ge. 
kilde muntazaman artmaktadır. 

En son rakamlara göre, bu senenin 
Mayıs ayı zarfında 276.191 ton ta11 kö. 
mür istihsal edilmiştir. Bu miktarın 
177. 720 tonu dahili piyasada sarfolıın. 
muş 2214 tonu da ecnebi gemilerine 
ihrakiye olara'lı: satılmı:ştır. Bu sat1şm 
muntazam bir şekilde yapılmasını te
min maksndi:vle :veni tesekkül etmis o. 

lan Erefli havzası kömürleri satış bir· 
liğinin bu husustaki faaliyeti bilhııs~ 
nazarı dikkati celbetmektedir. Biri ıır 
merkezi Zonguldaktadır. Diğer körrıtı' 
istihsal ve istih1ak mıntakalannda d3 

birer sube tesisi için hazırlıklar yı· 
pılmaktadır. 

Taşkömfir ihracatı, memleketilfltı 
için .çok faydalı bir döviz kaynağı ol· 
duğu için htlkilmet, madencilıiirıt11 
elektrikleıtinne yolunda aüratli ted 
birler almaktadı~. Çatalağzında ıns•· 
sına baıılanmak fizere olan büyük ete~ 
trik santralı bu yolda ilk adımı te 1' 
etmf!kt,.ı'lir. 
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1 BUGONI 

: .................................... _ .......... . 
Japonyada Tek 
[)ar~i Y erina 

~aç ve Taht 
J'azan: Ömer Rıza Doğrul 

Y eni Japonya Başvekili 
Prens Konoye'nin Japon 

rırkalarından bir tek fırka vücu. 
de getirerek yeni bir siyasi te
ekkiil kurmakla meşgul olduğu 
malum. Japonyadan gelen hnber. 
ere göre, Japonyanın yeni siya.. 
i varlığı bir fırkaya daynnma
acak, milli vazife hissinin tac ve 

laht etrafında teşkil ettiği birli
~e istinat edecek. Japonya Baş. 
\'ekiline göre. tek parti usulü 
~aşka yerlerde muvaUak olnbi
ir. Fakat Japonyada herşeyin 
fevkinde sayılan tek bir makam 
\!'ardır. O da hükümdann maka. 
htıdır. Bütiin milletin vazife his· 
\i de bu makam etrafında birle. 
iktir. Binaenaleyh yeni siya. 
li bünyenin temeli de ancak bu. 
dur. 

Bunun manası bütün .Jnponla
!'J.n hükümdarlık makamı etra. 
fında birleşen tek bir fırka teş. 
til etmeleri ve hükümdarlık nıa. 
ı<amını devlet ve milletin en üs
ün mümessili sayma]arıdır. Bu 
Yüzden Japruıyada Hitler veya 
\fussoHni tarzında bir diktatöre 
~er verilmemektedir 

iindi Çinide : 

F ransızlara ait olan Hindiçi. 
ninin ergeç bir harp sah. 

~esi olacağı anlaşılıyor. Çünkü 
faponlar, burasını zaptetmeyi 
urmuşlardır. Buna mukabil Çin-
iler de, Japonlardan daha act>le 
ıareket cı.mek ve onlar~an daha 
vvcl buraya girmek için hazır
anmıslardır. Çin Hariciye Nazı
'lnın beyanatına göre Çin kuv
etlcri, Hindiçini hududunda 
adisclerin inkişafını beklemek. 
e olup Japon istilasının baş gös
erme:si üzerine derhal harekete 
,e<'eceklerdir. 

Demek ki, Çin • Japon harbi 
ıuraya da yayılacak ve Fransa. 
ın silahını terketmesi yüzünden 
ıu sahada da yangın kopacak. 
ın-. 

~omanya - Macaristan : 

Romanya ile Macaristan a. 
rasındaki ihtilaflann sulh 

olile hallini temin etmek için 
alzburg mülakatlarım hazırla. 
an mihver devletleri, bu teşeb
üslerinin muvaffakiyetsldiğe 
Jğraması üzerine yeni bir müla. 
tat tertip etmişlerdir. Kont Ci. 
bo Bcrline giderek Von Ribhen. 
~op ile göriiştiUı:ten sonra Ro
lıanya ve Macaristan Hariciye 
lazırlarile konusmak üzere bera. 
lerce Viyanaya - hareket etmiş. 
lfırdir. 

Bu mülakatın hedefi de Ro.. 
llanya ile Macarlstanın müsellAh 
i.r ihtilafa girişmeden anlaşma
\nnı temin etmektir. Çünkü, 
lomanya ile Macaristan karp 
larşıya kalınca aldıkları vaziyet, 
~hlikcli bir mahiyet almıştır. 
Bu iki devletin harbetmesl 

\İhver devletlerini en mühim 
\bire ve petrol depolarından 
ahrum edeceği için mihverci. 
r, sulh yolile bir tesviye bulun. 
~asına yardım edecekler ve bu 
i devleti anlaşmağa mecbur tu. 
~aklardır. 

' Romanya ile Macaristan ara
~da bir harp hareketi ihtimali 
Mbver devletlerinin istical gös
~mclerine sebep olmuş ve Vi. 
i\na mülakatı hazırlanmıştır. 
Viyana mülakatı, zahirde iki 
afı uzlaştırmağa yardım i~in 

buluyor. Fakat mihver dev. 
ferinin arada bütün nüiuzları. 
kullanarak bir anlaşmayı zor
ağa çalışacakları şüphe gö. 

rınez. Bakalım netice ne ola
k? 

Yurttaş:---~ 
Havacılık davamızda üzerini?:e 

l!üşen bir vazi!e vardır. Bu va
lifeyi yerine getirmek için ya

beklemcyiniz. Yarına bıra
lan bir Iıı insana huzur vermez. 
akat Hava Kurumuna dza ya_ 

rak Havacılığımıza yardım et• 
ek vazifesini yarına bırakırsa

vicdanınız hiçbir zaman hu
tur ve rahat duymıyacaktır. 

ıibi 'ft Ncsrlyat Müdüril Halil 
DÖRDÜNCU, Gazetecilik ve 

ep'i,yat T. L. Ş. , Basıldıiı yer; 
TAN MATBAASI 

r . 
1 DÜNYA HAVACILIG~ KARŞISINDA Terli l istesi \.., __________________________ ~ 

(Başı 1 incide) 
Barem 4. dereceye terfi eden 

him Glinay İstanbul, Mustafa nru n. 
gu, H. Çetin Oktay Bitlis, Necmt"ttin 
Baydar İstanbul, 1. Hakkı Sesgir Ka
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As. Ad., hakimler: 
Rasim rahisar, A. Rüştü Selçuk Üsküdar, Fu_ 

M. Münir Kocaçrta1ı:, M. at Özdemir Sul. Ahme, ı. Neşet Fıçı- Yardıma Bir Adam! Gündüç. 
Kurmay albaylığa terfi eden cıoğlu Otakçılar, A. Hamdi A}'1cut 

San'a, Fuat Eğeli Selanik, Hlı.lid Sa- Korkarım bütün bu didişme. 
kurmay '-"arbayları: t b ı Abd rahman K ,, vaıer ıtan u , ur ara- tere, ugv raşmnlara, hatta 1. Hakkı Güvendik Süleymaniye, kull k s· S f"k ö ~t k"' M 

u çu ıvas, e ı ner us up, Fati"h Halkevi Tesmil şubes.inln Behçet Kurbay Bitlis, Sallhattin Seh. Mükerrem Süer Kayseri, M. Celil Ö- -
~ık Vodine, M. Ki.zmı Erguvaligil Pi- ner İstanbul, M. Rifat Tuğcu İstanbul, büyük bir gayretle üflediği lsra
reıuva, M. Nazmi Oktay Tarsus, A. M. Mümtaz Bozkurt Laleli, H. S nasi fil suruna rağmen "Karagöz,, il 
Cevte Çulpan Fatih, Raşit Akşar Üs. Gökyayla Edirne, M. Ruhi Baykal Ak- diriltmek pek güç olacak! 
küp, M'that Alaçahoğlu, Tiran, M. saray, Şükrü Altay Van. l. Cenati Ak- Nerede bir o~ unu bir daha tek. 
Hamdi Turgayt Erzincan, Remzi Ağan alın Üsküp, M. Şevki Tüten Kızıltop. rar etmiven (hnyal küpü) Emin 
Ayazma, Fazıl Bilge Manastır, Cemal rak, İbrahim Kulan Ramis, Mehmet Ağalar, Şair Ömerler, Kör izzet. 
Gürsel Refahiye, M. Seyfettin Çalp;\- ~urtcebe İz~it, A: Sür?yya Ateş Fa- Ier Ka· ti Salihler? Nerede daha 

3 O Ağustosun büyük mana
sından hız alan Türk çocu. 

ğu, uçma kudreti bakımından, 
A vrupalmın teknik kombinasını 
kavrayarak onu zaferler peşin
den koşturacak kadar varlık gös. 
termiş olınanın haklı sevincini 
duyabilir. Onun yüksek ruhunda. 
ki tevazuu, silah arkadaşlığı yap. 
mış olanlar da çok yakından gör
müşlerdir. 

Tabariye gölünde kalan Fethi 
ve Sadık, Marmarayı en geniş 
yerinden aşan Salim, İstanbul 
göklerinde tek başına döğüşen 
gene Fazıl, hava tarihinin unu. 
tamiyacağı Türk çocuklarıdır. 

Sakarya kıyılarında taşı kemi. 
rerek çarpxşan Mehmetciğin kı. 
rılmaz imanına güvenerek tayya
resinin kırığını kavak dalından 
yamayan, eskiyen bezini gömle. 
ğinden biçen ve boyasını da pata. 
tes suyile yumurta akından ha.. 
zırlayarak hırçın göklerde düş
man kovalayıp istiklal arayan 
Türk çocukları daha aramızda 
yaşıyorlar. Fen dünyasının göz
deleri tarafından "uçamaz,, dlye 
hurdalığa atılan külçelere düzen 
veren Türk makinisti oldu, ve 
bunlarla uçan da Türk pilotu idi.. 

Bunlar arasında tek bombası
nın boşa düşmemesi için her tür. 
lü tehlikeye göğüs geren ve hede
finin burnu dibine kadar sokula. 
rak hayatını birçok defalar istih
kar etmiş olanlarını da tanırız. 

••• ~-••• Yazan; •••••••• 

1 A. AHISKAL j 
...................... .... 

'.l ürkkuşunun yetiştirdiği gene 
havacılanmızdan biri 

Araratın dört binden üstün 
yalçın kayalarını tepeden gören, 
Dersimin cehennemi derelerini 
kara kopmaların arasından süzen 
hava çocuğu bugün tarihinin ö. 
nünde açık alın ve dik bakışile 
duruyor. ______ , ........... ____ , ... _........_ ........ .._ .... ··············-·· 

HllK AV E ...... 

DAN I Ş I K LI GÜREŞ 
-----·-· ... ---·------ Yazan : ULUNAY 

D ünya havacılarının sürat, 
irtifa, yük taşıma, hava

da kalma gibi fantezi rekorları 

karşısında yer almış bir Türk 
uçucusunun bulunmayışına alda. 
parak, çocuklarımızın uçuş kabi
liyetleri üzerinde tereddüde dü. 
şenler varsa onlara bir ufak ör
nek vermek isteriz. 

1 Bundan birkaç sene evvel Av. 
rupada yapılan bir istatistiğe gö. 
re memleket havacılıklarma gir. 
mek istiyenler arasından, gerek 
kabiliyetsizlik ve gerekse kor
kaklık dolayısile muvaffak ola. 
mıyarak meslekten ayrılanların 
miktarı yüzde birle yüzde 
kırk arasındadır.. Her mille. 
tin verdiği bu fireyi çok 
tabiidir ki, memleketimiz de ve. 
recektir.. Yalnız şunu iftiharla 
hatırlamalıyız ki, yüzde bir fire 
veren İngiliz ve Amerikan hava. 
cılığırun hemen yanıbaşında ve 
ondan hiç te geri kalmamak üze
re kendimizi görüyoruz .. Memle. 
ket müdafaasının en kıymetli si
lahı olan tayyarecnikte yüzde 
kırka kadar geri kalacakların 
karsısında Türk havacısının re. 
kordan kaçacağına inanılır mı, 
bilmem? .. 

Paraşüt harplerinde yüzde o
tuz zayiatı kabul eden, ve bıınun 
ekseriyetini atlama ve malzeme 
hataları teşkil edeceği muhakkak 
görülen bu hava oyunile, Türk 
geneliğinin muhtelif vilayetler. 
deki yüzden fazla atlapşını ve 
hiçbirinde de tek bir mııvaffaki
yets;zliğe uğramadıiını hatırlat. 
rnak isteriz .. 

tur İstanbul, M. Nureddin Turgay Ba. tih, Şerefettın Eroglu Sıvas, Abdurrah ' P ti 
lıkesir, H. Avni Aynagöz İzmit, Riza man Ece Sivas Fahrettin Canöztürk' yakın zamanlara kadar le&ze e 
Çal Eğrikapı, A. Şükrü Baysoy Er- İstanbul, H. F:hmi Özyılmaz Manas. dinlediğim Serçe "Melımetler?! 
zincan. tır, Sadrettin Ölmeztür'k Selimiye, Nerede bu sanatka.rlana yan. 

Kurmay hava albaylığa terfi Nazmi Kaşka Akşehir, H. Sabri Yep. la.rında yardaklık ederek elinde. 
eden kurmay hava yarbayları: re~ Fethiye, Yunus Hazar Gence, M ki tefi dile getiren Pepe Neşet· 
İhsan Esiner Y. Mahalle. Emın ~enver Trabzon, M .. Nazmı Alp. ler? Nerede Karagözün o manalı 
Kurmay yarbaylığa terfi eden kaya Sıvas, Maz~ar Devı;ı Fatih, Ki. öksürii~ü? Nerede daha birkaç 

kurmay binbaşıları: zım Yarkurt Bagdat, Akıf Savcı Van, .. g .. l 
Arif Bilen Yavedut, Hilmi Belen M. Şevket Unan Trabzon, H. Niyazi gun evvel en yuksck yazıcı an. 

Nişantaşı, Ali Eşref Üsküdar, Allad- Gülerman Selanik, t. Muzaffer Bizi. mızın yana yakıla araştırdıklatı 
din özsan Bursa, Mithat Akçakoca ts. oğlu Edirne, M. Faik İlban Harput, o boğuk ve biraz çatlak ses? 
tanbul, Nedim Erensoy İstanbul, M. İbrahim Oktay Ortaköy, Ömer Öncel Ben Karagt;zü bir şahsiyet gibi 
Bahattin Yüce Yanya, Cevdet Sunay Erzurum, Osman. V~~bi Akalp Erzu. değil bir karakter oLarak alınm. 
Erzurum, M. İhsan Güney Trabzon, rum, ~m~r Lutfı Kosebay Erzincan, Onda ''Bayburtlu Zihni gibi gü.. 
M. Sıtkı Ortaç Selanik, M Sadı'k A- M .. Nıyaz~ Tulgar Kadıköy, M. Cela- len "Nasrettin Hoca gibi at-
tak Kırklareli, M. Şükrü Akıncıoğ!ıı lettın Çetınkaya İsparta, 1. Saip Dağ. l ,, • b" l d O f Is f 

kılıc; İstanbul, M. Fehmi Taycan İs. a~.·an,, ır ru ı var ır. : e e e. 
Misis. t d t ft d b t Kul'may binbaşılığa terfi eden tan bul, hsan Kurtoğlu Amasya, Eşref mız e~ .asavv~~. a,. e e ıya ımız. 
kurmay yüzbaşılar; Can Mekke, M. Emin Kutlu Süleyma_ da, mıllı benlıgınuzde "·e bilhas. 

niye, Ahmet Tankaya D. Bakır, A. Ri- sa dilimizde top sakalı, s Fahamettin Cebecioğlu İstanbul. ö ı 
K za za P Manastrr, A. Yümnü Süer vimli simasile her zaman ken. 

d urkıııay havha binb.~şbılığal t~rfi Van, Be?c;et Timoçin Balya, Adil Boz. dini gösterir. Asırludanbe. 
e en urmay ava yuz aşı ar. tunç Edırne. . · · · · d l · ·ım • · 

Fehmi Tekin Fatih Seyfettin T _ T v . rı dıhmızın sa e e§hrı esı ı. 
gay Edirne, t. Gavsi Uçagök Topk:r:ı. to op1~ 1ar~ay!ıga terfı eden çin uğraşmış, yaptığı teker. 
Albaylığa terfi eden piyade !:u Y;~erab ar. .. . • lemelerle, sözlerini Arap ve A-

yarbaylar: Faik Pol • Ed' ner MSilleym~nı:yıe, A. cem Iiigatlerine boğan sahte Ji. 
. a,. ırne, . Nurı Çallı Sı. l ı h kl Faık Umurhan Erzurum, Hakkı Ho. vas, H. Kemal Topç -ı İ 1 sancı arın ıstı a mera arını en 

lago Galata, $. Şevki Oğuz lşkodra, I ki Baykara ErzurumuogHuali~tmBr, Hul- gülünç benzetişlcrle ne güzel 
M R .. t M t' Ed" M ' aşaran • • . us em e ıner ırne, usa U- Yenicevard, Siret Gürk E . zeklenmışU.r. Ona: 
lutaş ~stanbul •. A. Vehbi Sub~şı Bitliıı. Enver Butev Fatih, Esaı3~us~;n~~': "-Veçhi didanna hurşidi mü. 
tz.zettın Kocasın.an A. Karah~sar, A:Iı mlişsuyu, Kemal Obüs Girit, Abdül- nevver. dediler.,, diyene: 
Riza Ataman Sıvas, M. Zekı Sezgın kadir Ercan Beşiktaş o s d' ö B k · il . · d r· mi 
Süleymani, AH Tek Elmalı, A. Turhan gür Bakırköy A En~er D a ~ Dı.- -. e çı urşı e uverver 
Taran, Erzinca.n, H~snü A!gan Erzu.- rağman, M. ZekI Kaya T;:::;~s, ~~ ver~ıler? 
rum, A. Necatı Degırmencı Kayserı, Basri Özdemlr Çatal Abd 11 h Dıye sorar. 
M B . P k imi K "'- A ca, u a A- B .. d'I' ' ' ld .. d eşır a a ı ar ... asya, . Tur- nar Boyabat. H. Nazmi Ö t·· k K ugun ı ımızın a ıgr sa e• 
han Karaca Malaty~, M .. ~ef!lı: Baş- yalar, İlhami İlter Hopyar,z t Hak~~ likte biraz da onun hissesi var. 
ka~er Van'. A. Necatı Ak~ungüz Kapı. Korkut Adana, Kemalettin Tiımak dır. Fakat bu uzun mi.icadeleler. 
~'f:~:~ Rı~~ie~~1:ı Erzın~~?· Sab~i Manastır, Cevat. Evrenkurt İstanbul, den zavaUı Karagöz ne halde 
Soylu Beşiktaş, Ali ~~a Gü~se~m;:!~~ ~oustafa ~a~i Ünay Trabzon, Aziz çıkmış? Dün akşam tarihi temata 
pı.•. pk~ç ~rgı.rı, Mazhar Arılat Harput, haftasının ikinci gecesi olan Ka.ı 

T M. Hilmı Silrek Elazığ, i. Ali Alpar ·· t ·1· d k 1 
opçu albaylığa terfi eden top- Selimiye, Hakkı Binnek Dığıstan M. ragoz eınsı ın e onu ço yorgun, 

çu yarbay:arı: Gafur Ye~ilyurt Karahi~,"U", Akkaş hasta ve ~o}~ buldu~. 
M. Ali Aktan 'C"rküp. Nazmi Tolu. Kural Kozan, M. İzzet Özgür Geli- Bu eskı a§ınamızı dırıltmek i. 

nay Bozcaada. bolu, .. Mustafa Akgün Kemaliye, ce- çin evvela iyi bir "oynatıcı,,, son. 
Albaylığa terfi eden istihkam m:ıl 07.kan Erzurum, t. Hakkı Ergin ra mükemmel bir ''yardak,,, daha 

yarhayları: Erzi.ncan~. İlha!fli Orhun Erzurum, M. son.ra da o devre ait tasviri~ 
İ. Halil Akyollu Malkara, A. Muhtaı Ha!ım Sozeri. lstanbul, Ziya Tamberk bulmalı. Bununla meşhur Sıçan D emek ki yerinde ve fante. Evsal Bingazi. Nlgde, Necatı Berker Geylan, Abdür- M hm d' 

1 
· 

1 
· • k d 

ziden uzak'olarak yapıla. Albaylığa terfi eden tabip yar. rezr.k Akpolat Erzurum, Abdülkadir e e Çı~.~~~·ır er1ınıd 85 eb 
cak işlerde yetişmiş olduğumuz bayları: Depkan Kemaliye, H. Sabri Doğan- Y~~uf · d u b .

1 
u 0~ ar ~ k e 

·- .. ·-·-· gibi, memleketi müdafaa uğrun. Kemal Pilevneli İ'ltanbul, A. Hik~ çay Kastamonu, Tevhit Gilrkan Er- muze er e ı e yo tur; a at o• 
A ğaçaltlı Ahmet pehlivanın ya~ P~rsa t~~lıyarak bir~aç ~ara. edine- da r~korları bir hamlede çiğne- met Cankat İstanbul. zincan, Raif Gürünlü Elbistan, Refik yakın olanlar elbette bulunm 

kem ini bulduğu için artık es- bılmek ıçın, ortaya gureştı. Kiih yen- mekten çekinmiyecek bir güveni Albaylığa terfi eden cezaevi Topscver Erzurum, H. Remzi Orhon Karagöz böyle dil'ilir, bizi boy. 
di, kiih yenildi. Nihayet desteye bile ıj mı·z de vardır. • yarbayları.· Bergama, Kazım Karaöz Harput, o. le sarar sarmalar ve ancak 0 za. kisi gibi kis et giyinerek köy düğün- R f'k D ğ ,,, ' 

!erinde güreşlere iştirak edemiyordu. çıkmıya mecbur oldu. Ustalık kuvve- Ahmet Nazif Baykurt Samsun, Ab.. e S"' , 0 • ar Se.dnik,: . man Üskiidar hapisanesinin ~ 
Yalnız büyük müsabakalarda bir ih- tile ka~şısına çıkan gençleri ekseriya! Dünya havacılığına muvaffa_ dullah Dinçer Küçük Mustafapaşa, H. . u'. ar~ yarbaylıga terfı eden diyanları gibi seyrederken ken. 
tila.f çıkarsa, bazan reyini sorarlardı. yenerdi. Deste pehlivanlarına mükfı. kiyetlerinde hız veren taraf tay Fehmi Özel Nigantaşı M. Nuri özve.. süva~ı bı~başılar: . • dim'. den geçeriz! 
Ahmet pehlivan oldukça tanınmıştı. fat verilmediği _için, Ahı:net pehlivan yareciliğinin her memleketi; re.n Karabiga, Besim Ünsal Girit, Tef- Nurı Çetin Zeyrek, Niyazı Aytug Vaktile Üsküdar hapisanesinde 
M h K li .1 .. • b' anckk toplıyacagı parsa ıle kanaat e- k •. t ğ d f"I" . mı_ Özaksoy İstanbul, Ha•·ım Erkaplac Manastır, KAmll Erden Ko. M. Pac.a k fi .. . w eş ur eçe ı e gureşmış, ır man.. dı'yordu. enaı opra ın a ı ız vermış ve Ü y 1cr 't y t ğ " mev u ar Karagoz o~natmaga d kad ku 1 ıiküclar, H. Su"'reyya olger lstanb··l. ..aını ur Ba dat, Şerafettin Tu. .. d 1s' 1 il .. ·k k a ar vvet i olan hasmının ke- Bir gün Kartala inmı·o::.ti. Tanıdık- neşvünema bulmuş olmasıdır.. fl u u i Ed mit A s1a musaa e ter er B '"U oğu•• 
ma ~ k k 'ki k b k ığ· i A 'aylıg"a, terfi eden veterın· er mu<' n re , r n Şanatny ş. · · "' ~ na .,.e ere ı a urga em ın !arından birisine rast geldi: Bu vaz'yette Türk uçucusunu yarbay]arı.· Kafkas. perde kurulur, şem'a yakılır. Bü. 
çökertmiş olmasına rağmen, onun a- - Pehlivan Ağa, dedi. İki gündür müsterih tutan cihet, istiklalini Sü ·a · Jb I • t ı· d ı·· d" l 1 ı T f u 
yc.ğını yerden kesmek suretile gale- Şeref Aoytun Antalya, A. Hiım·ı Ka. ' rı a ay ıga er ı e en un gar ıyan ar ıazır. e g"• 
be çalmıya muvaffak olmuştu. Ah- Eenl arıyorum. derme çatma silahlarla ve fen daroğlu Manisa. siivari yarlın: lar: rültüleri "nareke,, zırıltılarile o. 

t ehli - Hayır ola! külçelerile kazandıktan sonra, bu AbdC'll Ji kk ı b J K ·· ·· h tl me P vanın hayatında bu en mil- B 1 ta d kl d 1 Albayhgv a terfi eden levıızım ı uı m A ı ıç Kemah. yun aş ar. aragozun er a a. h. b' k 'd' Kö .- .en m nı 1 arım an vakiti gu··nu··n yenı· ve her bakımdatı Y b l - 1. f. d · ·ık. d ım ır va a ı ı. Y kahvesinde b d k yarbayları.· . ar ay ı~a er ı e en ıstı ı am yışın aki giiınbürtiiler ortalı~v hli lık b h i ld • ır elı anlı var. Bu hafta Yakacıkta d .1 .hl .1 b . tikl~1 • b b l 
pe van a s açı ıgı zaman, bu- köy düğününde ilk defa güreşe çı- ~? .7rn ~ı a a~ı e u .. ıs cuı Kamil Bingöl Bursa, Ferid Edis m a. ~ı arı: sarsarak se~ r<>dcnleri kırıp geçi 
nu bütün tafsilAtile anlatmaktan zevk bu k b tl d f R f h G kk B 

k&cak. Daha yiizü gözü yırtılmamış ı yuv• ır .. emn ye e mu a aa e. Krrklareli, Osman Özkaya Antalya, A- e 1 0 tıya eyrut. IInyrctUn rirken perdenin arkasından bir 
alırdı: Dinliyenlerde alaka uyandır. Yenilmekten korkuyor. Sana iki tane decegıne ımanı olmasıdır. rif Saydam Zeyrek, Niyazi Gülarm:;ın Ak;vüz Halep, Feridun Kutluhon Ak- ses i itilir· 
dığ11U görünce; altın v~ecek: Biraz uğra~tıktan son- Bir Avrupalı uçucu demişti ik: İstanbul, Sabri Batur Berat, Kimi Ya. s;nıy, Enver Sure.~an Musul ... Hilmi _:ıYardıma bir adam! Del-halı 

- Ben, derdi, o zaman tam yirmi ra yenıleceksın.. "Türklerde gördügv i.im uruş kabi- laz İstanbul, Abdulvahit Gürsel Kır- L:vsal Nevrekok, Omer Tokgoz Kas- ah l d b' k d 
yaşımda idim Büyük Y surun Fr n ~ şehir, Cevat Berksim Fatih. tamonu, Talat EngürillU D. Bakır, l\I. W. pus ar .. ~~. ı.r a!;ı yar ıma sız köselesin~· kağıt gibi uyırttığı :a- ~hmet pehlıvan pazarlığı kabul liyetinin kumandasına girecek Albaylığa terfi eden harita Salt Yırlıgay Bursa, M. Hilmi Acar gıderler. Doguş uzadıkça bo~unaı 
manlarda ben de gümil§ mecidiyeyi ettı. modern tayyareler sa~ce bugü. yarbayları: <,::orum, A. Ferit ~ungur Niğde, Sabri :rar~una adam çağırılır. Nihaye, 
Parmağımın arasına sıkıştırıp elı'mi * * nün değil yarının da en korkunc S 1,,,_ . Öztan Boyabat, O. Cemil Aktn~ Er- Hacıvat ka,.ar. l{aragöz de alay. 

M d a ... uattın Düzgün Ahmediye, M. " " 
dizime vurunca, cam gibi kırardım. ey an dolmuştu. vasxfası olduğunu ispat edecek. Cemal Akyazıcı Üsküdar, H. Sırrı zurum. h bir ''ah,, çekerek sırtüstü dü. 
Hey gidi gençlik hey! Şimdiki pehli- Davullar gümbürdüyor, her- tir .. ,, Pak Serez. Yarbaylığa terfi eden demir. şer. Gardiyanlar b'raz beklerler. 
vanlar da pehlivan mı ya? Çolak kes deste pehlivanlarından sonra or. Albaylığa terfi eden askeri yolları binbaşıları: Ne Karagözde hareket, ne de-
Mürnin Hocanın büyük Yusufu alta ta ve başa çıkacakları bekliyorlardı. Bunu biz d~ bili~oruz .. Çünkü fabrikalar yarbayları: M. Remzi Akatürk Girit perdenin arkasında ses sada vu. 
düşürdüğü düğünde ben de, Herge- Güreş meraklısı mirasyedinin birçok inancımızı tarıhtekı tek On<ler- Yarbaylı- t f" d ··h 

M. Kerami Demiroğlu Van. . . ga er ı e en mu en- Koşarlar, perdeyi açarlar ki, du-leci ile güreştim. Herkes büyük Yu- ahbapları, dostları da oradaydı. Ve' den ve Onun yarattıg-ı 30 Agvus- İh · d•~ bınba ıl · 
tıyatta albaylığa terfi eden .... ş ar. varc'a kocaman bir delik! 

sufu unuttu, bizi seyretti.,, Diye nihayet sıra Ahmet pehlivanla deli- tostan almış bulunuyoruz.. Gu. piyade yarbaylan: Cem!llettin Tubmay İstanbul. Bu fıkrayı ne zamQn diişftn. 
~~~~~ar~:·oı:~~r:~~!:a =~!f~:~ kr.~lıy~ geldi. Kısbetlerini giydiler. rurumuzda haklıyız .. Ve bu hak. Muhittin Artuğ Küçükayasofya, M. • Yarbaylığa terfi eden nakliye sem nasıl olup ta Karagözün 

] Yag surilndiller. Peşrev vurarak or- kın verdigvi cesaretle Türk uru- Necat·ı Ö.,...er .,.....anhk Ömer Ll!:.tf" Ol bınbuıları· k d'l•V• d 1 lk d' ıa. 
- Kece i zorlu bir pehlivandı. Bo- U:ıyn çıktılar. Ahmet pehlivan etrafına d .. h 1 - k :.· ... n.T,. • " ı - M " .. k .·· ·v V . -en ı ıgın en ca. ıp gar ıyan a. 

yu uzun değildi amma, çok geniısti. baktı. Kalabalığı gördü. O parlak za- cusu unya a':7acr ıgı arşısında gan Girit, M. İhsan Aras Erzurum. ran V~~ı. ı u an an, Y. Zıya B:ı~a- ~a kar~ı bir kahkaha sn\'1.1rmad1-
0muzuna bir Yürük keçesi atar, öyle manlarını hatırlardı. Uzun bir peş- açık alın ve dik bakışla duru. Deniz yarbaylığından albaylı. - i 
gezerdi ... İlk gtlreşimde, el ense et- rcvden sonra tutuştular. Genç adam, yor.. ğa terfi edenler: Yarbaylığa terfi eden tabip gna ~a~arım. TAKVIMC 
tiğim zaman, karlllllda bir çınarla zahıtıetsiz kazanılmış bir zaferden e- ===============- Hilmi Üler, Mahmut Gökbora, Ziya binbaşıları: 
savaşıyorum, sandım. Düğün sahibi min olarak serbest güreşiyordu. Genç Öğüt, Sami Gültay, Tahsin Ertan, Meh M.. Arif Yurcu İstanbul, M. Nuret- İsl3nbul, Y. Ziya Koray Fat.Uı, y 
Dofayba'lı Osman Ağanın beyden, liğine güvenerek bir iki defa hasmı. hacmım göğüs çaprasına alıp, altına met Ali Ege, Hüseyin Karagözoğlu, tin Yazıcıoğlu C. M. Pao::a, H. İbra- ı Siya Bnyraktıır Tefenni, M. Süruri Ö-
paşadan güreş meraklısı çok ahbap. nı fena halde zedeledi. HattA bir ke- düşürdü.. Mehmet Ali Değer. him Göze İstanbul, M. Baydur Savcı zcı1 '.Midilli, M. H yrı Gerçekçi B 
ları vardı. Hele bir Hafız Paşa var- re de kadınların arabalarına kadar O zaman iki lira kin yenilmeyi Albaylığa terfi eden mühendis İstip, Ahmet Uraz Manisa, A. Fazıl Mesr;it. Sami İpçı Tıabzon, M. İlba-
dı ki, her güreşte bulunur, kazanana silrdü. İhtiyarıh sık sık soluduğunu kabul eden ihtiyar, kendisine en bü- yarbayları: .Ersin İstanbul, M. İhsan Tigin is. mi Subller Ediı ne, Hıfzı İrtem Sıvas, 
on altın verirdi. Uzatmıyalım, Keçeli gören kadınlardan biri: yilk şöhreti l<';ıandırılan oyundAn is.. Ekrem Akbay İstanbul. tanbul, A. Ulvi Çelikyol Ankara, Ali Nizcıınettın Adalan Vodina. 
ile tutuştuk. Güreş iki saat sürdü. ' - Zavallı ihtiyara bakın. Vallahi ti!ade edebilmek :fırsatını ~orunce, Birinci sınıf askeri hakimliğe Tunalıoğlu İstanbul, A. Kemal Ver- Yarbaylığa terfi eden harita 
İkimiz de yorulmuştuk. Kafa kalaya acıdım, dedi. kuvvetli kollarile kemana çekmek is- terfi edenler: di Istanbul, M. Ali Bilen Rize, A. ce- binbaınlan: 
dayandığımız zaman Keçeli: "Ahmet! Bu sözü işiten Ahmet pehlivan, tiyen acemi pehlivana bir kılçık attı. M. Kemal Kalkan Kalkandelen, Sa- mil İ1çi Menemen, H. Medeni Ay- M. Alı Durukan Beşiktaş. 
dedi. Boşuna yorulma, dana ile koçu "Özlerİ.I\e akan terli yagv damlalarını Delikanlı iri vücudUe boşlukta bir ltir Örs Antal berk stanbul, ~{. Faik Taşçıoğlu G. Yarbaylığa terfi eden fen sanat 
sana bırakırım. Paşanın on lirası ba- '" kavis çizdikten ı;onra ta kadı.nl;:ı..ı:ı.n ö- b ya. . Antep, H. Hulkı Keymen Konya, M . b' b 

1 na yeter!,, bu lafa cevap bile verme- elile sildi. Ondan sonra yaşından u- nuııe sırtüstü yuvarlandı. Yar aylığa terfi eden pıyade 1 Rami Yargıcı İşkodra, Refık Öney uı aşı ~rı: -
diın. Keçeli bir daha mırıldandı: "Na- mulmıyacak bir metanetle delikanlı- lf. lf. binbaşıları: İstanbul, Kudrctullan Kurt Kırşehir ~1. Tev !ık Aran Aksa1'8y, İbrahim 
sıl Ahmet işine geliyor mu?,, , "Ol- nın karşısına dikildi. D Arif Oençsuer Lüleburgar, M. Şev- H. Avni Bfrhckimoğlu Kozana, Yu: ı~ı~a1an Sultan -fon, M. Şevki Yaz 

M d d ki halk t k d üg~ünden dönenler yolun kena- ı t Ok Od b H" · T 1 man Haıput maz, dedim. Yenersin, danayı da, ko- ey an a ar ı , nazarın an ~e ay a aşı, useyın unçer suf Ba kon Ki}prülü, A. Hikmet Bo- ·• . 
çu da, parayı da alırsın. Yoksa ben, tamamen silinmlştl. Kendini Keçeli rında, hendeğin başında otur- ıi:rzincan, Ali Özer Akşehir, Kimil t. ra!1 Giresun, M. Niyazi Sayan İstıın- Y~rbaylıg? terfı eden askerı 
bile bile yenilip namusumu lekele. ile gdre§iyor sanıyordu. Delikanlı, muf bir ihtiyar gördüler. Güreş me- 12nç U:~fa, İhsan Erdem İstanbul, Mus bu!, Mümtaz Aktalay İstanbul, s. fabrık.alar bınbaşıları: 
meın.,, hasmında gördüğü bu deği§lkliğe ~aş- raklıları: tafa Gurer Konya, A. Yakup Oral ts. NUzhet Dirisu Adana, o. Zektıi Tarak Muh.ttln Erk n Elb·~•an, Mümtaz 

Bu lMı biter bitmez Keçeli, beni tı, sokularak: - Ağaçaltılı Ahmetmiş! dediler. .an~ul, "!"1· Galip Barlas Os. Pazan. j çı Buldan, Sabri Şallı Antalya, Sil. Gür.eş Çankırı, K mıı.l Gurünür Çı-
- Haydi baba, dedi. Vakit geldi. Fakat, dikkat etmiş olsalardı, Ke- Celalettin Oner D. Paşa, Afif Erkan.K. lcyman Karçal Batum, Mustafa Şa- nar, M htar Görduy uz Samatya, M 

bir karakucak etti; kemiklerim ça- Ahmet pehlivan cevap vermedi. çe:liyi yenen Ağaçaltılı Ahmet pehli_ ~· Pa,a, M. Sabri Berksun Sultan,;e. hin Kemah, O. KAmil Galatalı Hopa, nir Kurto.,lu Isµ nbul, A. Suat Sun_ 
tırdadı. Alta düştüm. Keçeli bir ke- Genç adam, bu sükütu bir nevi mu- vanın gözlerinin yaşlı olduğunu far- lım, E. Adem Oskayman Maçka, Ha. Halit Kumral İstanbul gu S. Ahmet, Bah ttın Özkan Kır-
mana çekti. Gözlerim karardı. Bir vafakat gibi teldkki ederek, ihtiyar kederlerdi. 'im Arıkoğlu Kç. M: Paşa'.~· Rasim Yarbavbgva terfi ~den veteri- caıH.. . . 
de baktım ki, sağ tarafı açık .. O za- Tuğay Razlık, A. Saım Eryıgıt lstaıı. b' b"' I Ikıncı sınıf askeri hılkimligw e 
man bir ktlçık attım; üzerimden fır- bul $ad' A t Ed" t H 1,, • ö ner ın ası arı: . 

• 
1 r un ıme, · u usı r. ~ . terfı eden iiçliııcü sııııf askerı ladı. Şaşaladı. Canımı dişime alarak, baş Harput, Hamdi Baydar Fatih, Hıık :M:hm.et ?.-'uran. Kavala, C. Nczihı h~kimler-

kucakladım. Ayafını yerden kestim. in Alp İzmir, Hayrettin Toprak Girit, Vtımın Üsk~dar Ihsan Ge~k!J İstan- " · 
lf. lf. M. Emin Akm Bilecik A Mazh 0 . huı, Sadrettın Kocaman Üsküdar, i. r.t. Salfıhattın Günaçan Kumkftpı 

A berk Hersek, M. Sıdd,ık OzyurdarVll~~ ~urhanettin Uluç İstanbul, Memduh Hasan Sıtkı Kalay Trabzon, izzet Ta-
hmet pehlivanın omuzlanna Ih- M. Avni Şankan Sivaı, A. Kerim Ay. 07.kun Kozan, Kemalettin Çağlatan cın .Sıva:., Ş~r!! Budak A'vTakhisar 
tiyarlık ile beraber fukaralık dm A. Kerim Hekimgil Trab. Aşıkpaşa, Rifat Tümer Ankara, M. 1\1. lb:ahim Özture Bursa. 

tıt çöktü. Çoluğu, çocuğu hastalandı. zon, Mehmet Erel Yenice, A. Sedad ~ııa~mer Baykara Altunlzad, Muh- . Ihtıyat. yarba~ lığa terfi eden 
Bütün elindeki, avucundakini sarfet- Seyhun Selanik, M. Necati Uğurtan lı;; Gunay İstanbul, H. Ha)_'Tİ Kılınoğ- pıyade bınlJasıları: 
ti. Fel!ketler birbirini takip etti. N.L Kastamonu, Musa Kizmı Aral Usküp, in lsta.nbul, Cevat ~or~~ lzmir, Rıı~f Mustafa Yıılçın Hı:ı cöy, A. Vas 
hayet kimsesiz ve sefil kaldı. Artık nu yeni mevsime açıyor. A. Hadi Altan Süleymaniye, Ha,.n,ı. Yu:a ~.sküdar, Nazıf Oktem İzmır, Polat Sıvas, A. Şiıkrü Mekiş Sarıg~. 
büyük Jtireşlerde kimse pehlivanın Sinema dünyasmm eşini bir daha lah Baykara Kızıltoprak, İrfan Bdğa. Arıt Turkan Sofular, Cevat Emre- Deniz yarbaylığına te.rfi eden 
reyınl sormuyordu. Kendisine ehem- yaratamayacağı tur Nas~iç, A. Remzi Özcan Bursa. gül Ankara, M.uammer İskender İs- kurmay binbaşıları: 
nı.iyet verdirmek için anlattı~ vaka- ..... T u·· R K ç E Hayrettin Tmaz Kadıköy, Muıı"'lfa tan;ıuı. A. Tevfık Erka? İst~nbul, AU Kemalettin Bozkurt, Süruri Akalın. 
lan sonuna kadar bile dinlemiyorlar, l\.rslanova Kastamonu, Necati Akay Ca,.atay ~am, S. Hamıt Süman İs. Deniz yarhaylıi,rına terfi eden 
ne zaman: 0 1 E 1 Edirne, M Ali Arslan Şam M "-"ida tanbul, Zillkefll Kaan Ezurum. .. t b' b J 

K eli ll 1 . ' · n • guver e ın ası an· 
rnye ~aşlaS::... e mperya yet. Baştuğ Şehremini, Halil Hadi Atay Yarbaylığa terfi eden levazım Rifat Mutlu. Kem. ehin "En . 

1 
l 

- Onu biliyoruz pehlivan. Başka E_dırne: Mua~mer Ertuğ Y. Paıa. "E- binba~ıları: Abıiürrahman Beılioğlu S lAh ttin 
lafın varsa, söyle, diyorlardı. İsa Miranda. Ray Milland'ın ~Ph~ü~ey tTızre~,al Sad~k ~zııi Vefa, O. Nuri Usman Konya, Ahmet Bay Burak, İzzettin Dinler, ~fofıt Tanca 

İhtiyar pehlivan bir itiyat neticesi, • ı .u ıp an ınaz .. ata, al hattfn Eu. kurt Kemaliye, M. Rlfat Çırpan Cır- Kenan Or, Et.hem Çevilcer Sey t~ 
olarak yine düiünlere aidiYordu. en büyük nferlc!ir. ..... mın M'anaıtır, Abdullıı:lz Avman Edir. pan, Hüseyin Pekcan Burhaniye, Mus Bengi, Halil Aydıner, Fev~ G el. 

ne, t. Hakkı Erbuf İstanbal, H. İbra- tafa ltesey Kapıatuı, Ahmet Yanıt ~!mı 'Dtmlk. ~f'mıılP+< ... n:uı. 



TAN 29 • 8. 940 

BU AKŞAM---------.. 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESiNDE 
İnşaat Usta Okulu Alını Satım Komisyonu 

Ba§kanlığından : 
Nevi Miktarı Muhammen Tutarı lık tamlnaU 

K. G. fiyatı MÜDÜRLÜGÜNDEN: ALATURKA KISMINDA L. K. 8. L. K, L, K, 

ı - Illı:, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatııu: 1m: ve erkek 
tale\>e kaydına ba,lanmıştır. 

1 ineı nevi ekmek 30000 (Allahın Cenneti filmi San'atkarlanndan) 10 '15 322f 00 

2 - Eski Talebe Eylül'ıin On bqlnci rününe kadar gerek mektup. 
1a, cerdt mektebe baıtvurarak kaydını yenilemelidir. Eski Talebenin 
Eylül'\iıı On beşinden ıonra yapacakları müracaat kabul edilrniyecektir. 

! - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gön 
derilir. Adres: Sehıadebaşı Polis karakolu arlµisı. Telefon: 22534 

~ # ..; ~. ... ... .. • , .... " • l • .. •• &:;:! """' mi 
Kırklareli Daimi Encümeninden : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 0000 - 27 + 000 inci kilometreleri 

:ısında musaddak "24157., lira (28) kuruşluk keşiften müfreı (16,000) on 1 

ltı bin lirallk kısmm tamiratı esasiyesi işi kapalı zarf usuliyle eksiltıneye 
onulmu~tur, ~ 

1 - Bu ife ait şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, fenni ve hususi §artname. 
B - Mukavele projesi, 
E - Keşif ve metraj cetveleri proje: 
C - Baymdırllk işleri genel ıartnamesi. 
lsteyenler bu şartname ve evrakı bilabedel Kırklareli Nafıa Mlidürlüfün. 

en alabil•rler. 
2 - Eksiltme 10 EylQt 940 tarihine rastlayan Salı günü saat "15,, on beş. 

e Kırklareli Daimi Encjimeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat "1200., liradır. 
4 - lşbu.teminattan maada isteklUer;n eniltme gijnünden sek\:ı: gijn ev. 

el. Kırklareli Vilayetine müracaat ederek bu iş için alacakları müteahhitlik 
• caıkası ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi lbım gelen diğer vesaik 
ıbraz etmeleri 

5 - Telı:İif mektuplan yukarda ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
vvellne lı:adar Kırklareli Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilindt 

''eritecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm ikinci maddede yazılı saatr 
kadar &elmiş olması ve drf zarfm mühür mumu ile iyice kapatdouş bulun-
ınuı lbnndrr. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. "7471., 

YENiK LEJ Nehari 
Kız 

İLK ORTA LİSE 

' 

u 
SAFiYE 

LE ECESİ 
ve arkadaştan - Çahkmşu Lutfiye - Mişel Revüsü - Oto Keti 
varyetesi - San'atkar Şule - Leblebici Kovertotusu - Düm

büllü İsmail - Şevki - Ahmet Güler kumpanyalan 

Dağlıç eti 4700 
SığıreU 550 
Sadeyağı 1650 
Salça 180 
Tuz 650 
K. Soğan 1600 

Patates 2500 
B. Peynir 450 1 
Yumurta 12000 adet 

Sabun 1200 
..i 1 Zeytinyağı 1200 

birlikte olarak Komikler mii.sabakast - Orkestra - Diğer numa Talar .. 
Fiatlara zam yoktur. 

••••••••••••••••' ,, tanesi 500 
-- Un 800 I'__________ Telefon: 80547 ••••••••••••••••9'ııı.. Makarna 500 

l_K_ı _z _I ŞiŞLi TERAKKİ L_iSESi 
' 

' irmik 80 
E R K E K şehriye oo 

Pirınç unu 35 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı di1lere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

1 -Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, 1 Eyl(lle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra 
yerleri yeni müracaatlara verilecektir. Kayıt için velilerin b'z:ı:at gelmeleri gerektir. 

2 - Eski ve yeni talebe kayıtlan her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konaıhnda yaınlrr. 

1 Y A T ıLı 1 Nişantaşı. Rumeli ve Çınar Caddclerindl -1 GÜNDÜZLÜ 

Yatı1ı - Yatısız -

R i YE 
- Erkek 

L SES i 
Kız 

H 
ANA İLK ORTA - LİSE 
Saraçhaneba~mda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

Eski talebenin EylQlün beşine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayrtlarmı yenilemeleri lbımdır. 

Eski ve yeni talebenin kayıtlan her ııün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren 
başlanır. Son smıfta fen şubesi de vardır. 

Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

Toı Şeker 850 
Bulgur 1350 
Kaşar peyniri 80 
Kırmızı Mercimek 150 
Soda 350 
Yeşil mercimek 600 
Pirinç Bursa 2300 
K. Fasulye 1000 
K. Üzüm 90 
K. incir 90 
K. Barbunya 600 
Kesme şeker 1000 
Nohu' 500 
Nişasta 25 
Marmaıat 100 
Reçel 100 
l'ereyağı 100 
Çn~ 17 
K. Bamya '10 
Sirke 250 
Ararot 30 
Tahi.ı. 100 
Pe.1<mez 100 
Tahin helvası 100 
Tel Kadayıf 75 

Taksimde Sıraservilerde Yeni Açlldc. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden INŞAA T ILANI Yassı .. '15 
I Yüksek Ziraat Enstitüsii Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tale_ Ekmek n 150 

Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. All Ha~met Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE ıeniı mik. 

JUta ehemmiyet vermek, sunflanm az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nazır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 

Hergün !l'lat (9 ile 18) arasmda talebe kavıt ve kabul olunur. 

,.. ... l fELEFON: 41159 --------· 

İNŞAAT ILANI 

be kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 1940 tar'hinden itibaren baı;lanacak ve 30 Sümer Bank Umumi Mü- Cevl.z.lçt 100 
EylQl 1940 günü akışamına kadar devam edecektir. Fındık içi 100 

1 1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fi:ı:ik, kimya, cebir, Türkçe dürlüğünden: Knra biber 4 
tahrir ve yabancı dilden "Fransızca, Ingiliıce, Alına.nca dillerden biri,. bir 1 _ Karabükte kurulacak Asit slll- Kırmızı 't>iber 7 
seçim imtihanma tabi olacaklardır. fi.irile ve Süper fosf;ıt fabrikası in- Kimyon 4 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve Istanbulda t, 2, S Teşrinievvel 940 gün. şaatı talip zuhur etmemesine binaen Yenibahar 4 
lerinde yapılacaktır. ikinci defa olarak vahidi fiyat esasi- Sırık domatesi 1000 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyenler ka:vrt ve kabul şartla- le ve kapalı zarf usullle eksiltmeye Marul 400 adet 
nnı En-stitü Rektörlü~il. ile Viliyet Ziraat, Orman, Veteriner Müdürlüklerin. konulmuştur. Taze sarımsak 200 demet 
den ted.uik edeb:ıirler. İşbu inşaatın muhammen keşif be- Yerli Limon 1500 adet 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacak. deli 494.508.07 liradan ibarettir. Havuç 800 

Sümer Bank Umumi 
tır. lstanbulda imtihanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Müdürlükle. 2 _Eksiltme evralo 25 lira muka- Köle Kereviz 800 

MüdürlÜCJ-Ünden: rine müracaat edilerek öfrenileccktir. bilinde Sümerbank muamel~t §Ube.. Yaprak Kereviz; 200 demet 
S - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve Vilayetler Ziraat, Orman, Ve_ i d 11 ilir Lahana 2000 

1 - İzmit Sellilloz müesseseleri Fabrikalanna Sapancadan isale edile- teriner :Müdürlüklerinden tedarik edifü, sn en 8 nab· . • Pırasa 2000 
c~k suya alt boru fe şiyafyle müteferrik inşaat vahidi fiat esasile ve kapalı Başka rapor kabul edilmez. "7169., (4492} 3 - Eksiltme 9 ~lıU 1940 tarihine Karnabahar 500 
:urf usulile eksiltmeye konulmu•tur. müsadi! Pazartesi günü saat 16 da 

1 b · ~ bıı.. A.nkarada Silmerbank umumi müdür- Iı-panak 2000 
ş u ınşaatm muhammen keşif bedeli 439.567 .03 liradan ibarettir. ~ Kestane kabaltı 800 

. 2 - Eksiltme evrakı 22 lira mukabilinde Sümer bank muamelit · oube- D • • lüğünde yapılacaktır. 
sınden alınabilir evlet Denazynlları ı~ıe~me 4 - Muvakkat teminat miktarı ~:~bakla. g~~ 

3 - Eksilt~e to_Eylül.1940 tarihine müsadif Sah gijnü saat 16 da An. ~ 3' 2:l·530·32
1 liradır. Semiz otu 120() 

karada S" B k ı• d • ı ı A 1 5 - stekliler teklif evrakı meya-umer an Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. aresı an /Mrı Taze yaprak 200 
4 - Muvakkat teminat miktan 21.333 liradır lıl ;wı nına, şimdiye kadar yapmı~ oldukları Dolmalık biber 500 
S - İstekliler teklif evrakı meyanına ııimdiye kadar yapm11 oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, Taze bamya 250 

bu kabil işlere bunların bedellerine, firmanm teknik teşkilatının kimlerden t firmanın teknik teşkilatının kimler- Araka 450 
teıekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesi_ I Zafer Bayramı Münasehetile 1 den teşekkül ettiğine ve hangi ban- Sıvr1 Biber '15 
kalar.ı koyacaklardır. 30 Ağustos Cuma ve 31 Ağustos Cumartesi gün'eri Adalar - Ana- kalıırla muamelede bulunduklarına Çalı fasulyesi 300 a - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günü 1aat ıs e dolu - Yalova hattında Pazar tarifesi tatbik olunacaktır, ı dair vesikalan koyacaklardır. Ayşe K. " 1400 
·~ makbuz mukabilinde Ankarada. Sümer bank muluı.berat müdürlüiiine 1 30 Ağustos Cuma ve 31 Ağusto. Cumartesi günleri Köprüden saat 1 

6 ;- T~klif 
1 
mettuihplarırul ~aviü zarf·t Pancar 450 

teslim edilecektir 1 ı4.15 de tekmil Adalara bir vapur kaldırılacaktır. (7929) ı ar apa 0 ara a e ıun saa Baş Enginar 1200 adet 
• 7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat ev. ' , j' 15 e kad:ır makbuz mukabilinde An- " PaUıcan lOOOO ,. 

tlme kadar gelmiı ve zarfın kanuni şekllde kapatılmıı olması lazmıdır ' • - karada Sümerb~nk muhaberat mü.. Hiyar 1000 n 
ostada vak olabilecek recilaneler nazarı itibara alınınıyaca.lctır. rfürlüğüne teslim edilecektir. 
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Bu akşamdan itibaren 
Tahmin Bedeli İlk Teminat Pos":.Bda vaki olabilecek gecikmeler Nane 500 '15 " " c· 

1 
sekilde kapatılmış olması lAzımdır. 1'1"'4 00 ı•ı 55 

lstanbul tn,aat Usta Okulunun 31 MaYtS 1941 sonuna kadar ihtiyacı ofıtl b 

ARK OTE N 
JACK CUBAN ve MARC BABEN 

Orkestraların İftira.kile 
Meşhur J spanyol Dansözü 

CARMEN PADY'nin 
tık Temsili 

Türkiye Cürnhuriyet Merkez Bankasından : 
. Asgari lise tahsili cörmüf olanlar arasmdan Barem Kanunu hükümleri da. 

~~ınde tayin edilmek üzere müsabaka in:ıtibaıu ile idare merkez ve ıubelerimiz 
1'111 lilzumu kadar memur alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki ııartlan haiz olmak 11.zımdır, 
~ - Türk olmak, bulaşıcı bir hasWıfa veya vazifesini muntazaman ifaya 

anı olacak derecede bünyevi nfiyet veya arizaya müptell olmamak. 
b - İffet ve haysiyet erbabmdan olduğu ve imme hizmetlerini istimal 
ndan mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tah'kikatla sabit bulunmak. 

c - Yaşı 18 den aşağı ve 3S den yukarı olmamak. 
n - Müsabaka imtihanı proğramı: 
a - Riyaziye 

nazarı itlbara alınmıyacaktır. k da -•- Ja11 
Aksaray yangın yerinde Camcıatt mııhallesinin l 8 _ Banka ihaleyi icrada serbest- miktarlarile muhammen bcdetleri ve ilk teminatları yu arı ya .. ~ erza . h · 
~üyük Reşi~aşa caddesinde 3 üncü adada 2 ha- tir. ( 4980) (7826) 16/IX./1940 Pazartesi ihale günü saat 14 de Yüksek Mektepler Muhasebecil'~ı-· 
rıta numaralı ve 11,89 metre murabbaı sa- • finde te1'ekkül den okul komisyonunca ayn, ayn açık elı:siltmesi yapılacaktır• 
hah arsa. İstekliler Dartnameyi Cuma ve Salı günlerinden maada devairin açık balunduil) 

Fatih yangın yerinde Hasan Halife mah"lllesinir; 1 ~r f AHktl CELAi l "ünlerde ayni yere başvurarak .rörebi~rl~r. İstekliler Tica~et Odasmm fe";i rı1~1 
Sarıııüzel caddesinde 118 inci adada 1575 harita • ı vesikası ve teminat makbuzlarile belli gUn ve saatte lı:omısyona gelmelerı. 
numaralı arsa arkasında 29,20 metre murabba• "7946., b 
ıahah arsa. Sinir Hastalıkları ve , mı __ .. ., 

kekeleme tedavisi 
Karagümrük yangm yerinde Muht,.sip İskender 
mah11lesinin Fevz"paşa caddesinde 189 numara Adres Cağaloğlu Halk Partııı__. 30 Zafer Bayramı münasebetile Şenlikler 
~~ ::ı.4:ıı ıı:::~ numaralı ve 21,50 metre murab: ı w :areısı No. 2 r BAiustos d B EYAfevlı:zalide PARK'f 
Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin ma- Beyoflunda Takılm Valldeçcımui n llU• 1 üyü ere. CI 
hallesinin Şeyhnameci sokağmda 13 üncü adada manda mııkim iken lkametslbı me,bul bu- • 

447,56 33,57 

29,00 2,18 

322,50 24,19 

87,50 6,56 

24 numarataj numaralı ve 25,00 metre murabbaı lunan Ko~ma San 4rslana: ı Mu•• NIR NUREDDiN •e 
sahalı arsa. ht1nbul ikinci icra dairesinden: 

Fatihte Hasan Halife mahallesinin Ocakh soka. Ala Tonikl Yaaif kuı taraJrndan htanbul arkadatlan 
fında 99 uncu adada 4 numarataj numaralı ve ullye 9 uncu hukuk hlklmllflnden lıtihıal 18 Muhtelif VARYETE programı 

752,00 56.40 

• 319,30 metre murabbaı sahalı arsa. edilen 24-5·940 tarih ve 940-112 ıayılı ili.mı I•••• Maııalannızı evvelden tutabilirsiniz. Telefon: 32--43 ..... 
Tahmin ~edelleri ile illıı teminat miktarları yukarda yazılı arsalar satılmak istinaden 35 lira 26 kııru,un tahsili hakkrn· 1 

ü:ı:ere ayrı ayrı açtlı: aııttrrmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muame. daki ıı-6-940 tarihli takip talebi u~erinc 
lat Müdürlüğü kaleminde göriilecektir. İhale 5/9/940 Perşembe günü aaat 14 lkametrlhınıza ır!lndcrileıı icra emrine veriler. 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve a mektu - meoruhata rıazuaıı lkametırlhınızı~ me,hul 
ıar·ı "b 1 ·· ·· . • .. y P oldufu anla1Tlmakla icra hlkimllfınce icra 

Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme idaresi ılanlarr 
b - 1ktrsadl cofrafya 
c - Tilrk tarihi 
d - Sosyoloji 
e - Fransııca veya İnrı1i:ı:ce Yeya Almanca lisanJanndan Türkçeye ve 

ürkçeden ba lisanlara tercüme "ehliyet tesbitinde lisan §art değildir. Fakat 
üsavi hallerde tercih sebebidir.,, 

ı e ı a e cunu muayyen saatte Daımı Encumende bulunmalarL {7605) emrinin bir ay müddetle ltlnen tebliflne ka· 

f: * rar vcrilm!t oldutıından tarihi ilbdan ltlbı· 
Yıllık Kirası İlk Teminatı 

Bir Senet:lı: 

531,00 39,83 

24.00 1,80 

<en bir &J' sarfında latcnllen parayı J'atTrtna· 
nız ve tayin edilen milddctte mal beyanında 
bulunmanız lbrmdtt. Bu mOddet zarfında le· 

Florya <"arşısında ldin 3 N. dükkan (1 ila 3 sene ranrn ecri bırakılması baklanda bir •emlr ce· 
müddetle) ı tirilmedifi takdirde cebri icra yapılacafı ve 
Fatihte Aışıkpaşa mahallesinin Tekke sokafmda mal beyanında bul'.'1""adıf"rrnz lıkdlrde bak· 
1 numaralı küçük Mimarsinan medresesi arsası 1 kmızda 76, 337 ncı maddeler bilkmllnün tat· 

Muhammen bedeli (1295) lira olan 700 Kg. külçe allminyum (16.9.1940~ 
Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilinde"'~ 
komisyon tarafmdan açık: eksiltme usulile sabn alınacaktır. bi 

Bu işe girmek istiyenlerin (97} lira (13) kuruşluk muvakkat teminat \fi 

kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar koınisyoı:ıl ~ 
müracaatları lazımdır. 

m - İdare merkezimiz ile İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapılacak olan 
1l imtihana iııtirak edeceklerin S.9.1940 tarihine kadar mezkilr şube müdür 
Ulı:lerine ve Ankarada memurin serviıine müracaat ederek lüzumlu vesikalar~ 

mlamaları Ianmdır. 

(1 ila 3 sene müddetle) bile edileceği 40-2176 aa.:rtlı icra emrinin teb· 

Ker St ') d k~· · hald 53 N ıh lifi makanuna kaim olmak üzere ilin olunur. 240,00 18,00 e cet er e aın yenı e • yaz ane 
(1 ıene müddetle) IV - İmtihanlara Ankara, İstanbul ve tzmı•rde 9 91940 P t · ünü . . azar esı ı Yedi Aylık 

t 9 da başlanacaktır. (7928) 

Kad;köy Kaymakamhğı ve Belediye 
Şubesi Müdürlüğünden: 

1"11.,ıköy otomatik Telefon aantralmm tevııi'i için Vilbet İdare Heyeti 
ra.fmda~ nmumt menfaatler namma iıtimlakine karar verilip takdiri kıy_ 
et k~rnısyonunca Kadıköy Oıman afa mahallesi Kuşdili caddesinde eski 
ıs mukerrer yeni 27-27 /1 No.lu diikkanan 1328 lira yine mezkilr caddede 
ıki ıı.s mükerrer yeni 21 No. lu dülı:kam da 1410 lira kıymet takdir edildi. 

teblııat makamma kaim olmak üıere illn olunur. (7825) 

BELEDiYENiN DAVETi ------
İstanbul Belediyesinden : 
30 Afustoı Zafer Bayramı merasiminde bulunmak Ü%ere İstanbulda ?>ufu.. 

1.21 ~ebuılar, Şe~ir Mecli~ Üyeleri, Generaller, Ust Subaylar, Adliye ve Mülki 
e rueusı, b.eledıy~ erkanı, Matbuat mümessilleri, Parti Baıkanları, HaYtr ve 
eslelı: Cemıyetierı Başkanlan, Banka direktörleri ve imtiyazlı şirketler ve 
sıı&f Cemiyetleri Reislerinin saat 9,30 ile 10 a.ra.amda Taksimde Hazırlanmıı 

lan tribUnü tt1rifleri rica olunur, (7973) 
Elbise: 

Jaket Atay, Silindir Şapka 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden : 
Gündüzlü Talebenin kayıtlarmı 27 Eyldle kadar yenilemesi Jlzımdır. 

Paralı yatılı talebeden 5 Eylfil ak§amma kadar birinci taksiti cöndemı.iyenle. 
in yerine baı1kalan alınacaktır. (7876) 1 

soo,oo 

Yrlhk 

60,00 

125,00 

·120,00 

37,50 

4,50 

9.38 

Tepe1>aııı ~ehir n:vatrosu blife ve gardrobu (7 
ay müddetle) 

Hocapa~ada Emirler m"ha'lesinin Tramvay cad 
desinde Mehmetpaşa sebili ve odaları. 
Mezbaha pay mahalli dahilinde 6 No. lr ot de. 
posu. 

9,00 Çarşıkapıda 71/73 No. lu Merzifoni Kara Musta 
fa Paşa medresesi (1 ila 3 sene) -

Yıllık: kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı gayri 
menkuller hizalarında yazılı müddetler için kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemin. 
de görülecektir. İhale 6/9/940 Cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve haldeki yazıhane için 
ıartname mucibince ibra:ı:ı ll:ı:rm gelen vesaik ve 940 yılma ait Ticaret Odası 
veaikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7603} , ·--, 

29 Ağustos Perşembe günü akşamı Yenikapıda 

Ça.kır Mehmet Gazinosunda 

Büy.. Sünnet Düğünü 
Sabaha kadar: Hokkabaı, Saz, Varyete, Okuyucular, bu geceye m..ıh. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden : sus Beyoğlu muhitinin tanmmı:ı büyük san'atlı:arları i§tirak edecekler-
Yatrlı talebemizin taksitleri 1 EylQlden ıo Eylule kadar yatırılmıı olmalı. &. dir. Tafsilat el ilinlarmdadrr. 

'1r. Makbuz ~l~~am taksit miktarı 86 lira 70 kuruştur. (7982) 1 .. Duhuliye serbesttir. Telefon: 23757 , 

#:J .. KALORİFER .. ..._ 

Kullanılmış veya Yeni Kalori-
fer malzemesJ satın alıyorum. 

Adres: • Galata Tünel Cad. No. 

59. Telefon : 40218 -

Beıiktaı icra memurlu!unılan: Evvelce Oı· 
taköydc Ta1merdlvenler Palana-& •okak No. 
4 te Iatavrlula Petridi: 

Luka Poyru oflunun aleyhinize neılktaı 
Birinci S. H. blklmlifinln 939·476 uyılı lll
mile zimmetinizde alac:ait ob.n 78 llranm maa 
muarifi muhakeme ve lcrny-e tabailinl milte· 
dair yukanda ,,.nı. adresinize ırllnderilcn le· 
ra emrine memuru tarafındın verilen mc•· 
ruhata ıı6re adresinizde bulunmadıfınızdan İc:· 
ra emri teblii edilcmemlttir. 

Bir a7 :rarfrnda borcunıuu ödemeniz ve mal 
btyanında bulunmanız ve aksi tak:lirde ha· 
piılo tuyik olunacafınur beı ırllnlllk icra em· 
ri makamına kaim olmak üzere illnen tebllf 
olunur. 

KIRALlK, SATILlK BiNA 
Beıllrtaıtao Be bele kadar H hllde, tecride 

bUyilk bahç, ve afa~lık orturnda ı.ıralık ve
ya H tılrk bina aranıyor. Piatı izahatı POSta 
kutusu 405 ya yaımu:. 

OSMANLI BANKASI 
İLAN 

Zafer bayramı münaaebetile Osm.ınlı Ban· 
kaarnın Galata mcrkezile Yenicaml ve Beyof· 
lu ıubelerl, 30 ve 31 afustoa 940 allnleri ka· 
pah bulunacaktır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (79611 

Ankara Belediyesinden : ~~ 
1 - Belediye ihtiyacı için ahnacak olan asgari 888 ton 600 kilo uıuııf 1 

1200 ton benzin on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme1e koıı• 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 447456 liradır, 
3 - Teminat 21648 lira 24 kuruştur. 

4 - !halesi 6.9.940 Cuma günü saat 11 de yapılacağmdan ,artnınıesfııf 
görmek isteyenlerin her rün Encümen kalemine ve isteklilerin de ihale ıii t 

1 nü olan 6.9.940 Cuma rünü saat 10 a kadar usulüne tevfikan tanzim 
teri teklif mektuplarıru Beled:ye Encümenine vermeleri. (7510) 

Ankara Belediyesinden : ~ 
1 - Su İşleri ihtiyacı için alınacak olan demir bonı ve malzemesi on bd 

(!in müddetle ve kapalı zarf usul;le eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 18539 liradır. 
3 - Teminat 1390 lira 43 kuruştur. 
4 - İhalesi 10/9/940 Salı günü saat 1 l de yaprfacal!-rndan şartn,mesfni gör 

mek istiyenlerin her gün Encümen Kalemine ve istekliterin de ihale günü otaıı 
10/9/940 Sah günü saat ona kadar usulen teklif mektuplarmı Belediye Eneli• 
menine vermeleri. "4868,. (7670) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
3103 numaralı kanun mucibince ikmalen ve Milli Şef 1ımet 1nöniiniln bÜ5' 

tünü havi olarak darp edilmekte bulunan yeni gümü~ bir liralrklarm, Mali)'C 
Vekaletinden alrnan emre tevfikan, 30 Ağustos 940 tarihinden itibaren tedavü-
le vaıedileceği ilan olunur. (7945) 

Üçüncü Mühendislik K-u-rs-lar_m_a-İ§tir-.-ak-E_d_e-ce_k_, 
Fen Memurlarına : 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Mühendislik kurslan dühul imtihanlarında muvaffak olmuş Fen memur• 

lanndan 1333 .?eş'.etlil.~re <?a~il) kadar olanlar 2 Eylill 940 tarihinde bati" ~i 
yacak olan liçuncU Muhendıslık kursuna kabul edileceklerinden alakalılırJIS !l". 
29.8.940 Perşembe günü saat 17 ye kadar okula müracaatla kayıt olunmalıt' 
lüzumu ilan olunur. (7871) . 


