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TELG8'$.i'.;:1 ·11'.~: ISTANBUL 
TELE~ \!wı.o, 2431!1, 2431! 

Hem lüzumlu bem rıercfli milli bir vazife 
Yatılı Nlpntaımda Karakol karıısmda Yatıs12 

IŞIK LiSESi 
AHA, iLK, ORTA, LiSE, l KfZ ERKEKJ 
Türkiyenin en eski husust lisesidir. Kayıt ve tecdidi kayıt için ber 

gün müracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. 

• 

···---
AGUSTOS 

1 9 4 1 
ALTINCI YIL - No. 2169 

5 K U R U Ş 
GUNLUK SIYASJ HALK GAZETESi Telefon : 80879 
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B 

Orta Şarka mütemadiyen sevkedilmekte olan Ingili:ı: malz emesi bir limana çıkanlıyor 

30Ağustos1 
Zaferi 

r-··-- - .. 
L ASKERİ VAZİYET~ 

Dinyeperde Yeni 
Cephe Kuruldu 

Nemiz var!!la, eğer müstakil bir 
devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar 
olmuşsak, şerefli insanlar gibi do
laşıyorsak) yurt ve yuvamızı garbin, 
vicdan ve t.-rekliirümüzü şı:ı.rlr:n pcn 
çcsinden kurtarmışsak, şu denizlere 
bizim diye bakıyor, bu topraktan 
ana bağlarn:ın sıcağı!lı hlJ.;f'Wyor
sak, belki teneffüs ediyor!ak, hep
sini, her şeyi 30 Ağustos zaferine 
borçluyuz! 

Falih Rıfkı Atay 

Merkezden Sovyet Mukabil Yapılan 

tlücumları Leningrad ve Kief 
Tazyiki Hafifletmeğe 

Üzerindeki 
Matuftur 

B-ugün, 30 ağustos, Dumlupı,. 
narda zafer tamam olmuş -

tur. Nemiz varsa, eğer müstakil 
bir devlet kurmuşsak, hür vatan
daşlar olınuşsak, şerefli insanlar 
gibi dolaşıyorsak, yurt -ve yuva
mızı garbın, vicdan ve tefekkürü
müzü şarkın pençesinden kurtar- , 
mışsak, şu denizlere bizim diye 
bakıyor, bu topraktan ana bağla
rının sıcağını hissediyorsak, bel
ki teneffüs ediyorsak, hepsini, 
her şeyi 30 ağustos zaferine borç 
luyuz. Türkler tarihlerinde bir 
çok defa dostsuz, talihsiz, reh -
bersiz kaldılar, fakat hiç bir za
man kahramansız ve imansız kal
madılar; onun için her vakit bir 
devletleri olmuştur. 

ASKERİ MÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

1918, Osmanlı saltanatının sa
de mağlubiyet değil, inkıraz se -
nesi idi, Sevr muahedesinin, 22 
sene içinde, Rumeli ve Anadolu 
Türklüğünü maddi manevi nasıl 
bir dağılışa mahkum edeceğini dü 
şünmek, akla durgunluk verir. 
Çünkü emperyalizm, memleketi 
ve halkı yalnız parçalamakla kal
miyacaktı; onu mahiv karanlığı
na doğru sürükliyen müessesele
ri takviye edecek bu millete bir 
daha kalkınmak imkanını bırak
mıyacaktı. Tuna'nın Budapeşte 
kıyılarından Meriç'e doğru bakı
nız. Eğer yazılı tarıh olmasa, bir 
gün bu topraklarda Türklerin ya 
~amış olduğuna inanabilir misi
niz? 

Şimal ordulan kumandanı 
Mareşal Voroşilof 

ALMAN TEBLiGi 

Estonya'da 
Tallin Dün 
Zaptedildi 

_.,__ 

Almanların şark cephesinde 3 
hafta evvel başladıkları üçüncü 
taarruz cenupta muvaffakiyetle 
bitmiş, şimalde hedefine henüz 
varamamıştır . 

Cenuptaki harekat Almanların 
Dinyeper'in garbinde Sovyetlerin 
son günlere kadar tutabildikleri 
yegane köprübaşı olan Dinyepe
ropetrovsk'u da işgal etmeleri ile 
sona ermiştir. Nehrin garbinde 
düşman kalmamış, Sovyet ordula 
rr her tarafta nehrin şarkına 
çekilmişlerdir. Ruslar bu son köp 
rübaşmıda kaybettikten sonra bu 
rada bulunan meşhur Dinyeper
ropetrovsk elektrik santralının 
bendlerini de berhava etmişler -
dir. Bu bendler 1932 de tamam
lanmış dünyanın üç büyük ben -
dinden biri idi. Ve buradan alı -
nan elekıtrik ceryaniyle vücude 
getirilen muazzam elektrik san
tralı Ukraynanın hemende bütün 

(Sonu; Sa: 5; SU: 6) 

SOVYET TEBLiGi 

2Günde 78 
Tayyare 
Düşürüldü Asil, mazlum ve kahraman bir 

halkın kaderi bu olmamalı idi. 
1919 mayısında mukadderata is: 
yan ettik; 1922 ağustosunun 30 
unda bütün cihan harbi muzaffer 
!erinin bayrağı arkaSinda onu yen 
dik. Ve o günden sonra, Türk 
milletinin bir buçuk asırdanberi 
aradığı, hakiki kurtuluş yolunu 
takip etmeğe başladık. Hala o yo 
lun üstündeyiz. Hala bize kahra-

Bu Limanda 28 Bütün Cephede 
Sovyel Gemisi Muharebeler 
Tahrip Edildi Devam Ediyor 

manca bir hayat ahlakı lazımdır. A 1 L · t 
30 ağustosun fedakarlık hissin - ıman ar, enıngra -
rıen ayrıımaksızın, hergün daha Moskova Demiryolu
kuvvern, hergün daha zengin ve 
daha kalabalık bir Türkiye için nun Şarkına Gec.tı" 
mücadele etmeğe mecburuz. ~ 
Osmanlı saltanatının sukut dev Berlin 29 (A. A.) - Alman or 

rindenberi, ilk defa, 30 ağustos dulan Başkumandanlığının tebli
zaferinin kazancı, yerine sarfolun ği: Alman kıtaları donanma ve ha 
muştur. Genişliğine derinliğine va kuvvetleri ile iş birliği yapa
bütün bu inşa, onun temelleri üs- rak çok kuvvetle tahkim edilmiş 
tünde yükseliyor. bulunan Reva! "Tallin,, harp li-

Türk istiklalcilerinin müdafaa manım çetin muharebelerden 
nzmi, onu kazanmış olanların az- sonra 28 ağustosta zaptetmişler
minden de büyüktür; halk daha dir. Bu eski Hansa şehrindeki 
uyanık, memleket daha müceh - Herman kalesi üzerinde Alman 
bez, ve eğer zaaf gösterirsek, bi- bayrağı dalgalanıyor, ayni gün 
zi tehdit edecek tehlike, en aşa- ~ kıtaları en yeni usullere 
gı 1918 tehlikesi kadar büyiil<tür. g1fill!'."lll,,u]muş olan Balçık harp 
Bu tehlikenin üstüne, 18 milyon, limanın""1fjderek bu limanı işgal 
bir hamle yekpareliği ile atılaca- etmişlerdir. Binlerce esir alınmış 
ğız. Hayır, Türkiyenin toprak 6 sahil batarya,sr ve sayısız harp 
ve hürriyet bütünlüğü masum ka- malzemesi iğtinam edilmiştir. 
lacaktır. Bayramımızı şevk ·ne Reva! hal'J1 limanında •sker ve 
kutluyalım. Birleşelim ve srı,rı- baro malzemesi yüklü 19 nakliye 
mızda bekliyelim. (Sonu; sa: 2; su: 5) 

#,, 

_.,__ 

Dinyeper Barajı ve 
Elektrik Santralı 

Berhava Edildi 
Moskova 29 (A. A.) - 28 ağus 

tos gecesi neşredilen Sovyet teg
liği; 28 ağustosta, kıtalarımız, 
bütün cephe üzerinde düşmana 
karşı anudane muharebeler ver -
mişlerdir. Şiddetli muharebeler -
den sonra kıtalarımız Dinyepe
ropetrovsk'u terketmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz, Königs -
berg'e muvaffakiyetli bir hücum 
yapmıştır. 
Alınan mütemmim malumata 

göre, 26 ağustosta evvelce bildi
rilmiş olduğu gibi 1 7 değil fakat 
37 Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. 2T · ağustosta hava muhare
belerinde 41 Alman tayyaresi dü 
sürülmüştür. Bizim kayıplarımız 
23 tayyaredir. 

(Sonuj Sa: 2; Sü: 6) 

Hitler Ve 
Mussolini 
Buluştular 

J Harpla Alakah 
Bütün Meseleler 

Görüşüldü 

Hitlerin Karargahında 
Yapılan Bu Mülakat 
Dört Gün Devam Etti 

Zafere Kadar Harbe 
Devam Edilecek 

Berlin 29 (A. A.) - "Resmi 
tebliğ,,: Führer ve Duçe, 25 ağus
tostan 29 ağustosa kadar Führe
rin umumi karargahinda buluş
muşlardır. Şimal ve cenup umu
mi karargahlarında yapılan bu 
görüşmelerde harbin inkişaf ve 
devamile alakadar bütün askeri 
ve siyasi meseleler bahis mevzuu 
edilmiştir. Bu meseleler iki mih· 
ver devleti arasındaki münase -
betlerin bariz ,vasfını teşkil eden 
arkadaşlık ve mukadderat birli· 
ği zihniyeti dairesinde yakından 
tedkik olunmuştur. Görüşmelere 
iki milletin harbe ve zafere kadar 
devam etmek hususundaki sar • 
sılmaz fikri hakim olmuştur. Bu 
zaferden doğacak yeni Avrupa 
nizamı, mazide Avrupa harpleri· 
nin temelini teşkil ey !emiş olan 
sebepleri imkan nisbetinde orta
dan kaldırmalıdır. Bolşevik teh -

(Sonu; Sa: s: SU: 7) 

r· .. ······:···-····-····· .. ·--···-···" 
i. İran 'la Bir 
1 
l· Anlasma 
1 ' 1 

t Yapılıyor 
1 
j Stratepk Noktalar 
! Muvakkaten işgal 
1 Alt.na Ahnacak 

1 

. 

lngiliz ve 
Kuvvetleri 

Sovyet 
İlerliyor 

Afgan milletinin istiklalini mü
dafaaya azmettiğini teyit eden 

Afgan kralı Zahir Han 

Nevyork 29 (A. A.) - Oğrenil 
diğine · göre, Iranda askeri hare
kat devam etmektedir. Londra ile 
Moskova hükıiınetlerinin mutale
batı Iran tarafından kabul edil -
mek üzeredir. 

Ingiliz kıtalan Sarıpul'dan geç 
tikten sonra Paituk müstahkem 
şehrine doğru ilerliyerek daha şi 
maide takriben 100 kilometre me
safede bulunan Sovyet btaları ile 
irtibatı temin etmeğe çalışıyorlar 

( Sonuj Sa: 2; Sü: 3) 

30 Ağustos 
Bugün, Büyük Zaferin 
19 ncu Yıldönü:nüdür 
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D um l u p l narda dar'""'"M'""i'"L"'L"j"'""""\ ~~a 
Bu Sabah Büyük I; Sefimiz E~i 

Merasim Yapılacak - -- ~~~. 
Dün Afyonu · ÇO Bugün, tarihimizin en muaz

zam zaferi olan 30 ağustosun 19 
uncu yıl dönümüdür. Bu büyük 
bayram, yurdun her tarafında 
canlı tezahüratla kutlanacaktır. 

1922 ağustosunun 30 ucu günü 
yirminci asrın en büyük hürriyet 
mücadelesi nihayet bulmuş, Baş
kumandanlık meydan muharebe-
si zaferle 'neticelenmiştir. Bu za
fe;r, yalnız Türkiyenin istiklalini 
ve Türk milletinin hürriyetini te· 
min etmekle kalmamı'§, ayni za
manda milli kuııtuluş inkilapları 
da ayni zaferin temelleri üzerine 
kurıılınuştur. 

Bu mesut yıl dönümünde Ebe
di Şefimiz Atatürk'ün aziz batı -
rasını minnet ve tazimle anıyor, 
1922 zaferinin cephe kumandmı 
Milli Şefimiz ismet Inönü başı
mızda olarak onun etrafında, aziz 
Atatürk'ün hatırasına ve eserine 
her zamandan daha sarsılmaz biı 
imanla bağlı bulunuyoruz. 

Dumlupınara Doğru 
Afyon 29 (SUJ'eti mahsusada 

gönderdiğimiz arkadaşımızdan ) 
Yarın -bugün-Dumlupınarda kut 
]anacak olan 30 ağustos zafer yıl 
dönümünde bulunacaklar, Afyon 
da toplanmışlardır. 28 vilayetten 
heyetler gelmiştir. Bu arada muh 
telü Vekaletlerle Parti ve Halk
evleri mümessilleri, Istanbul Uni 
versitesi, Ankara HÜkuk ve Ta
rih, Cografya Fakülteleri, Tica
ret ve terbiye enstitüleri heyetle 
ri Izınir, Konya, Afyon facileri 
Afyona uzak yakın vilayet ve ka 
zalardaki beden terbiyesi mükel
lefleri ile memleketin muhtelif 
yerlerinden gelen şehit ana ve 
babaları bugünden Afyonu dol -
durmuştur. 

Şereflendirdi , 
Ve Denizliye 1 

. tı!~~~~~!- 2~!!.~-1 
tos günü An1<aradan hareket 

• buyuran Reisi Cümhurumuz r sahı 
Milli Şef ismet lnönü, bu sa- ( rü 
hah saat 10 da Afyona mnva- •

1 salat etmişler ve şehirdeki 

müesseseleri teftiş buyurdnk- ı 
tan sonra saat 11,45 de Deni:ı:
liye hareket eylemişlerdir. 
Reisicümhıırumuz geli~ ve 

gidişlerinde balkın coşkun te- ! 
,zahüratı ile selamlanmışlardır. ! . . ····-·· .......... - ........................ -. 
Almanya ile Ticaret 
Müzakeresi Başlıyor 

....... -.. ·-·-·-··-··---....... ,__,.. ............ __...., .......... 

Resmi ve hususi binalar donan
mıştır. Bütün bu heyetler yarın 
(bugün) sabah erkenden tren, o
tomobil ve kamyonlarla 60 küsur 
kilometre içerdeki Dumlupınar
da bulunan meçhul asker abide -
sinin önüne gidecektir. Merasim 
yerine bugünden hareket eden 
ziyaretci kafileleri görünmekte -
dir. Afyond<1 yerli ve misafir bin 
krce halk, 30 ağustosun heyeca
nı içindedir. 

Ankara , 29 {'l'.t\N) - A~'l· rıya ile 
icaret müzakc;·c 1 ıerıne JClcc-ı.).o ay i

çinde A"nkara~ b'şlana:.akt~ . Müza
t·l!!rata istirak e-d~c.-ek oıan Airt.ar he
!~ ti EylQlün "l'!f'C.liilnda burr.di. bulue 

rıacaktlt'::·----o-----Ordu 1 er fi Listesi 
BUGÜN 5 CI SAYFADA BULACAKSINIZ 

• • • u • 
H. Şahenk 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

Yeni Avustralya Başvekili 
Canberra, 29 (A. A.) - Fadden 

Başvekil sı!atiyle bu sabah l\tecL 
huzurunda yemin etmlşlir. 

g 
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NAPOLEON -
Tefrika No. 47 

lnİJHlrator Esir 
iken Nehrin 

Edilmek Tehlikesinde 
Tarafına Geçti Obür 

Odun Nar·hı 
Değiştirilmedi 

Depolarda 48 Bin 
Teneke Beyaz Peynir 
Bulunduğu Anlaııldı 

b b Napoleon du manr. I onun heder olmu saadet nı du,unu- Fıyat müralraM komi17onu evvelki 
man ap t • a.md n oyalar, ve yor. gwnku toplantısmd odun ·n gôru -
ında tat rken. kopruculer def Yol ark dası rı onu Kontes Valevs-, muş ve narhın degt tı ilme "ne lu

e kı k ru dubası yapı;ı:orlar. kayı zıyaret nıyctınden va ge rmek ?Um gormemıştir Boiann her ikı c -
r bu dub lar üzer nden tam içın, butun kabl yetle nı kullanıyor- hetıne kay k ve a abal rla c!ınle ı 
b i fasıla geçtp ıeçıp ııdi- lar Ve mecal z N pol n o larm odunların çekısı 280 1cu G'8 , lmak-

TAN 

Bugün TaJJvare ile Bir 
Tıbbi tecrübe Yapılıyor 

Bir Gene; Boğmacaya Tutulan On Bir Aylık 
Çocuğunu 5000 Metre lrtif ada Tedavi Edecek 

sonra bunlardan dort çocutu- derhal 
yı oldugu, diier çocukların ıl:J bunye 
kabılıyetlerlne &öre hır, ikı ıu ara ile 

Yazan: Naci Sadullah 

-11-

şimdılik tamamlıyabileceğlmi san
madıgım dunkli mevzu uze n 

de bugun de durmama miısaadc buyu 
run: "Tamamlıyamıy cağımı, D yo 
rum, çunku ıu sat rları yazı mdan b 
kaç ıaat sonra, 'Dumlupınar, a h 
reket edıyorum. Bu ıt'barla Tur 
iıtıklihnın şereflı kabelennden b 
olan "Dumlupınar,. ı du unmıye v Su ad ııe, nehrı yuz~ yuze mum neatı yenmek tak tını bula - tadır. Komisyona bu od nlar h kkın-

0 duda a agı yukarı 25000 m dığı ıç n kı a n yastıkları ı ne d sogut odunudu d ye yanlı malü-
lmı İmparator, d 1m esfr Nyığılarak. uykuy d lıyor. mat verilm tır. Bogazd n ılın du- Alı Saıt Öne ı m ndc telefon mute-

elı: teh keıı çınde beklıyor ıı:·, apoleonun yeni nunda. satılan bu odu lar .ıı.nadolu has ısı bır vat nda n b r ha•ta evvel 
a mı da neh n otekı yakasın- d .. .. l , meşesı, gurge.n, kestane. ve ko ayemışı J 11 aylık Muammer dındak rocugu 

y olduklarının muıahede "'dildiiıni 
anlamıştır. Yazıda bu orijinal tedavi 
usulunun Almanyada a 3 ay evvel tat· 
b k edıldıiı ve ıyi netıceler alındriı 
ılave edildığını ıormuıtur. 

Bunun uzer ne Ali Saıt Öne• derhal 
kararını vermıı ve hava yollanna mü
ı acaat ederek kendisi ve c;oco?iu için 
1.-oyle 5000 metre yıikseklilı:te uçmalı: 
uzere bır yer temin edılmcsınl lı
temıştir. Ancak bugün hareket ede
cek tayyarede yeı olmadığı i•,.ln key
fiyet Ankaraya bildirilmiı. Aı•kara dt 
bu tecrube ile ctlikadar olmu• ve i
kıncı bir tayyare tahriki. bu t.ıyyare
nin 5000 metre irtifadan uçmaaı için 

1 

vıcdanen, mlllet'm n en zar r11z ku 
ıurlar nı bıle unutarak, yaln z IJ'I t 
raflarını gormeğe baılamak mecbur 
1etındeyim. 

mete kavutıun. N hayet. u- uşunee crı ıle ka ı,ık ıyı bu mahluttu 1stanbul I ç .. 
ıun , kend ı de muh:ıhzları ·h t d k' d 1 d k 560 hastalanmıştır. ocuk hemen mute-
kte nehr ıeçıyor Geı de ıe- cı e ın e 1 0 uncu ar 8 c;e cı nı 1 ha ııs b r dqktora gosterılmııı ve teş

kunı,a ~att kları oduna guı en ve hıı neticesinde hast lıgm bo ınaca ol-
1 a~~ın~:ıl!fmı~~d~a~~ud~şr;;:~ kestane ıle karı tırarak s ıtmalct .. d lar. duıu neticesıne varılmıştır. ı . * ı Doktor çocuğun mutat t:davisine 

olterdam 
Ve Ostande 
Bombalandı --· 

(Arkası varl 
=---~--------·-

1 RADVO 

Bursa 
Müdürü 

ihraç 
Vazifeden 

Edildi 
1 m a n ye da S ı n a i ı iplik T e v z i atı n d e 
edeflere Akın Edildi 1 Yolsuzluk Yaptığı 

a 29 (AA ) - "Teblığ. Per- Meydana ç k ld 
IÜ t yy eler nız. R tter- 1 a rl 1 

n b r a ın yapmrs ve Ankara 29 A. A.) - Başvekiıı 
e, nh det b ~~ı rma 1 abetlı 1 !etten tcblıg edılm1ştır: 

r. , Pamuk ıpbgı tevzıatı i lcrınde 
Bııtai hedeflere taarruz j Jolsuzlugu gorulen ve y~ılan 

gece tahkıkat neticesınde vazifedar ol
ınai 1 madığı halde ıplık tcvzıatına mı.i

ele _ dahalede bulundugu ve 95 sayılı 
Koordınasyon heyetı kararına mu 
halıf olarak pamuk ıplıgı işl JDl
yen ipek fabrikalarına dahı ıplik 
tevzı ettigı ve iktisat Vekaleti -

taarruz nin iplik ışleri hakkında tamun

skovaya Gidecek 
Aııterikan Heyeti 
atinctoıı. ı 9(A.A.) - I·• t'ıevelt, 

ec leı to'> "tısınd.. M,..c kov.::ya 
clı: obn Bı-1~ ık A-nerilı:il murab-

lleyetinia nk ;,da Harrimra'm r.· 
nde .f'1• ·lrli cdece;ıni '' > lemiı

Hc7ct on Jel ııız.ıdau mit ·ı c.ldtil o
lrtır. 

llarr man, ô ' in~ verme ve ı ıralama 
• mu~ıb '1"" yapııacak tnlımat 
amman t••bıh ic;ın Lon ·ı.da Bir 
Amerika !ıa.ILamctini tJı'ıil et

edir, 

lerını gızledığı ve hakkında şuphe 
hasıl olan fabrıkaları ve eşhası 
vaktınde yuksek makamlara bil
dirmediğı tahakkuk eden Bursa 
mıntakası iktisat mı.iduru Enver, 
Mılll Korunma kanununun altın 
cı maddesın n 9 uncu fıkrası bük 
müne tevfıkan memurıyetten fü ... 
raç edılmiş ve hakkında ayrıca 
cezai takıbat yapılması ve yolsuz 
olarak pamuk ıpli ı alan ipek 
fabrikatorlerıle aldıklan plıklerı 
satan fabrikalar hakkında dahı 
takıbata geçılmesı hususu iktisat 
Vekaletıne bildırılmı tır. 

Harp Kabinesi Kuruldu 

VATANDAŞ! 
BUtua vatandaılarıa Ha•a K

ba ırazıldıfı ııün, bu m mi la.ttte .,. ı.. .. 
va t•hlılıHI, ne de llava loUdmi'9tl .U.
IMal blacalııır. 

VATANDASI 
Baırrpllanmmn en defnlllnbıtlea W.. 

rlal lrutlarla•n Hava Klll'9muna ~ 
vu f-.ld uautmııralım. 
VATANDAŞ! 
Mlltetu, rtl , ...,. bir _, slhl, 

Hava Kurum na yardım •-lrte dev\m 
ettllı • lranatlanm Jı 1 tlıren hlcblr TllHr 
c-a .. tatm a ed lmemlt kalmıyacalrtrr, • --·~.ı:..~ ...... ~ ... ...-ı: 

Plyasada z~ccacıye eşyası U7erinde baılamış, fakat bunun uzun "urecegı
nazl!-~ı dıkkat1 celbedecelı: k d ı· yuk- ni ve çocuguna fa la ıstırap verece
sek fıl'.atlara raslanmaktadır ~:ı~ı cıns ğını duşunen Ali Sait öner, bundan 
zuccacıye eşyasının gızlc?d gl "c mal uç ay evvel bir Avrupa mı: lt'uasın
yokmuş hıssınl vermek !çın yar•m du- da okudugu bir yazıyı hatırla "lıştır. 
zu~ed.en fazlaııının ~ ılı~ n çd:arılma- Bu yazı çocuk! rda boımac:m n şim 
dıgı ıhbar edılmııtır. ,,on ıı:unlerde diye kaar tatbık ed lmeyen lıiı ıekil
bardalı: ve limba ışetA K b yrrlı ola- de tcdavisınden bihiıtir Mecmuada 
ralı: yapılan eıyanın da fıy thrı art- tarif edilen tedavi şeklı b:r ser..e evvel 

emir verilmiıtir. 
Burun saat 8 40 ta Yeşilkö1dcn ha

reket edecek olan hava yollarının tay

Oilunu beş bln metre irtifada 
tedavi edecek olan telefon mü· 

tehassısı Ali Sait Oner 

yaresi Ali Sait öner ile 11 aylılc yav- ----------------
rusu Muammer Öneri Anltarıtya ıö-1 
turecek ve ıctirccelı:tir. Vazi)'etln tıp PiYASADA: tırılmışt r , • Aınerlkada 60 boğmac lı çocuk uze-

Peynır mıkdan rınde tatb k edılm'ştir. Bu usule ıı:o ileminde ıiı:vuu derhal bu te,ebbüı I 
Peynir. kaput be ı •e ambalijlık 

bezler ıç n beyanname venn~ muddetı 
C:un alı:şam bıtmi tır. Seb ım zdekı 
ı;eynır tucca ları gerek İıt nbul buz
h neler nde. se ek taşra bu h nele
rınde mev ~· pcyn rler in ır.ıkdarını 
hı dırmişlerd r. Dun geç v te ka
c.ar kabul ed le beyınna nt'lerden 
beş yuz kadarı peynır ve sek eni de 
pamuklu mensu at olm k u.z:e e 580 
dır. Mevcut peynırlerın mıkdarı 48 
bın teneke kadardır. Pamuklu mensu
catn mikdarı henuz tcsb t edı!eı=ıemiş
tir. Geçen sene de İıtanbuld~ 48 bın 
teneke peynir ııtıh alı: ed lm'şt r 

POLiSTE: 

Bir Otomobilin 
Lastiklerini Çaldılar 

Otomob:t ni Eminonimde bırakıp bir 
ı:.e gıden Hasan doııduiu za 'Ti n arka 
tekerleklerinin iç ve dı list.ı lerının 
lrrıko kon rak çıka ıldıi nı g mıuı ve 
zabıtayı haberdar etm ş ır Z bıtanın 
:1aptığı araııtırmalar sonunda l tıkle
rın Refet isminde biri tarafınd~n ça
lındııp anlaşılmıştır. 

Adfiyeye verilen Refet suçunu .itiraf 
t.tmiş ve tcvkıf eclilm!şt1r. 
ZEHİR İÇTİ - Etfal ha"tahanesi 

sokağında oturan kimyager Ne min i
çeceği ilaç ye ırıı: yanlışlıkla 7t'h:r ıç
miş ve olmüştu . Ncrmıni rnuayenc 
cdıın Adli tabıp cescdı mor&a kaldırt
mı11tır, 

HAVA GAZI İLE ZE111RLENDI
Bakırkoyde Sakız ıa solı:agınd 62 nu· 
naralı evde oturan 36 yaıında Raıf 
havaıazı ılc zeh rlenmıştır. 

lranla Bir Anlaşma 
Yapıhyor 

( Baı tarafı 1 incide) 
Sovyet kıtaları Rumıye golu -

nün şimal sahihni ve Hazer de -
nizındeki Lissar lımanını işgal et
mişlerdir. 

Londranın mütaleası 
Londra 29 (A. A. Yenı lr n 

Başvekılinin beyanatı, Iranda u -
mumi seferberligın ılin edıldıı.;i
ne daır gelen dıger haberlerle te
zad teşkıl etmekted r. Bına,,.na -
leyh Iranın duşuncelerı heni.ız a
çık degıldır. Iran vazıyetındekı 
kararsızlık ne hadiselerm gıdişıni 
yavaşlatacak ne de lngıliz ve 
Sovyet hattı hareketinde bir degı 
şiklık yapacak mahiyettedır. Iran 
la bır .anlaşma. ancak bütün teh
didler izale edılırse mümkün o
labilır. 

Sulh muahedesi yapılmılJ 

re boimacalı çocuk tayyare ile 2500-
5000 metre mesafeye çıkarı!ıcsa has
talık zaıl olmaktadır. 
Meraklı baba bu yazıyı bufarıık tek

rar okumut ve Ame ikadak tccrube
lerde 60 çocugun tayyare ıl.: 1>·.ı mesa
fede muayyen biı muddet se) ahatten 

MAARiFTE: 

Sanat Okullarında 
Elektrikçilik Şubesi 

etrafmda geniı bir alika. topl.amııtır. yeniden 
Eier bu seyahatten ümıt edilen ne-

Bir Ço,, 
Eıyası 

Gelyor 

tice alınırsa şimdiye kadar yalnız bir lth ı.c.+ 
seyahat vaııtaaı olarak kullanılan 701- GIU 
cu tayyarelerinin bundan ıonr:c bir te
davi unsuru halinde istimaline batla
ı.acagı muhakkaktır, 

MUTEFERRIK 

Lokantacllara da 
Un Verilecek 

Son pnlerde M11ırdan t.1renaeruna 
muhim milı:darda pamuk ipliiı. çuval 
ve kanaviçe ıelmiştir. Bulpriıtandan 
da 20 ton naftalin, varil, çivi beklen
mektedir. Tiryeıtedcn de yakında mU
hlm mikdarda ithalit eşyası gc-lecek
tir. Bu mallar evvelce Alman'an ta
tlan tütün mukabilinde ahnnuk adır. 

Maarif Vekaleti sanat okJJl:ırında Ticaret Vc'kalcti bakallara. lokanta- Dün Mersinden Haydaıpaşaya IS 
elektrikçilik şubesi açmaya k3r:ır ver- cılara, makarnacılara un veı ılmeıinc bin çuval kahve daha ıclmiştir. Tica
mi tir. Bu şubelere orta okul 'Jlezun- musaade etmi,tir Pazartesi sünUnden ret Ofiti bu lı:abvclerl, kuru kahve
lan ıle lıselcrın herh nıı bir ı.ınıfın- .. ıbaren toprak mahsulleri of~ bak- cilerc satacaktır. 
dan ayrılan talebe almac ktır Bu ıu- ır:ıllara ıunde 13, lokantacılara 3, ma- KAKAO TEVZİATI - fngıliz ti
bt:de ıkı yıl ameli ve n zari •ıohııille- ıcamacılara 80 çuval un verecektir. Bu caret birliii tarafından Mı•ıı dan 46 
r·nı bitirenler bolge sanat okulları i- trvziat esnaf cemıyetleri tarafı'1dan i- ton kakao ıetirilmiı. bu mal y:ılnız bır 
kincı dev e mezun rın n h ki ırından d re edılecektır çikulata fabrikasına aatdnuıtır. Çılı:u-
ı tıfade edecelderdır. Bu ubeye p ra- OTOBÜSLERİN YARISI BO- l~ta fabrikatörle~inden müreltkt'~~w.~ir 
ız yatılı talebe de alınac ktır Bun- .ZUK _ Motorlü nakıl vaııı•alarının ı reyet mınt•ka ttcaret mudürlugune 

ların 19 yaşından buyük olm muı la- fenni muayeneleri sona ermi:ılir. Son müracaat .~erek, ~akaoların fab~.lı:alar 
7.ım gelmektcd·r Mu baka ımtıhan- yapılan otobüs muayenelerind.- mev- aras.ın.d! adıl~ne b!r ıurette ten:ı edıl-
ları 5 Eyliilde yapılacaktır. b ı · · d 25 · · mesını ıstcmışlerdır 

KAMPTAKi TAI
.EBEY"" YE- cut oto us er!n y~z e ınm muaye- PAMUK tPLİGt. TAHKlt' ATI -
· '" neye gelmedıklerı, ıelenlcrlnm de .. İ . A • • • • 

.tf.EK - Kamp yapan Üniv'"ı site ta- yuzde 50 sinin bozuk alduğu sorül- Dun .ktı~~t Veka.letı mii~ettıılerı pa-
lebesıne yemek vcrilmesı ic;ın tertıbat mtiştür. Muayeneye gclmiyenlt'rın iı- muk ıplicı tevzıatmdaki ııki~etler 
al nmıştır. Salı gunündcn it b ren !emesine mıisaadc edilmiyeccktir, halı:~ında, dokumacılaı' k?operntıfı~de 
muntazaman yemek tevziıne b.ışlana- PERMANANT KURSU _ Berber- tetk~kler )'apmışlard~r .. S~le be.z muı-
caktır. ler cemiyeti permanant maltinelerini tahııllerl de, pa~~k ı~hiı tcvzıatı hak 
BELEDİYE BILGİJ,ERI DERSİ - kullanmak musaadeıi alJrnıyan bcr- kın~ Vek~let mufettışlerine malumat 

V li ve Belediye reısi Dr. 1,("tfl Kır- beıler ıçin b'r kurs açmıştır. vcrmıılerdır. 
dar Maarıf Vckiletınden ılk vt' orta İMDADI SIHHİ - Yarındaı :tiba- ----------
okullarda ta1ebe>c ''beledıye bılgıleri, ren Floryada herpn bir ııhhf illltlat Orta Okul Müzakereleri 
adlı bır ders nkutulmasım r ca et- otomobili bulanduralacaktır. VeUe- Maarif Velı:ileti liae ve orta oıw.t{u-
rnıştir. Okutulma11 iste en belcd ye fendi at yarışlarında da &1h'ı• imdat da öileden sonraki müzakereleı n 11!,V

bilgileri kıtabmın esas hatlar. ia Ve- J otomobili bulundurulması 'kararlaıtı- ı velki sene yapıldıiı gibi bir buc;uk 
kilete arzedılmi tır. rrlmıştır, taate çıkardmasım kararlaıtırmıştır. 

Konoyenin Mesai• 
Alaka Uyandırdı 

Alman Tebliği Sovyet Teb&ği 
(Baı tarafı 1 incide) (Baı tarafı 1 incide) 

gemisi bir muhrıp ve diger 9 harp Hava kuvvetlerimiz, Baltık de 
gemisi batırılmıştır. nizinde iki Alınan nakliye gemi-

Birincı sınıf "1':,of, lı:ru o.ıörü ije j sini batırmıştır. 
bir muh.ip w ·.!'cc.r beş hu. ,cm:ıi: * 
de a"ır ha .. arı •.!r•atılmııtır 1 

Finlanda k•" f,.zınde Alrıa • hava Moskova 29 (A.A.) - Lozovski 
kuvvetleri .:en·:ı.11 13.000 • .nluk ile; j Dinyeper barajının berhava edıl
S?vyet na1':lıy :r misin· ba ... tı.1•: ve diğini bildirmiştir. 
hır Sovyet nıunrıbne d tam ltabeller 
~ .ydetm.~ıerclır . Santral. 100 milyon /ngUiz 
Cephenın dı .. r bölseleund harekit 

yı mki1c1f ctmcıc."lir. Uraaıına mal olmuttu 
Sovgetlerin bütün mukabU 

hücunıları tardedildi 
Berlın, 29 (l'I. \) D N E 1e bil

dıı ıldiiine so.l', Bolteıikl. · 2? A
ıuıtoıta, şark el' hesin.n me ... • böl
ıesındc mahaıı• l!' .. !.fırtm.1 huc u•ı lrarına 
te5ebbu:. etmıc:, .. d r. Şiddetl b.r lop
cu ate$ındcn SJnr.- tank .Arın det ıriu:a
heretiyle yap1"1 butun bu t.ii· 'unlar, 
Alır.anların ıt:ıhramanc'l n.l dafaaıı 
karıısı11da muv~hakıyetlizllh ı:ıra
mı,tır. Bir no•n1ıı, Sov)'ctl ·• I unan 
pıyr de mevzıl-rir.,. lı:&· ıı ıo. ıllvarl 
boluguuiı hu\.U'1lt .ıcald.rmııt :dır Bu 
~ucum da, Almar. piyade ı•.: tos>tu

kıtaları, Pehlevlye )'akın m 
bulun n KaJ'ian'a varmıtlardır, 

Tahran bombalandı 

fede sunun ınıitemcrlcı'I! ateıi karş ,:nda lı:ı
rılmııtır, Bu ır Sovyet ıüvJ • bölüğü 
tamamıyle ımna et'ilmiıtir, 

Alman piyad~i. 27 Aiuıt<». pfaJrla 
Tahran, 29 (A A ) - 811 ı bah aa- berilber, a,ai• Dinyepcr'&o SoVJct 

at 7 ,30 da ya :ı. n:uhaaamatı tadılın- st hkim ctske,.ı- inın ve pil: i'e tc
den yarun aa•t t'YYel Tah an dort ı sekkullerinın "lehrı sec;-neye b 2 ırlan
bon<bardıman tııınareıi t. •ı.fından oıklarını sormuşt'i•. Muhteın t'laralı:, 
bombalaıunıştı . llu tu:rar ıtr, Sul- Sovyetlcr dubalar ve lı:ı.ıaçu.1- aandal
ı>nabad varoı:ırıa aıtı bomba rtmıılar- Jarla nehri gc ·!!'•ye niyetleni orlardı. 
dır. Vaziyetten dec'l31 haberdar edılen, Al-

/ngiliz tebliği man batar71la.ı Sovyet aık .. taha•

Somla, 29 (1t. A' - Aık "• tcbrt: 
Simal mıntak~· ında Brıtany • ve H:nt 
kıtaları Perşe nJ,e gunu !ı hbad'a 
doiru yiıru)'Uşı,.,..; de Kermr rha çe
kilmıı olan Ir n c.rduıunun ~.raktıgı 
muzakerccılcrı• ltarıılaımııt. ·• 

lran kurn.ındı:ıı kendi tnf! l Eylüle 
kadar nühlet .. ~ ?ldıııı ..akdi : 1uvvet
ıtrini çeke,eı• ı V( ıehri lct' n: ede
ceginı bey1tn .. m·~mr. 
Kermanşahtı ht•unan Aln r.nlı.rın 
ebrın müdafaa~. iltı uı:t'rinı'• İranlı

lara tavslyel~ ~· bulunduk"~ Ynı alı
nan eıirlerden ö.:, tnmaı1 ola .. Britaa
ya kuvvetleri .ırta.'11andan. harlı olarak 
bu mühlet talt> :ı , rcddetm: Tt. 1ran
l ların mudafaı· ır.tvzilerınd••· ırerha
le merhale deı h 1 oaıl•malı: n retlvle 
tekilmeleri Ü7~ nm üzerinde r. ı ar et
mi rtir, 

Tahranda sükunet var 
Tahran, 29 (A.A.) - Bur da tam 

bir sukunet hukum urmektedir. Yal
nız panık h linde olan Almanı r Al
man elçiliği b'na ma lltıca etml ler
dır. Dun ak m elçil k binası baca
ınd n büyuk bir duman çıktığı 16-

rillmu tur. Bu elcll te i vr kın a
l 1 ele yakıldıtma delAlet etmekte -
dir. 

Butun Amerikablar aaj vı l&llm
d.ir, 

futleri ıizeri.ıe miı. ssır tir a• .. ı a\mıı 
ve Alm.m .1biisler ncbn sec:.tLfJe ha
nr Sovyet ı,Jİ)l':ıe 1J<>luklerine) :ınh za
yiat verdirmiı,:tir Dubalu, tam isabet
lerle b.:rhavc. •d:ırı.ıştir. 

27 Aiuıtoıta "t:aCı Dıayep. •de, Al
man istihkim ve ~ıyad .. ask., trinden 
murekkep .,ficum teşelı:lı:iillcr. :r cbir ü
zerfodekı buyiııc hi~ adaya çıaa .• ,lar ve 
ı.dayı derhal artctmitıcrdir Almı.n
.i.lll'm ileri hac elm:ni durdur.,..ı..ya te
tcbbıiı cdcı. B ... lş-vıldcr sot".lı söfüıe 
çarpıımalarda mıiıilp edilmitl• rdir. 

Leningrat • M oskova yolu 
Londra, l9 (~ A.) - Abn.ın raıbo

.. unun bildird;Vine sore Alnıaıı lata
ları bir c;o" ao'°!'ll"ı da aloalı:< va - Le
r.ınırat ıimcrıcfüf• bactım tccmiıler 
ve bu iki TJehı: '11"3tmdalr:i ml}r akalltı 
keımiılcrdir. 

Almanların hava faaliyeti 
Berlin, 29 (A.A.) - 27 Atustosta 

Cenubi Ukraynada Dinyeperln ıar
kmda Alman bombardmıan tayyare
leri bir muhimmat fabrikumı mu
vaffakıyetle bombalamq, malı:ine a
tölyelerihe ve hanıarlara isabet kay
dcdllmı tir. Uç alev sOtunu mühim
mat toklannm imha edildllinl ispat 
etm· tır. Bu alevlerin civardaki fab
rikalara da sirayet ettiği dönu,te Al-

Ankara, 29 (Radyo ıazetesı) 
Sovyetler tarafından da Almanlara 
geçtiğı teyit edilen Din7eper Petro\ k 
şehrindeki elektrik santralı yuz 
milyon İngiliz lirasına mal olmuştu. 
Bu santralın kaybedılmesıyle Ukray
nadakl Rus sanayii çok bi.ıyUk za
rarlar görecektir, Fakat bu zarar, 
Rus mukavemetini kırmıyacaktır. 
HattA Moskova don havzaslyle bUtUn 
Ukrayna kaybedilse dahi, yine Sov
yet mukavemetinin devam edecejlnı 
iddia etmektedir, Çünkü, Sovyetlere 
ııöre, Moskova ve dolayısiyle bütün 
Rus ıanayiinln belkemilini Uraller 
mmtakası teşkil etmektedir. 

Yine Ruslara g6re, santralm mer -
kezlle Dlnyeperotrovs'k §ehri terkedıl 
meden önce fevkalAde tahrip edilmiş
tir, O kadar ki, bu tahribat, Napo
leon zamanmda Moskovada yapılan 
tahribatı gölıede bıraktıracak mahi
yettedir. 

man pilotlan tarafmdan mil§ahede e
dilmiştir. 

Kief cephesinde Alman hava kuv
vetleri, 27 Ağustosta, Sovyetlerln 17 
zırhlı arabası ve 250 kamyonunu tah
rip etmiştir. Akmlar bilhassa Kief -
Nıyejin demiryolu üzerinde ehemmi
yetli olmuş ve hat birçok noktalarda 
tam isabetlerle tahrip ed~lmlıtlr Ye
re ıilrunürcesine uçan tayyareler yil
rilyüı halınde veya hat üzerinde dur
makta olan katarları çok ağır hasara 
ulratmıştır. Diler taraftan Brinsk -
Lugow - NiyeJln • Çernikof hattı 
bombalarla kesHmi&tir. 

Bu harekAtta Alman bombardmıan 
tayyareleri 103 kamyon. 6 top ve bir 
alır demir:rolu topU tahrip etmiştir. 
İki SoYJet bataryası austurulmu;s ve 
baştan aşaJı dolu bulunan 15 tren 
bombaların tesiriyle )'oldan cıkmıı
\ır, Bir mühimmat treni birkaç isa
betten sonra berhava edilmiı ve ta
mamen yanmlfta, 

* Stokholm, 29 (A.A.) - Stokholaıa 
ıeten malQmata ıöre, Fin latalan a
levler lcinde yanan Vlbort ıehrine 
ıirmieler ve Fin bayraaını §ehrema
neti binasına çekmiılerdir. Bununla 
beraber bu haber Fın membaları ta
rafından teyit edilmemiştir. Sok k 
muharebelerinin devam etmekte ol -
dutu tahmin edilmektedir, 

Fakat, yolculuğa başlamam3 ~n 
bır kaç saat vaı Ve bu bır lı:aç sa t 
dunku mevzu üzennde, - b.ışıama 
mecbur bulunduğum vaz fey ger 
bırakmadan - bır defa daha durma· 
mı mumkun kılıyor: 
Şimdi de sız den: - bazı mezarlık 

larımızın manzarası karı;ııında - me 
buren edindiğim bir kanaatten bah
ıetmelı: mıisaadesinı istiyorum: 
Giderıenız a-orurıunuz ki, faraza 

"Yedikulc,. mczarlıiı, faraza ''Top
lı:apı.. mczarlıgı; ve faraza "Kaıım
paıa .. mczarlıiı acaip bırer m:ıue ha 
lindcdir: Yana yatmıı kawlı:lar 
haylaz c;oculdar tırmanmııtır, muaaıt 
ırttfadalı:i mermer mezarlar, bırer 
iıret ıofruı haline aokulmuıtur. Ve 
genç kızlarla senı; delıkanlılar, tq
llZ kalm11 mezarlar iızerınde. sra
mofon çalarak rumba oyııamalı:tadır. 

Hiç şupheıiz, hepimiz çocuk deli
liz, biç ,uphcaiz hepimız, lihitleri ra
kı ıofruı olarak kullanmıyorvz, ve 
hiç ıuphcsiz hepimiz, acı birer hltıra 
ve ölü kokan ıerviler altında verilen 
acayip balolardan zevk du)'l11u70ruz, 

Fakat itiraf edelim ki, çofgmuzun, 
blitiın bu mekruh hareketleri yapan
larla miiıterek bir hu:vumuz var: Li
übaliyizl Hem de çok iıibali:vıs •• 

Sokakta yiırürken bıle, evde otu• 
rurlı:en bile, her hangi bir m~cliate 
konuşurken bile, tramvaya bınerlı:en 
bıle, bir vapur bileti alırken bile, ra
J.:ı içerken bıle hatti yemek ye•lı:en bı
le ıazete okurken bı1e bir nut•ık din
lerken bile, hülasa, aklıma gelen, 
ve gelmiyen bir çok hareketleri ya
parken bıle, çoğumuz en elzem muaıe
ret nizamlarına karşı, tıpkı, bir me
zar taıının kavuğunda suvarililı: oy
nıyan çocuk kadar liubaliyızl 

Bana ııellnce, manasız 'mua .. ,.ret ni
zJmlarr,. na olduğu kadar kötu huyJa• 
rmızdan biri sayılan ve gonul bulan• 
dıran bu nevi liubalilik~re d: duıma
nmı. 

Piyango Bugün Çekiliyor 
Mılli Pıyanıonun 30 Aguıtoe Z fer 

Bayramı itın tertip ettiii f vk 1 de 
pi)anso bas~ I mir Ent,.m ıyonal 
Fu rında çekılecc kt r Çek 1 ş aat 17 
t•e baılıyacak ve 17 ,30 da n h •YCt bu
lacaktır. 

Hitler ve Mussolini 
Buluştular 

(Baı tarafı 1 incide) 
Lkesmın ve plutokrası istismarı
nın ortadan kalkması biıtun Av· 
rupa kıtası milletlerıne gerek sı· 
yasi sahada gerek ekonomi ve kül 
tur sahalarında sulhperver, a • 
henktar bir iş birlıgı yapmak ım• 
kanını verecektir. 

Bu ziy ret miln eb tıyle Führer 
ve Duçe rk cephe ının e lı no • 
tal rını gezmıııler ve ezcumle Bol • 
vızme karşı savaşa ı~ır k eden İtal
yan fırkal_,-mdan bırıni tefti;s eyle -
mişlerdır. Cenup ceph ını zıy ret
lerlnde Fuhrer ve Duçe, M reşal Von 
Runztebt tarafından selamlanmışlar
dır. Bundan başka Alman Re ch'J 
MareŞ'ali Görmgın ve ordu Bafkum o
danı Marepl Von Bravçiçin umumi 
karargAhları da ziyaret edilmi~. Si• 
yasi ve askeri goru melere Alman 
Hariciye Nazırı Von R bbentrop ve 
Mareşal Keıtel ı tırak eylemiflerdir. 

Bitlerin söyliyeceği nutuk 
etrafında tahminler 

Beme, 29 (A. A.) - HiUerln pek 
yakmda muhım bir nutuk iradede -
ce&lnden bahseden Journale de Ge
neve'in Berlin muhabiri, Berlln •17 
mahafılınin Führerin beklenen nut
kunun Churçhıll - Roosevelt millte -
rek beyannamesıne bır cevap tef ı 
edeceği ve bu beyannamenin aekı 
nokta mm Avrupa tesanudünil tehdij 
edıci olduğunu tebaruz ettıreceli mU
talAasında bulunduklarııu bildirmek
tedir. 

Dumlupınardaki 

Merasim 
(Baprafı 1 lnoltle) 

Şehr'imizdeki Merasim 
30 AtuıtU6 ~an ve fayy.ıre B 

l1UDI, biıtiın yıırt" olduiu r• i buew 
tchrimizde de büyük merası ıı•e kut 
lalanacaktır. Talt~imde lnon~ &tZiıi 
nin önıinde bi, t·ıbiın hazırnı:IJUştır 
Sehir diınd.:n ;t'b:ııcn bayra1ı:1Adn do 
natılmıı ve t::nv!r ed lmi,+ ı. lılelı 
caddelerle havı 1L::ın en mm )«'tin tt 
barliz ~türen de"ızlcı •sılmı,tır 

Bu ubah •Ut C) 30 a ıı:adu Fn d k· 
ad;ıki ıcomutanlık bina .. ında t•br .kler 
kabul C'dılccclı: '°"' ıt resmi •:.'lt 10 d 
Takaimde baş1ıv .. uktJr lhııMıll bu 
~ok hatıpler, 'O Aıusto un c1 mm ye 
tinı ve manaa'!!'lı tebarüz cttireıı nu· 
tuklar ı1öyliyC\:cltt r, 

AJnca. btlttin fi lkevıer:n \ nfe 
ranılar, mü•a e~ıer, 'oplaı.n.Jar ter 
tip e6niıtir 



T A N 
ABONE B & D 1L1 

rurıcıye le nebi 

400 "'· 1 nne 2800 Kr 
750 • 1 Ay 1500 .. 
~ • 1 Ay 800 • 
150 " 1 Ay 100 • derce detfstfrmek z:ı 

kı mıılıı!~~!!!!!!!!~ i!iiiiiiiii!i!I 

n~:r:tıeJ il~] 
R AC:A vustralya 

ur.ablaşvekili 

n ;Neden Ç e kildi? 

kn ( Üç cüıı eYYel Avuıtralyadilki ka-
o e, b . .,.. 

1 bine uhranına tahııı ettıaım 
te pzıda, Menziea'in kabine top!antısın

jjlian ıonra iıtifa etmemeye karar ver
YuP: iini yazmıı olduğum halde bir ter
r ı.~P veya taıhih hatası olarak ba ke

, ya A°fme ''iıtifa etmiıtir,. ıeklinde çık-
tt.n 11111tı. 
sUV I Dün selen teJcraflar Avustralya 

baıvekllinin, partiler araıındaki ihti
R fa~tan dolayı, mılli birliii b.:ızmamak 
s OV pıakaadi1le, iltifa ettifini bildirdiler. 

Bütün Londra sazeteleri ba hadise 
Gaıı.lle ıldetle allkadar olmakta, bütün 
en '!nsllterede ve dominyonlar içinde eti 
hmlek u bulunan bu kadar ku'-vetli ve 

e cesaretli bir phsi1etin iıtifıtıını teea
ıı ~vAıliirle karıılamakta ve kendiıinin A
.. ınııtralnda nhut diier bir 1erde yük 

c hlJCk kabiliyetlerini söstermeainı müm-
t ~:kün kılacak bir fırsatm tekrar çıkına

n :.ım ümit etmektedirler. emzo ... _ .. ,,. 1 A 1 "OVA Bu uuuu meae elerde vuıtra 1&11m 
.. tnuhtelif partileri arasında biıyük fi

H 1p Qnhklan olduiunu söyliyen ba 
1 ~ pzeteler bu hadiıenin A vuıtralyanın 

~ 1 
1 

barp sayreti üzer.inde bir tesir :cra et
tanpıiyecefini Ye bütün partilerin, har

~zı bin mümkün oldufll kadar bUvük bir 
vhik~"liddetle ıevk Ye idare etmek bususun-

etk da müttefik bulunduklarını tebarüz na• 
ı ı ettirmektedirler. 

yas, Vaziyetin daha i:vi aydınlanmaıı i
B ~ çin hatırlatalım: Bir rey elı:seıiyetiy-

a 1 le iktidar mevlı:iini muhafaza eden bir 
ı u~ koalisyon kabinesinin baıında bulunan 
R ~ :Menzies'nin Londrada toplanması ta

aıavvur edilen imparatorluk haı p kabi-
u ey nesinde Avustralyayı temsıl etmesini 
m lnıııltere hulıdlmeti çolı: arzu ediyordu. 
k. Fakat Avustralya travayyls partisinin 

ıefi Curtin boyle bir kabinede Avus
tralyayı Londramn deııil. bızzat A-

• vustralyanın tayın edecef,ı bir insanın 
• temsil edebtleceıııni, diğer cih•tten va

zıyetın vahamctınin başvekıliıı Avus
tralyada kalmasını icap ettırdiiini 
aoylıyerek buna muhalefet etmişti. 

Yunanıstan harekatında çok mıkdar
d Avustralyalı aı;kerın, zayi olmasının 
Avustralyada • biı hoşnutıuzluk tevlit 

C" ctmııı oldufunu da bu miınaselk-tle ha
tırlatabılıri.z. 

Bu ıstıfanm Moskovada üçler lı:on
l' t~ ansının ve Londrada imparatorluk 

konferansının toplanmak Uzeıe bulun
dugu bır sırada vukua celmen. 1nıııl., 
tere hukumetı ic;ın pek ıaya(l• mem
nurııyet değ ldır. 

t 

Bu konferansların, ittifaka dahil o
lan memleketlerıı:ı ihtiyaçlarını ve im
kanlarım tesb t C'derek muıtakbel ha
rekatın umumı planını hazırlamalı: ol
duiu malumdur. 

Bu lıte, Sovyctler Blrliğ"nden ve 
/.merıkadan ziyade, d::ıminyo< larmdan 
heı birmın husı.sıyetlerini he<ıaha kat
mak mecbu ıyetmde olan 1n,:ıterenln 
guçluk çekeceııı tahmin edilmektedir. 

Son aylara selınceye kadar. yakın 
blr tehdıt altında bulunmıyan domin
yonlar, Jı:endılerınl pek fazla düıün
melı:sızin 1nıııltereye yardım ediyor
lardı. Bg meyanda Avustraly.ı aslı:er
lt r• Mısırda, Habeşıstanda, Yuııan.iıtan 
da, Surıyede 1nııılizlerin yanında har
betmiılerdir. 

Fakat ıon aylar içinde Pasifikte cit
tilı:çe artan Japon tehdidi bu vaziyeti 
deiiıtirmiıtir. Avuatralya, pek az ev
vel Japonların yerleıtilı:lerl Hlndiçini
ye çok yalandır. Avustralya zimam
darları Ye balkı Japon empervallstle
rmin 70 - 80 milyon insan beali
yeblleceiini iddia ettikleri A vustral
yayı bir iılı:ln müstemlelı:eıl haline 
lc..ymalı: iıtedilı:lerini de bilirlt:r. 

lloalı:ovada ve Londrada tos:Janacak 
olan konferanslarda müttefilı:leı:-in ham 
madde kaynaklarım, harp levazımını 
n kara, bava ve deniz lı:uY ıetlerini 
muhtelif harp cephelerinin bucünkü ve 
yarınki ihtiyaçlarına cöre tevzi edile
celi tiipbeaizdir. Fakat, ba tevzide 
bansl cephe ön pllnda selecelı:tlr? .. 
Atlantik mi, timaH Afrika mı, Pasifik 
mi, Sovyet cephesi mi?,. 

Ba teord.tn Avaıtralnyı yalandan &-

Jlkadar ecleceii ıüpheıizdir. • 
Anıtralya baıvekili Menzieı geçen

lerde mebuıan huzurunda yaptığı bir 
beyanatta: "Insiltere imparatorluiu-
1ıu tOJkil eden dominyonlanndarı herbi 
r:nin yalı:m tehlıkeler lı:artısında bu
lunduiunu ve hususi menfaatleri oldu
funu., ıöylemi,ti. Avustralyauın her 
yerden evvel, Japon taarruzuna lı:arıı 
kendini emniyette hissedebilmesi için, 
Sinsapuran, Filipin ve Guam adal&
nnın Iizım olduiu ıelı:ilde tahiye e
dlbnesini iltiyaceif tahmin ed"lebllir, 

M.ANTEN 

922 (338) senesi 26 Ağustos ~· , • •• ......... .. .• e e • --• .. ...._ bırakmamağa çalıpyordu. Afyon 
sabahında güneş ilk ışıkla- ' ' - lzınir demiryolunun şımalinde-

nnı cihana yayarken 60 batarya- lO Aiiustosta K o ca Bir istila kı ııbulak dağlarında düşmanın 
nın giırleyen sesi, Türk yurdunu ~ esaslı tahkimau mevcuttu. 1 inci 
istilaya ve Tiırk istiklaline son o d Yatanın Har·ım·ı Ti.ırk ordusu düşmanın buracla 
vermeğe gelen müstevli ordula- r usu tutunması imkanlarını ortadan 
ra karşı yağız çehreli, çelik ba- kaldırmak, ikinci Türk ordusu 
zulu kahraman Mehmetciklerin ismetinde Nasll Bogv uldu ? düşmanın Afyon gurupunu yan-
yaydan kurtulan bır ok hıziyle • dan kuşatmak vazifesini üstleri-
ileri atılması için bir işaret ol- \. J ne almışlardı. 

- ---• e e S"lki muştu. ölmesini bilen Mehmetçiklerin, Küçük Kalecik ve Belentepede Birinci ordu beş gece - 1 • -
26 Ağustostan 30 Ağustosa ka- kucağında çocuğu, sırtında cep- dtışınanın tepesine dikildi. Çelik saray - Dumlupınar mevzilerıne 

dar yalnız beş gün süren ve mı.is- hane sandığı ateş hattına koşar - bazuların savurduğu süngüler iş- ikınci ordu Kurtköy - Beşkanş -
tevlinin denize dokülmesiyle so- ken gözünü kırpmayan eşi kadar ledi ve toprak bir kere daha kı- Yenice hattına dpyanmış, süvari 
na eren büyük taarruz, tarihm kahraman, eşi kadar feragatkar zıl kanla sulandı. kolordumuz da tamamiyle düş -
kaydetmediği büyük bir im- Ayşelerin, Fatmalann dünyası - Bir suvari fırkamız tozu duma- manm gerilerine sarkmıştı. Bu 
ha muharebesi -klinde netice - · tte du""şmanın bı"n"nci ve 

:r dır. .,,,- na katıp Afyonla Kütahya arasın vazıye 
lendi. Filvaki tarih daha büyük Ve bu dünya dönmekte devam da Döker umumi istikametinde ikinci kolorduları 4 üncü,. 5 inci, 
kuvvetlerin lınhasıle neticelenen 2 · · 13 ·· ·· fık 

ettikçe bunun ortasında Türk düşmana yüklenıp oradaki kuvet 9 uncu, 1 ıncı ve uncu a-bir çok muharebeler kaydeder; k d 1 ·ı ı t 
dünyasının daima durma ta e- Ieri yerinde mıhlarken bir suvari arı e sarı mış ı. fa.kat, bu mıha muharebesinin 

ondan evvel vukua gelen ve on- vam edeceğine imanımız sonsuz- kolordumuz da Ahırdağımn or - * * 
dan sonra vukua geleceklerle mu dur. manlık ve dağlık mıntakalan? - 30 Ağustos sabahı bu vaziye-
kayese imkanı bıra.kmıyan husu- * * dan sessizce düşmanın gerilerıne / ti tesbit eden Başkuman -
siyetleri şudur kı; bir tarafta me- B üyük Ata Başkumandan sı- sarkarak demiryollarını tahrip, dan Genel Kurmay Başkanını 
deniyet dünyasının en modern fatiyle Tiırk ordusuna o- telgraf ve telefon hatlannı bo - ikinci ordu karargahına gönder-
sılihlarla teçhiz ettiği bir ordu nu büyük ve nihai zafere ulaştı- zarak düşmanın daha ilk günden di ve bu orduya tamamiyle ce-
ve arkasında bütün bir husumet raca.k şu emri vermişti: Izmirle muvasalasını kesti. nuba çark etmesini ve suvari kol 
dünyası, beri tarafta uzun yıllar Bqkumandanın tarihi emri 27 Ağustosta taarruz bütün ordusunun da .Kızıltaş deresini 
siıren Cihan harbınden yorgun Türkiye Büyük Millet Mec- şiddetiyle devam etti. Bir çığ gibi kapamasını emrettı ve kendisi de 
ve elinden silahı alınmış bır hal- lisi ordulan! ilerliyen Türk ordusu düşmanı sür~tle birinci o~dun~n _muhare-
de çıkmış bir Türk ordusu ve ar- Afyonkarahisar _ Dumlupı . çözdü ve onu Afyon - Sincanlı be ıdare merkezıne gıttı. Yanın-
kasında muııtarıp ve fakat azmi nar meydan muharebesinde ovalarına döktü. Taarruzun ikin da bu ordunun komutanı .?lduğu 
sarsılmamış bir tek mıllet, Tlirk zalim ve matrur bir ordunun ci günü, yalnız düşman cephesi halde Ba~kumandan Çalkoy ç~ş-

r 
! Bugün Havacıl 
1 Haftası Başlıg 
1 Havacı Gençliğin lhtiyaı....,. , 
1 
üzerinde Daha Çok AIGk 
Durma lı ve Tür k H 

ı Kur u muna Yardım Etmeı· 

Sayın Yatandaılar, 
Bqiin, Türk ordu111Dan tanlıimize 

lazandırdıtı ba,,.t verici aafenn ıere
fini ye cururaua yeniden tadacainnız 
sündür. Yapmaıından ümi: kesilen 
yaralı bir milletin karlı daih dan i
nen bir çıi clbi, silkinip ıahlamımın 
yılönümündeyiz. Yeryüzünde, milyon
lann, en modem ölüm ma'lı:ineleriyle 

boiuıtukları son haftalarda bile, on 
dokuz yıl önceki zaferimiz eriıilmez 
kıymetini muhafaza etmektedir. Hadi
seleri, ıçinde yaprulan tartlar dikkate 
alınarak rözden seçirmelı: llzm sel
diiine söre, aillhma ıürecek fiıeii, 
ttifeiine takacak ıüncüıü kalmamq 
bir ordunun, kaynaklan bol ve son-
suz bir aalcma vurduia yıkıcı darbe, 
üzerinden asırlar seçae bile, pıırlalı:lı
iıru kaybetmiyecelı:tlr. Bunun için her 
30 Aiustosta ırkımızın. en korkunç 
ve en çetin imlı:lnıızlılı:lardan 11yrda
ralı: qıia kavupblleceiini dileünmek 
.. e alnımızı dik tutmalı: balı:kr.n•zdır. 

30 Aiustos tarihi, bize ayni zaman
da. elbirlifiyle, emek birliji)'Je lı:ar
duiumuz bir müeasese:vi, Türk Hava 
Kurumunu hatırlatır. 30 Af,uıtoıta 

KUDUZA TUTULAN mılleti bulunuşudur. Bu zaferın anasın asliyesini inanılmıyacak yanlmakla kalmamış ve hemen mesın. dekı Zafertepeden harekatı 
h · · · k uld Kuduz hastalıiı - eskiden dedikleri büyüklüğunü ve e emmıyetını kadar az bir zamanda imha et- hemen tamamen denecek bir şe- tedkike oy u. sibi kuduz meli - valı:ti1le dünn-

anlamak için, bir lahza bunun tiniz. kilde ricat hattı da kesilmiş bu- Bu sırada düşmanın kısmı kül- nm en lı:orlı:unç baatahiı sayılırdı. 
tahakkuk etmedıginı kabul eder- Büyük ve necip milletimizin lunuyordu. lis~ büyük_ v_e küçük Ad~tepelerde Kuduza tumlan inaan, baıtablı:tan 
sek Trük camıasının ve medeni- fedakarlıklarına layık olduğu- Kahraman Türk erinin sarsıl _ mudafaa ıçın yerleşme~e çalışı - kurtalmaama imlı:ln olmadıflnan, ku 
yet dunyasının neler kaybedece- nuzu isbat ed iyorsunuz. Sahip- . d T"" rk kur- yor, fakat hangı cepheyı tutacağı duz hayvanlar sibi öldürülmezse de, 
ğini düşünmek kafidir. !erimiz olan büyük Türk mil- maz azmıne ayanan u . . nı kestirememekten mütevellit bir tarafa bailanarak kapatılır Ye za-

30 Ağustos zaferi olmasaydı leti istikbalinden emin olmaya mayının vüksek sevk ve ıdaresı bir şaşkınlık içinde bocalayıp du- valb en ılddetli ııtırap içinde sebe-
bugünku kuvvetli ve mustakil haklıdır. Muharebe meydanla· Afyon -.D.wnl~o1oar meydan ~u ruyordu. Halbuki N>mber gittik- rirdl. ..__ 

b h be -hi k Turk ,_ Büyük Pastör'Un baldula 1ı:a .. ..,. •-Türk devleti olmıyacak. ve ugn; rmdaki maharet ve fedakarlık- are sının mu m ısmını . çe daralıyor, Çalköy - lşörenköy 
1111 

sayesinde busün kuduz bastalıiı 
kan ve ateş deryası haline gelen larınızı yakından müşahede ve ordusunun lehine kaydetmiştı. -Ağaçköy, Asılhanlar bölgesi da artılı: korkunç bir ıey sayılmaz ••• Ku-
dunyanın ortasında kuvvetine, takip ediyorum. Milletimizin Aksama doZ?ru Afvonkarahlsar~!1 bilinde iki kolordu şiddetli bir duz bir hayvanın 11ırcbtı imana Yalı:-
tesani.ıdüne, şuurlu ve düri.ıst si- hakkınızdaki taktiratınıza deli- istirdadı haberi bu harekltı bu- müdafaa harbi bile yapamadan tinde aıı yapılınca, o insan, batahja 
yasetine dayanarak bir sulh sem Jet etmek vazifemi mütevali • vük heyeranla takio Pden cephe eriyip gidiyordu. tutulmadan kurtarılır .•. 
bolü halinde ayakta duran bir yen ve mütemadiyen ifa edece- sıeri!lline ilk zafer müjdesi olarak Kızıltaş deresı istikametinde Bununla beraber, lı:udm llaaalıima u ... _. ha-anla- L-.a-

b 1 · kt lı:arıı aıı nptırmalı: biç de eilenceli ~...... ,. • ... &11""""' yurt parçası n unmıükyacaafı. l ğim. Başkumandanlığa teklifat yavrldı. ricata çalışan bir kısım kuvvet- bir İl deiildir. Bir kere. acaba aıı bilecelfni bilmek pelı: 
Türktln tarihi buy z er er, ta bulunulmasmı cephe kuman 2R. 29 aitn!l;tosta muvaffnkivPfı leri suvari kuvvetlerimiz Murat ifnelerine vaktinde baflandabildl mi? kil her hayvan o baa 

şeref ve kahramanlık destanla- danlığnıa emrettim. ler devam Ptti VP ~ii•mumm ihti dağlarına atarken şuraya buraya Kuduz bir hayvanın insanı r11rmaaı lir. Kuılar b:le lı:adma 
riyle dopdoludur. Ve hatta Türk Bütün arkadaşlanmın Ana • vat ku"''Pt1P1'i mnlc~hil 'hir taa'l'T'u dağılmış döküntü kuvvetler de kı ile kuduz hutalıflmn meydana çık - müstesna olmadıfl cibl -
tarihinde eski bır de\rir kapayıp doluda daha başka meydan mu- 'la mevdıın b1'l'ıı1'-1lmıu·ı11,, Tu•,.rn talarımıza teslim oluyorlardı. ma11 araaında epeyce sünler seçtli.i hayvan uyılan - tilki de 
yeni bir devir açan eşsiz zaferler harebeleri verileceğini nazan ,, ...... a ·a-ı,,, 1m'h" ,.~n,ı; n .. ,.,, 0 gün koca bir istila ordusu için, itnelere nlı:tlnde baılanılmıı ol- kat iman için, bu balam4al 
d rd LI-- nn. "' 

1
' 

1 
"' mall pek, pelı: müstesna Olmakla bera- keli hayvan Jı:&peJı:tif. 

e va ır, di-.-te alarak ilerlemesini ve ..,,.,. an ıı..+11n hh• }1171~ n .... Hvol' tamamen ezildi, ~ahvedild~ ve ber, kuduz hayvanın 111rdıiı innn Ye KudllZllD hayvanlardaki 
Fakat, garpten şarka doğru a- herkesin kuvayı akliyesi ve me rH\c·n·ıı•"'" n~inri 'hi .. 'hııtA t 11+11..,.,_ Türk vatanının harım ısmetınde aileıi belecandan kurtulamaz .•. Son- ne selinc:.e, banlar ba 

kan kin, nefretı zulüm ve mezel- nabii celadet ve samimiyetini i,...,,rg., boğularak Türk yrdu kurtarıldı. ra da iiaelerin u çok acııı ve azun söre u çok deiiıir .•• 
let selini dolduran ve bu selin mf:isabaka ile ibzale devam ey- :":111r:_,,.~".:_:".:_:".:_;":.:_':_· ~+.:.n.:_":_1~:_""...:.:_~_~~ı:ı------=------------------------'-----------------ıı 
yatağını kurutup ıarkta cümhuri- lemesini talep ederim. IK EFENDi 
yetçi, inkılapçı, milliyetçi, liik Ordular! ilk h edefiniz Ak - P A TR 
ve devletçı modem bir örnek hü- denizdir! Deri! HAZRETLERi 
kUnıet kurulmasında amil olan Büyük Millet Mecliai Reiai 
ve tesiri yalnız yurd sınırlan i
çınde kalmıyarak tarihi büyük Bqkumantüın M. Kemal --
askeri kudret ve iktisadi varlık- * * Minasın bir göz işareti ilzerlne et-

rafma bakmdı. İhtiyar, orada, kapı
lar ve dinamik hamlelerle dolu 26 Ağustos 922 günü duşman lardan birinin önünde, beti benzi uç-
milletlere halas ümidini aşılayan 3 urkalık bır xolordu.ıt1y1e muş, kıyafeti perişan, duruyordu. 
dünyadaki mevkiinı tekrar ikti- Bursanın şunal ve Eskışehlrın şa~kın bir bakışı vardı, Arakelın e
sap heyecanını veren bir zafare prkında, bır kolordusıyle Eskı- lindeki mumun ışılı gözlerini kamaıı
hiç milletin tarihinde rastlamak şehirle Afyon arasında ve 3 fır- brmıştı. 
mümkun deg~ ildir. Ara kel epeyce ters bir tavırla sor-

kal.ı bir kolordusıyıe Afyonun şar d , 
işte bunun içmdir ki, bütün kında w cenubunde ve asıl taar du: "Ne yapıyorsunuz, ora a.,, 

Türk milleti tarihe mal oldukça "Zıli işittim... Blllrslnlz ki ben u-
ruz mıntakamız karşısında ve yumom... Ben ıht yı.ır bir adamım ... 

ve hadiseler baş döndürücü bir Menderes boyunca Aydına kadar Çok gördüm, geçırdim. Gözlerimin ö
süraUe yeni inkişaflar gösterdik- yayılmış ve uzanmış ikı piyade nünden, böyle gel J.'.' geçtıler,. Elini 
çe bi.ıyi.ıklüğünü daha iyi ka11ra- ve bir suvari fırkasından mürek- viııiln n öniınde dalıtalaudırdı. "Zili 

r azaıi: H. G. Dwight - Çeviren: M. AIAI 
nl kamaştırdı. 

Dili dolaşarak mırıldandı: 
Ben galiba yatacağım . ., 

• kika gelip de yepyeni bir hal ne kar- da, iki sahilin bahçelerle 
"Ben... şılaşınca bu tebessüm belirmez oldu. tepeleri, rl.lyadaki hayaller 

CilnkQ ona, yenleri aptıya sarkık önündf'ft ıeçe seçe, alı:mta 
gayet bol kollu uzun, ılmsl.yah bir ka)'Jp gitmek zevki om. 
cüppe giydirdiler, baıına, Ermeni pa- şeyi unutturdu. 

dıg·ı büyük zaferinı her yıl artan İşittım ... Zannettım ki .. X"içUk Ma-kepti. 
İktisat Vekilinin Tetkikleri bir h~y~~!1la anar v-:. .? zaferi~ Düşmanın bu kuvveti 90 bin ri ..... 

neşesı butun yurdu butun tazelı- k 1 tüf" ek 3200 hafif lOOO Arakel !Ju sö..:lerı, hh: ses çıkar-Zonpdalı:, 29 (A.A.) - İktitvt Ve-
1ı:ih Sırrı D y, maden havzaın:ıda tet
kilı:atta ve ıı;c;ılerle hasbihalde bulun
nıuıtur. Akşam lktiaat Vekil! •erefi
ne partide bir ziyafet ve lmiınr. 

Bu söz ilzerıne Minaa acele ayal• 
kalktı, bir tarafa çekildi. Arakele 
gelince, o, ihtiyara: "Pek münasip o
lur, Efendi hazretleri. Şimdi lmkAn 
varken istirahat etmelisiniz. çilnkil 
yarm öbür ıün çok yorulacatız ... de
di. 

paslanna mahsus, ılvrl tepeli, ke- Rüya Tophanede 80Da 
naraız, silindir teklinde bir külAb ıe- iskeleye yanaftı. Orada, 
çlrdller, boynundan altm bir zincir lando arabası bekliyordu, 
sarkıttılar, pörsük derili cılız parma- sırmalar içlnde bir kav.a 
iına da iri taııb bir yüzük taktılar. !erledi ve kayıktakileri 

V Sonra bir sedye getirttiler, lbtlyan nhtuna çıkmalarma yardım 

----o-- --
Nafia Vekili B ırsada 

Bursa, 29 (A.A ) - Hafi .. Vekili 
General Ali FWo beaoy, dün. Yalo-
udan Bursa:va ııtlr. Burıda Na-
t:a itleri etrafı~ tkilı:lerde buluna
cak olan Nafia \' ekilinıi.zin terefine 
dün aktam beled:ye tarafından bir zi
yafet verilmiıtlr 

-· 1 "d ı ınç ve • • madan. dinledi. Sonra ıhtlyarın ya-gıy e yenı en sa~ar. d" k" b" 1 ağır makineli" tüfek ve 320 topla nma gitti. elin• tuttu. diz çöktil, göz-
Ve işte bunun ıçın ır ı, ıze mücehhez 206 bin kişi idi. !erini adam~ğızm fersiz gözlerine di-

büyük zafer~ .~azandıran eşsi~ Türk azmi ise, Trakyanın, Is- kerek, yavaşça: 
kahraman, buyuk yaratıcı Ebedı 1. b""t"" E k M 1 d »ıı dedi 
Şef Atatürk'e mınnet bağlılığı _ tanbulun, K9Cae ı ve .. u un . ~e "Hayır, küç!I ar ea ,. , 

1• emut hayranb-'•ınıız mmtakası ve cenup böl~elerını~ "Gelen, bu zattır· Baron Mlnaııltr. 
mız lveb l ay & üç büyük devletin askerı işgalı Bize haber getirmiş: Patrllr Ha.n-
zava u amaz. b partsun efendi bazreUeri vefal etmiı 

Ve yine bunun içindir ki, bü- altında bulunmas.ına rağmen u- ve yerine zatmızı patrık etmlsl~J" •. 
yük zaferm cephe kumandanı Is· nun karşısına "ve yalnız bu cep- İhtiyar, alık alık etrafa bakınarak 
met Inönü'ne inancmuz katidir bede 99 bin tüfek ve kılıç. 2025 aöylendi: "Vefat etmfl, tıa? Ben mi. •• 
ve lüzumu halinde ardında azız hafif, 839 •in' makineli tüfek ve Ben mi vefat etmifim? .. 
Yurdumuzu kudsl istildilimizi ve 323 topla mücehhez 225 bin BU· Arakel. lhtf7ann elini tHimle &-

.' f" · · b h111att perek. cevap verdl: "Hayır, pederim. 
daima temız kalmış şere ımı_zı av ve er yı ~ v • s· imdi tstanbul patrili oldunuz." 
tü't-k tar_ihine layık ve ~şka m~- . B_u ordu 26 A(!Ustosu~ sabahı 'to~ra ayata kalkıırak MlnııP işaret 

z.reı !etlere örnek olacak şekılde mu- ılerı atıldı. Kahraman pıyadeler etU Bu da ihti7arm önünde diz çök
dafaaya ve muhafazaya kadir bu- tel ör~ülerini kesmeitP bile I?rum tü. ·Elini öptü ve "Azlr peder, beni 
lunduğumuza imanımız sarsılmaz görmeden onlann üzerlerınden takdis ediniz.,. dedi. 
Türk dünyası, vatan uğrunda atgyarak Kocatepe, T1naztepe, Mumun 11111 yine Dıtlyann tözleri-

Arakelln bu sözünde bir doğru ta- buna oturttular, kollarına iri yan dl ihtiyar. pllba. !>undaa 
raf vardı. Artık şehre taısınacaklarmı dört hamalm yapıştıtı sedye yavaıs celerde köşke gelmlt olaa 
haber vermişti, Bunun ilzerine tepe- yavaı yola çıktı. Bozuk ve tehlikeli nımıı olacak ki. onun 
dı1tkl köşkte bir değişiklik oldu. Za- kaldıranlardan ataiıya, deniz kena- öpmesine c kadar ehemm 
ten hayli boş olan büyük odalar büs- nna inerken, ı1lyah, beyaz ve altın Zaten kendisi de art• 
biltun çıplak kaldı; sofalar, yığılan renkleri içinde muhtetem tavrı Ue lere alqrnıııtı, nitekim 
s:-ndıklar yil7.linden, geçilmez bir ha- ihtiyarın siması harikulAde bir lf'Y ol- ya, tek basma yerl,eştirfldll 
le ıeldl; bahçe bile aıtüst oldu. İb- muııtu. Belki de bunu sezmekten do- nu uabacınm yanına 
ti1ar, içinde bulundutu, bu kilçilk l- lan çocukça bir bil, yeni tntibalarm lhtf7ann yilzQnde o eatd 
lemin ıözlerinln ISnünde datıhp ıtt- verdili bir teheyyüç ball sebebinden aümQ tekrar belirdi. it 
tilinl ı6fdü. =eri. hamalla- olacak ki. bab(eden ve kameri:veden ı.ce hareket .-.. Bollllllll~ 
rm f(lrilltQlert huzuru kal- QTdmak ona SOc plmedi. kılpmdaa &.,alla eeddell ... i"I 
madı. rahatı 1&ndıklannın içer- Herhalde, aptıda, kıyıda bekli.yen kaldınmlan plmdata 
lerfrıe g6mil1dQ. Llkln bu bal uzun Qç çifte kayıta kunılmak, bu suret- Galataaaray clftrmda bık 
silrmedl, Arakel gitmek zaman sel- le, günterdenberl uzaktan ıeylrcl ol- önilnde durdU-
di~lnl bildirdi. dutu, hareket 01\Jnuna kendisi et. ı b t ı >' a r ı a. ı 

İhtiyar olup biten bu garip haller- katılmak pek parlak bir te>' olacak- pnıına k~ bfzırıettlli 
den yorulmuı, şaşalamqh, ilkin yine tı. Kayıkta, Arakelin Levan diye ça- ba)Te't 

8111 
..,...Uft'. 

-azçok bezgin bile olsa- tebessilm o!t- iırdıtı, bir adamm bulunmuı ilkin, 
meye imkAn bulablU,.ordu. Son da- ihtiyan biraz QrkütUl. Fakat Bolas- (A 
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'--------··----_ Y E Ş I L K A P 1 : 

B O•• ı ge Tetkı· ki e)'.ı· F::::-.·::.:::~:::e:·::.:i· Kız. ~:~~c~::: :.~:ketle;;:. 
ll:ohanur.dın eelri:vor. t>öm p bıı ulu or, keııılı11 de o 'ekıldt- h.l· 

.baltı10ı-.unua Ntflı bir kadın. E • rt-k t ed yo du iki uç it km• fedı•· 
nln bh lı:ar"a uıtu•t'llr\l)'Ot, ltUtuk ten ıorıra. dlı ılı'lı. ne-den dola)'? bl:Y· 

dl.it l it b r v zı~ e e duş u lirııi anlattı Bir 

Naslı Ya" pılıyor? !~ ... 1a~~~~~~~l~~~~1d:~:~:K::;: u~daHpe~a a~m~!~ i:t~~t~~k::~~~ 
yd a&ılt ınUıtehıl bir balrı,la, kal _ nr Be fi r ~ı olm:ıdıtı iç n bu ha-
hahta ltanttJ ıridlyor le diı mı.iş Ege Saim de gelmese i-

lıte ılıt bit ıil ctra 1 m ~. 
ııııP Her halet. ~llnladen ltlr1)11ıU Fır· B sit bir facia. Her giın yüzlerce-

! du ıne r "'elınir Lakin bu, Saıl'ne 6yle 
111 in tam muh t certlarını bazan sunl lataralı: onun P~ ne •eme11an ı. .. r.. .. . . y .. zan: ·-.. ···:) ,, >l unm d y olarak vücude ııtetırmek mümkün o- ,a,kın bir haldt etnfmııa bakına ak T abii terbiye çok erken ba tar, oldutunuı yerde mıhlı kahnınıı H ı. - i r kimseniz, bir ahltabılll2 

.ık rejıml bu \abli terı>l1e1ı fa daya ıerı hamlelere mazhar olmnşt11r. Al• yol açab.ıtır. Fakat artık, biz oyl - Hayır ... 
kibıpla &erbı;ye \e hareket .z- ı Hu··snu·· Baıoı ı ta~~l~·~arkaChı bölıe tetklkı çok ı- bukl hu hAdiH ıUul bır mııcer 'I ok muy u? 

ğratır. Mlıete ve reııli\eye uygun m11hyarla ve lııvl~rede 7.i'uettlliml1 hayal pesinde h:otın ln111nlar det ır Dır s üt oldu. Sonra Saim ıan .. 
.>!arak verilen terbl)'t! insanın topraK- -•HM•••••••• •--""t9·•- .. •-••• me•alw• benzer aııli"""tla- t-ııdllf j onııclıti oMult Uttelllr dl' h,yatın. )'t'k· lar yledi: 
ı l ün beti k k .... ... .. '" """" "D d -'- 1 &. d '"l - Ben de hayatta yapayalnıaım., 
a o an m •ııe erın .. ı;o ya ın - da bıraktıtı dlsıpline benzer "Ekme- edltıııektedlr Terhlyenın b61veye ve nua~htm an ııaıcı ı •• n an t•• 'I Gen k iste.nıyerek cevap verdi: 

:lan bağlıdtt. ln1anlarm f'lle ve dlm:ıı& jlni elnmııı teı iyle ka.mnıp yı,Yt! ek· l'el'I teyP tatblkı 'ıslnde ve dahıı bir- etlerız. 
ile çalışarak llerledlllne lnanıyoru~ , - Ne ıyi ... 

d .. a.. b r sın... 1;ok ıslerde en 6nde rıele memleki!t- Seım Atıl hakiki bir maceraperestti. Lak n kı ardı, kırp klerl çarpmafa 
böyle ol _.na göre. tarr. ır ınk ,a Çocuta sAvın realıtf h 'ltnl ver- lerden biri Flnlııııdııdır tııbil ilimle- Her tlln. tek batına otuı·dutu ~vln- ba la ı 
halinde b\lhlflan çocuğa va~nız klt~bl mek. hııKtkı felliKetlere ve sert ıstı· d tutttıp;u yer terbiyenın na- den yeni bir macera ümidi ile çıkar- - Mıithış uykum var, halbuki ka' 
ıelltilerk vererbeök lbu ş .. ~ ttığhıenre : ... t:k!h. ı·a;Pleı:a karşı kend ni ıtoruy~n cen:ıa- ::; b~~a z~lınlYelle ~·erı'tıtifini ıröltlerlr: dı, bu iptilisı onu bazan mü,kül vR- ü dü } takta idım ... 
1 nıe ~~ .. Y ece w"•ı < "'( atın ·htıyııçlarına ve va?.ı~.etlerıne 

1 

Tabii limlE'r oradıı hari.:i fılernle okul z:yetlere sokmuş olmasına raimen biı 

1 

Sam kalktı 
.. apıl~lerdıgın~ zannet~fk hatab1.\ 0 ~r. ı uymak ıaruretıni tanıtınak lazımdır mescıic:i aracnırhı tam bir &altlıhk ku- türlü h~ndan vezgeettteidl: - Sı e şımdilik veda ediyorum, Bir 
ocu :ra. ya dna..tea "ı ın 

1 
1 gıs.~ı Böylece epeyce mesut, şen tam ve rıı~ ,.ııc:ıtalardır Bir ak19m, Saim İ!!tlklil cadddeıin- kaç ı. at uyursanız tamamlyte l:rıle

~~:ne kka!;. egıl dır, ,n«< n arı tek~- mlikenınıel bır sıhhatte bir cemıyet ı BU fikirlerin menseine Fransııda da de doıa,ı)'orda Kartıh:i kaldırımda : ır ın Mu1aade edersenız. ben ya-
m e sev ıı:uen l k ve esas fıı.alıyt! • yaratılmıs olur Bu ~ukların canlı- f · · b U7. ·nde va aözler nı genlı'"t bir cath sandık ı~ rıı'ı a lı , sız.i "O urum. 
lerln tecrUbe ve ta'bıkı suretıyle ou , .... aüze'111ıı.ı daı·ma .... zc ,. ... r ... ar Na- te«ııdi.lh edılırl: ıbıl nıdevıud erı at1r- .. .. ., • 

•• ... " ~" "
11 

... ı t t r ava an şu " - li•tl. İ"lnde kocaman bir takma d Gulerek ilave ettı: 
ı<abıUyetlt!ri iıtki~ara ıevketmek ı ap rın' "OC"•klar bu mektepte uzun za: pı ' n aı·are d .. 8 nk: 1• ulun ... " d k ilf kk . 1 .. ... Itır d kkRte .a•ar ır· a ı o c vardı \it iriyatl b"r .senci geçedltrt - Benı oyle kolay kola7 baıınız-
e. tr, çko;u .

1 
m ~ h ~ı'eol vek secıyeds • man kalacak olursa. nuhakkıı.k çok <>trRfırda t<1lE'hemi 7 in kl'lrdP'<lrrin\n, ılin daiıtı'yordu Saim de yaklaştı, d n sa azsmrz. 

nıı\ '8 .. mu e maz ar ur en. ec a- ıallıım ve kuvvetli ôlarak yetişırler b b k. basının ça lenclt\tn ıazattıiı ilinlardan biıittl al- Genç kı • ankı Saımi oraya ıeti-
dınm takip ettigı yoldan ıeçecegını VAkıa ·e hareketlerle dolu "iln!Ok nasmıh a a•mın la ı a ~nlar·v· v d dah 

h k b l 
• .. lrc;tun tt1rlıılıırı ı;ııvır aı ı orm.- ı - dı. şöyle bir göz attı, şaşırdı ~ı;ı- ren sebep, gclm ş olmasın an a 

oır akı at ve :r ururet O aral« ka- meia öglr n!metlnden ıtt>ni'a sallt j ıe bir kt~ t blııt ~ıı•ab ''t' ı;"ftıilder. dın titer nde tl ne 1attlttııı t\ı iki ke- az: muhım ımıı ıibı lakayt bir eda 
bul e\melıyia. 14,30 da tekrar baslar. 16 ya kader ·ehir !!Bna il \ttık"nu~ ili ı çocuk sıhd llmt vardı: "Vqll k pı.. ıle so du: 

İ:<.-dadının faatıyetını Y lnız muta- dersler de\ am eder sonra n'IUntaıı:Pm Y iti · _ pnmez b"tiln Silim önünde ıiden b r ıdtmıtt yert - Peki amma nasıl oldu da kapunı 
A ,1 d ğıl 1ı k t k 1 ltaı>ı~ınm t'" nı .,_cer il • . u 

a e e ·b~~ fal'ak , &a
1 

ip e rtıe • yunlar ve mUleRkıben bir 1111at mil-

1 
bunları unutur \•e bu unutmanın ta- llttıtı lllttı eftllp aldı. Bunda lıe çaldınız? 

oıt tabr~ftan r ge dtetkıKı ) r ugıa~ır- talaa yaı>ılrr. Saat 18 de akşam veme- l>ii oldµğunu zanneder ve .... uyuk - matbu olarak, t"~klimı yapılan dişci-
1 

Her ey Saimin aklına r~tdi, ve Ül-
ken, ır tara tan a es.ıs ış. •rın de- ğt yenır. yemeı,ten son ·a bı.iyiiklere , nın adı. adreıi yat.ılı idi ve mah;lreti redı Ya bu kaı:ıtlar bı baıkasınm 

ı neınesıni teı·bıyeye tatbıii etır '!k. ba· ihtivari bir m(ıtalaa vardır. k[ici!kler IPr .. , + • bildir'liyordu. Daha Hnra btr dl,tn el n~ gc mi& olsaydı, ne yapardıP Vt 
s t blduğu K:ıdat reel ve a.yr. ıa111an- derhal vı:ıt<ırlar Hf'rkes ıık.,Rmları sı- 1 t • lııac;a çekilecdi. kaça doldunılacaiı bıı·dt>nbıı e anladı: Buraya gelmesi i-

d 5 Aju tosunda BQ- ı rlldl. Cephe ıerısınde yenı yenı ki -

ıntt Mecl· nın muttefı- talar tetkll ve bunlar sllı\hlarla tpq-
nlıja eçtlğı Gazi h z edildi. RiltUn noksanlar tamam• 

10 8 nclkArtun la dı ve btitüh ihtirnaller gö7.Clen ıe
ce Kumanftanı ı;lrildi. CSed plinı) k11ti bir imha har
ı\ h rblye Umumiye 

1 
bini istıhdaf ediyordu ve bu ~.ı,eole 

la A .. efı rde bir· bütün hazırlıklarm buna kifaye'i 

ndal'llılıhm Alt
ında yapılah bu 

ı ıfltl tevll ordu -
ha edecek bır plAn 

ttıutlak ~kilde lAıımdı. 9 ay !cinde 
bitıblr mü-lttu "nilert!lt v.. :oro'kluk
latdan varltkl•r yaratılarak TUrk or
duru insan, s'lAh ve mahteme kudre
ti itibarl1le dilşman ayarına yükael
tlldi, Gece, ıOndüz talim ve terhin 

;ün ~il ıece süren ile hareket kabiliyeti takvive Pdlldi. 
Muharebeleri 13ıra- ordunuh manevi7Ptı ise. dü,manın -
u, lcazanclıiı zaferi kinden kat kat fazla idt Ve n'haypt 

p iJe ati zafere 16· kıtalar pllndııli:I 1erlerlnl •larak, 
kuvvetli delildi. Bıt ıruplar meydana leldi, 

çekilen dillfman 111 ~"ti teklLbde tlatt\ll 'l'OJHindt 
z ol ~1kUvvetlet .-a:Jl talt81M edllMl•tl: 
Unı ts eh D f r- ~ 

Af)o up ~akl 11 ,,.,.y p ıOvirl tnmenlnden 
;rerlepn fti tnilrekkep. kUvvetler birınci, ikinc! ve 
zarfıqı:la d0'1?1•n bu dördüncü kolorduları teşklt ve bını-
tah at yap•ı- en. lat b n M'dU namı ılttrıda Aftöi\• 
4l taatr\ll k bll e• ltııfthlsarlfı c!thu-u aerbt bölgetlttde 

b qok tedb ltr t6 nmı•tı. 7 tfrlmenden ll~attt &t.ın 
Ut 1N1lı.a ise, Dkltehlr Ue Afvmi 

anı C'ephede c:aka
~ le ndtn !tavra• 
bütün 1 tllA ordula

tı ıaft!ri ltııtanmaktıln 
plln Utertnde ~tılıt • 
ytlamazdı. Ak,amm 

gecenin 23 üne katlar 
qllıttldı ve nthayıt\ 
bdt talf'rtll pto • 

ifM btr Uah'Uı pt&nı 
la as ;le tatbUtttıa 
ıloe tarih ne ktdei' 

b r zaman zarfmtta 
• nt olacaktı? 

aldelti ıkltıCI vt et• 
rd\ltar rnıt cephee n

ıaııvmr..ı.ine kat•t bir hare • 
..,..,,._ ...... ! h reket edllecekt!? 

t m•ller ilztrl?de c!t 
1P1anm muhteınel ha
tfdbirleı' \esbit olun -

* ve mal-

•kamlarla 
Hular 

Naklller 

arasında 130 kıtometrelik b•r cephe-
1' tıı~r Vt! bu kuwıtıerın llıtlTlı 
lttmtııt dt A.r;on mtt\t'1bıtft'ıl taktn 
bir :yerde bulunduruluyordu. 

Taarruzda P.ıas vazite 'birinci öt -
duya verilmiıU, 

:!u ot"duYA meh9U,, kunetitt tHt'• 
ruz bn$lar bıı$lalı'lıız, slmfll" Hldn-A -
eak. dil$tnınt ltlvrtyacak ı~ltll~t 11~· 
ttyerek onll 'ltiı~ıık lmklnı bıraıtmı-
1acalttı. SOvArl k6lotdustt t1ı Ahıtdalı 
lstlkamet'nde duşmanm rıcat yolla• 
rını tıkayacaktı. 

Bu kuvvttlft'9 ~tlleft eflll nıift, 
katl bir IMl'll hitblnl tahakkuk tt• 
tirrrıtltti. Bu, tolt cürttltlrant idi ve 
fakat onu hazırlı7afl bU)'Qll aaıcer bot 
nu Hhıkttult ettı~ıınt dt ernln bu• 
ıunuyordu. ÇQnkU Oh\lfl TUrk Ord\l• 
ııuna oııın btıy!.lk ltlmtdı en !tara giln
letde bile eanılmatnıetı. 

Nitekim öyle de o\du ve Sad ıtlt .. 
l!nde taaı'Uz f>tOJesi bütUI\ cihanı haJ
retltr içinde btrlklltı btf' mlbll'ftlt ve 
bilyUk gUqlUkl•t kola1bkla ,enUerek 
başarıldı. 

BULMACA 
J 2 4 t a o 1 • w 

8ot .. n ••i• r 1 - Bir .ı-._ııerı, •a•lt' -
2 - 'f'ers lılunet eılen Bir mey.. ı -
hlılllftlttldt Mrh •tr ltiltln """ 4 
T• .. 11ak a - Kı"e içilir Bir Mta 1 
01tetenlr - ilam 1 - Anahtarın sfrdlll nr 

Bir lıOU 1 Bir llt•I lnıhıt lelt h 
deli t Teanıılt Btlıl !tir Tltl dt9lttl. 

Yulıarulan •talı• 1 - Israr Bir nota 
t Bır lthnlll •hrl - StılıltıM lcftıdt lnı· 
hınan f Ganfttll Jlrttı - Bir 'fllttttlmla 
4 \1 uln.n 1tattıımalı 5 Bir An•ı>a 
ya 1111 •U t 1 Pııltelo)ilt Mt 1111 J Nt 
ferler Bir nefna 1 Jhr htrf "iıtlrtt 
!tir neh r - Ghey t - llıt sat. 

lt•'lfltti bıllıt\ttl ._.an •da ı 1 
8altl Zile 2 • Irak lllrla ı Rami 
- İCarl 4 - Ala Jtuan 5 ltat 6 
taflan ~ Telı 7 AtH K•l'll t - ıta•• 
- llilc !I - Au11 - Kura. 

Vt:N l N~Kl \'Al ı 

Mt1 AS1'U A.Htt"f - 't!lr• ılıt lı•l"1lftlu Y•· 
••nlııtııı«uulıt l!tlıi tUtketittrı ''''lafı ilk ttt 
ctıllıe tecrilbtaidir. Çewltta 1. Hlıllraa ... 

Y1tNl A.f>AM - lıtatıballl11 haftalık ftlılr ..... , ••• ,u... ... biti ,.,... ..,,il , • ., .. ,,. 
çrltmı\trr. 

vatı muevtnlltlne. rntılk11e mortttıs
ıer d~n teki Uıuner \'tk&let hukuk 
m r muavlnl.llne nakil vı tubı 
edtımteletaif' 

d ' d a. · • Müteaddit y?ıılarla izaha ı;a ış ıgı- l"' a ~ıttıl enemeler Y<A!)httrtllk hı- r'lık, sabahları ı;oğuk bir banyo ya - · il ve saire... ı;in genç kızın bulmuş o ouğıı tarip 
""•~ a ub•' k mr.ı hu mev7uun en ·«il.,f'l, en teb s~• dil ıı k U d dil S d L k' ' ti ö zımuu. u tecı• ... eri )apuı'ıne •· par, ıı.ım ş nme zere ur . onra areyı anla ı. a ın ız:ııetmes ı J.-

çın bütün okulları kıra ıöttlrmek bir .,,. en asit mlneıi•le parlak bir em• karıııltl kaldırıma gecti, be' on adım le bır tuzaga duşmuş olmagı kabul e-
hlı)'al &ıbı gbrunU.Yorııa d ., -bu ıııtık.a- * * ialini etıRıdı bir maıırôf inkılabmın ytir~ü. d6nUp, tekrar sem:inin öt1ünr demıy<Hdu. Onun lçinı 
ıtıttte bır veçhe almak imkanı vaı dır. Buradaki rt!jlfn hiç ile kolaycıı kat~ temel'hi ntınış Olan TUrklyede göre- aeldl, llll:ayt bir tavır lle ıllni uıat - H ı;. A agıdakı gömlekçiye ıel-

Bundan evvelkı yilzılarda (7 \'e :H !anılabilecek bir halde de~\ldır. gUç- biliriz! Köy e"stltllleri bf\lJıı!tıin lie tt. bir ilin daha ıldı. Bu aefer dt ıtılştmı. y nlııııkla bir k~t fa.zla ı;ık
Ajustos larıhll TAN'dııı bolge teıkı- IUkler \·e me.,,elelerle doludur. Ancak re~lltPnln lmti7.acından doğan terbi- kaiıdın Uaerinde aJTii kelimeltr ya- mışım, 
ıtıtılh miına ve ınahıyl!tin, telh.se .;e- hıc: klmseyı dUnya ylitilndl! bir cet\- Ye Amllleridir fterldl" kl\v enstltııtq_ ztlı idi: "Ye,il kapı... Halbuki. i,te l>edı ~e o ad n ayrı}rrken en ıoa 
ltşnıifltk, butiln balge tetk!Ri ve hıt- nete davet eden yoktur, bôyle o1- rınden ayrıca bahsedeceı;im öniınde yere atılmış bet altı ilin du· intıbaı iCn' kızın tebeseiımil ol• 
bikatına muhtelif mem eketıtıcl! ve- makla beraber uyandırd.ıgı a13ka çok u----- tuyordu. Bunlat. ntetl\ur dişçinin. mu- mU$tu: 
rllen ehemmı1eıten bahs~ece&llı, buyı.iktür. SPOR vaffakıyetlerinden b .. hsediyordu. Şımdi merdivenlerden yavaı yavaı * * En bUyUk gUı;lı.ik 'lU denPınelf'~ --.- Saim il(Utt<:U defa olarak ztnc'ye ·nıyordu B yuk hır hayretle ıunlan 

hazrrlahıtıış muallim bulmRkten lbıı- At y 1 r na donllü Fakllt nttci ona ıotuk ıoğtık gordıi Apartrmandaki blitün kapılar 1 vvell İngıltereden baılt,Yacatıı. rettir. Okulun dıfında, böl•ede aralf-1 arı& a 1 ''e istihkarla bakar &ibl idi. Bu i>B- yeş ldı. Tamamen şaşkın bir vaziyette 
tnıilterede Patrick Geddeı v~ tırmalar yapmak lçın evvelce almılf S ltuı Salmi olduiu yerde durduttu E- sok ga ı;ıkınça, hl a karşıda ilin cla-

arkada1lar11le beilıyan bu hareket o- oldugu ananevi terbıyeden kurtulmuş 1 YGflft da \tet, el ile yazılmış bu kelim!lerin mi- ıtr1akt olan ıencıye yürüdü, cebın-
kul pr<W""anılarına, bö.,ıe kurulların .. , şehs'yetler bulmak bu işe n zaran ı ı nası ne olursa olıun, zencı bu ıırrı den çık rcLıı-ı kigıtları uz:atarak ıor-
medeni • .ırbiye birlik·('r:ne kadar ın- daha kolaydır. Keçilere bakmayı, a- • k ı;özmelt Uıere onu intift<\p ettni$tİ ve du: 
tııat ederek, ciddi blr lhltlşafıı ına.:- hırları teml7.lemeyl, topr.ak belleme- Devam Edılece şimdı bu ,erefe lly'k sörntütord\1. - Bunları b:ına ne diye verdin? 
har olmuıtur. l!tu o.rn lı.ı·dan b!rı.ılı, yi, eltna toplaınayr ve ııohra da der- N."tekim Saime bir ba•ka ll:iıltt •et- teııci gı.ihimsedi: 
ıünlUk hayatı fetıi• bir ııah kudl'~· hal matPmııllk veya tarih der~i ver- At yarı15ıarmın sekiz:iııci hı.ita lı:n- medl, - Geç ml kaldınr7.> Zarar :yok., Alt 
Lııu haiz bulunmak1a.iır. inıııtenı meyi göıııe alacak pek az insönıı teo- , uları yarıh V•liı'fent\1 d .. vaf»ıııı!alttır Saim, etrafına bakındı, Bulunduğu uı.rafırtı sonra ıörürsünüz. ikinci 
Ringa Laugley'deki ukuloa bölge tet- sadi.ıf edilir! OISrftUnt:U \1t bes'ncl ltosular1aı nldult- Jerde bir takım dükk:ılnlar ve yalnı ·seans .. blr &!lt sonra ba,lıyacak, 
kıkı ile bölgenin temi.1 t"ttıgi butun * * r heyecanlı ceçeceği tahm'n . .;c,:ımelr· bir apartıman vardı Her halde l:ıura- - Ne seansı? .. Nenin alt tarafı?, 
megııli7tUer progrıım n e&uırıcı da.. tedir sı olacak diye girdi. Beş katlı bir Bu s,.fer hayı t etmek zenciye düş-
bil bulunmaktadır. liureda çırtı;ıllk T erblye için bölgeden ve realite.. Birinci koıtu: Saf kım arap •t1vlarına bina idi. Birin~! katta dlr;~lnln ıtlu· mliştu Karşıdakı biıyuk sınemayı ıos-
ve mey\'a 7etiştiı mek kııbildır. Tu- den i tı!ade hususunda bu laY~ mahsustur htirı.lc edecekler· Kuruı. afertehattesi. lltintl. üeüneti. dördb11-, tererck: 
rılıen dört hektarlıK bahçede sebz'f reUeri tnılltenının tek ba mıı yap• 'f'ıı,.,ın 8flle\tlt mıreı; cildeı kUrltçüı tentl. '8PltHı vt! bir - Oornt ''Or mmmnuır, dedi. koca-
ve çiçek yeti!itırilrncktı:dır. Ayrı ·1 madığt dnlaıılmaktadır, Amerikada lıtlncl ltoşu: v~rli farım kan tn~illz ıömlekçi vardı, Saim beıincl lrata mıın ila ı v r, orada oynu7orl 
Kiraz, elma, armu\, ~r·k, cevız, tm-1 Comect cut'de 'Greenwood okulunda ta)larma mAhıustu1' ht;ralt eJ:ı:-tkler: çıktı. Btrafma lrlı:ındı. B r tek kapı Saım donup bakt1. Sınemarun üze
dık fldatılaH da ın~\icuttur. oyun sa- hekıkaten toprak işleriyle uğraşılır. Hı-vtıı. dal'k"'nh, S'h.,.n. Ner .. ran. vardı ve kapı J'etildi. Bir an tereddüt rınôelı:i mu:ız .. aıtt a!iıte ıu kelimeler 
balarından baıka hayv.n otlatılacaltlBu okul hakkında Joseph k. Hart Uciinrü ko,u: (l\enek koa:•ısu) ild etti. Bu kapınm arkaııında ne vardı? yazrh ıdi: 
sahalar da vardır. Ruhtıla 1tıe11uı. - di)'or ki: "LAtince yerine tı>prakla, \IAşıl'ldıtki yeti! sııflı:ıın fnttth tatla- Meçhul. cazibts ni şiddetle hissettır- 'Ye$ıl kapı,,. 
yet ıcıat tdllrtU~Meltt>?1 tablatlh fıaret cebir yerme mlıhsulle uıraşmak rrıev rma mahsustur İştirak: edecekı. r! lh· mele başlaııu,tı. kalbi ııltııtıJordu, • • -----•••••••-• 
ettiii ıekllde en iyi b.r ter&da tup. zuu bahsoll.mı:a diınylımn tenıelı sar- tabibtr, Çobanlrrıı, laron. Demet. va:tsec;ecektl, fakat zenciı'\fn balrı$ını ACIKLI Bi.R ÖLÜM 
raktan llitilade edilmlkh.dir, Okulda sıhr gibi oldu. Mektepli yalnız top- l>\llttt hatırladı. ltarıırmı vertrelt lidip lııa- U t l k dO-
biltun ışler talebe ve ml·allim tıırafın.. rakla ugra§acak, mahsul toplarken Dördüncü ko,u: t)'ç ve daha y\lkarı pıYI çaldı. ~uversı e umum ımya 

ı ... t ı· k d "'1 t 4 l t""" d vastakı" ıaf ftan lnırı"ı"z at U A Lr·. ra'-- Biraa ıonra kapı aiır •iır arıldı. çentı Muvaffak Feyhantn zevceifi dan yapı ır. ıalebe 6 - 16 ;aıında - er ıyece e5ı . oprası e ... ı ... e e• • n " ~ ,. .. Ah 1 N 
ı:tu·. EMs rnuallimler :talabalık degıl- cek ve mahsul hakkmd.ı hesaplar da !atına mahsustur. htirak edtı·ekler: yirmi yaşlarında. solgun benizli, bir 1 met Şukrı.i Esmer le ev '" 
dlr, vardım eder. mull'!ınıler mesaiye yapacaktı. Coclık için hayat mıılte• ~andy, Klranfll. Ö:ı:llem1r. P~manıı, lnı gorilhdıi Tıtriyordu Sallandı, ve zat Şükril Esmer'ln hemşiresi 
liıil ~il' 1tltlll.ı 'wtıraıt eımetl&t. mes\yle 1tUzeıtık ve tıeyal Aleınını loi. Hümehatun. olduiu yere dUşerek bayıldı. Saim Ticaret V' ekaletı ticari tahliller 

1-fotblll ıııeti !ki (k "OCutun "ar - kendi kendine yaratmak ihtiyacı b~•· Bttlttcl lt0t'1: laf kan ar'\p at ve derhal km lrucakta.dı, lc;etl rirll Btt- laboratuvarı kımyageri Nermin 
' " .r h t ..... k d it rut fe•ltallde temiz fakat o niııbette h 

drtn•yle bir muallinı taı afll'lden yapı- langıc;ta iyice anlaşılan biı şey değil- kıuaJtl•t• mı ıuıutr ıtu. '! ece - fakir bir Jtrdl kıat rıUndeiin illıreri- Fey an vefat etmışıır. Cenazesi 
lır, "Ot'uklar nıı.'-·•'1•-"e bırklı" hafta di •. Fakat şimdi hareketsizlik de11rl letı Tı0murc\lk, Boakutt, Bu•A, Iıık, ' ' 30 A"' •t bu · k" CU""' l 1 .. """ -· , ne uz:attı. etrafına balttndı, ltolonya . eU" os, gun U ... ar es 
bıı IJ:le meaul olur, r.n·aya ıöre de - ıeçtı. Coculdar ner~e olursa olstın- ı1ava4~ • • • • _,.,, U • ıibi b:r ••>' arıyordu Bulamadı. BI- gunU kaldırılarak namazı Beyattt 
İiıırler. Sofra hir.mtıt noletçileri ta- ter, evde. oltülda, Okul yolul'ida yeni etcının reamı ,,,.,r memıı raz IU buldu. kııın yüzüne serpti. p~n camiinde ogle namazını :rnüteakıp 
ratınctaft idare Millr, ht-rkeı n yeme- yeni ıetler ötrtniyotlar. Hayat b!l- Oaılttlerdtn blrlnin 4Unkü ~•y1Sın- cereyi açh, Biraz ıonra. kız kenaın~ 1 kılındıktan sonra Şehitlikte ail& 
il gettrlllr, tll&kllart da aırAlattt'la tidıl', ötrenmektir ve fülıi hatattıl' ... dı. ıtmerballçtnin vt .11illi taıt nutt u• gelıtı. ıanltl hlc bir ıey olttıamı, gıbı kabr.stamna defnedilecektir. 
16r. aöfl'ayı töplayılJ buı111ıklatı yı- Nav7ork mektepleri araıımda 1914 ıun zaman kaptanhlını etnı•ı olan sakin bir ıeale: ., 
katlır. dcı açılan Caroline Pratt köv ve ıehir futbolcı.i Zeki)'ı ait fotoirahn h:lüp sa- - 8a)'tldım delil mi dedi, UÇ k(irı ~ L Ü M 

Kttkff aaHblatı \endi tatatını okulu, 1916 da açılan Martaret Na- tonundan lndirildiii yazılmuur. Bu olu:ror ki aıauna blr löbıa kO'.YUlll• V 
Jllpar, lfü•Uklet kU•üklete 7ıarclım .. wrıburg'un Walden oku!11 balge tet- huıuıta ;aptıltıhız tahkikatta bunun dırn. 
ıler, binı silinir, supurüluı;; tbt ahnır, kik ve tatblkati1le l'rıetşıtıldür. Bu uh ohtıadttı •e !eJtl 1bzantıı reıd\I- Saim: ~ 
parke ojulur, perlmhr, alabıldijine okullarda cocuklara kehdllerlni ihata nin litlonda •adece yet delittlrdillni. _ Ne diyonahH, dlJ'• ha:rlrtrıiı. bi .. 
temı.ı blt blt\l l~inde tihnl nıesai)'t eden Alemle doğrudan doğruya bir batıı'1n 4t aaıonull )'tnlden t&n't•ıtıinden ru clıtruna.z 0 halde .. $imcli ıelirim 
oaşlanıt. feıtıltlilt sabtıt.larr bit saat temas tesis etmek için bütün lmkAn- !ıırl ıılcl'lini öirendilı, On dakika ıonra, Saim kucaitnda 
aaa\ 1 a kadat dt!va.n eder, 9 - 12 lat ve bu tetnaslarıh ika edebileceği Güref müaabfıluılrırı bir ıUttl paketlerle döhmilıtü. Açb, 
, • klllr "OCUlll•r d~•ı ... ~ .. rlat. 8u aksi tesirleri !Snli;ecek malieıne ve- atanı'" ı. .. erın d••dt .. ..._ it t.ı..t .. " - An""'a ..... t9 (A.A.) .- 30 Afuıtoı m " u... e "' : r..ame • " e-
4trtlerhı 1 .. lı\llt l\lfh.ia bir aaat "böl~ rıımıstır. " '• waf ta ... •'" , ........ it etler 1•-ıı bf ~ Curntartatl rUnU Aftltlttü lv Ma1ıs " • ....... va~ • ....... • r 
ıct tet.kıki., ne haarediUr, başlanııç Jan Jak Jlus&o tara.fmdlın il~rl sü- oilt ıut ... 
letnelleri önceden a\1 1h'lıt olan tncı~- rillen fikirlerin niha)'f!t lınla•ılm14 ol- ııllld)"Otllatnda latahl"al .. Ah1tara ili• - Böyle aç oturmak olur mtl, dt
IUlar uzerinda tetkıldeı 1apılır, Haf- dutunu görmek ic;ın, doKtor Decroly'- 1 ret takımları araıtnda yafUla -..ık olkn yordu, haydi buyurun111, ;yemek ha.zır 
&eda bır saat tetkık vaı.ıılır, denme - n!n Belçika mekteplerinden bahsede- t.Pbakalarına ... t ~6 • da lıa•laı•ıtcaktır, kilçllk haftıttı .. 

Askeri veteriner tatbikat oku· 
lu imibat subayı emekli öii yuz.. 
başı P'aık Yalav ayın ~9 uncu cu 
ma günu rahmeti rahmana kavu9 
muştur. Bugunkü cumartetıi günü 
Usküdar Yen·camide öğle namazı 
nı müteakip nağşi t'nağfiretl ail& 
kabristanına defnedilecektir 

Merhuma rahmet, kederli alle
sıne sabırlar ve Uzun ömürler di· 
1 rfı. altılrt bUyUk bir ehenımıyeiı · 7oktu1, lim: "Bölgenin tesirini kabulde daha lıu müsabakalara 1'tıra ked~·-~k ol~n Amma 6nce ıUtten batlı1mıt. 

alra bUtüft der&l~tdt • tt-tltik,, usul. ıeclkecek ml;tz? Kim bunun ehem- serbest 'le Creko • Romen ı:.ı "' ~u- _.._ ... .,.,.._..,..._ .... 11811 .. _.,,._._,~~:::::.-=-.ı==1:1ıll!=eıt=~m==ıı:ıdıı:ııı=iı::=ıl:.
ltt'.tıdeo istifade edıUr. itte program- mıyetıtıdeli şUphe Mebllfr? Erı ten - l;tatlbut ıureıçı.leri ıehlilnlıt.: ı~lrnıı- 1 &arla - tok ıleflun olıft mad•- gin, en retltli, en bak ilci vt bununla tıt · 
tenne yenı bfr şey katmak hat&ra beraber en nizamlı çerçeve, tabiatin "*'=~=~~:!::!::!::~==e=::==== 

telrnedftıntn evveıct SO)'lenılmlı ol- b·ze oldutu lfbi v~rdttı. 1fl!lut ınsa-, 1 AsLerlı"L 1';lerı' 1 
lftlllllın sebebi "tet .L'lıt Jft umumi nın ze' klerıtıe ve th ıyaçlarma ce- 11t K 'f 
Mtla1ft mhndilınif PUlUbmasaıiın, vap olacak hır şekle soktuğ çerçeve- _________ ___ .. 
biltün ınesa17i ~ırblttne ballıJan bir dir. Gizli temayülleri U:tm n etmıye 
ebıl olıbasıMandır en u1gun, tabii hareketlerin tstlka-

ötle,in ••t on Üve karlar herkes metlerine ıör~ m~lekeyi 1$1etnııye, 
)'ine elişlerıyle meşgul olur, çocuidur fikri ve raaryetı tahrik etmıre yarı
keotl•re, mıClllliler•, Clomuilara, kd- yacak en mükemmel cerc;evedit. Yal
pekle .. ~. kedilere.... baurlar, çoclık- nız bu çerçeve ancak lstl!ınal olıırak 
lar tarafından ayrıca oir kaph.amba .. meveuttur. böyle olrnaııı biti masalt 
ja, kurbaja \'e balıklı bir a.kvaryun .. bir muhit yaratmıya se\·keler. Okul 
~ılmiı de olabilir, Hayvanlarla muhiti l'ılCbir zaman hRkikf tnblal 
melfıü olınak iti7edına burada bu- muhitine uygun değildir. BUyUkler i-

ŞUBEYE DAVET 

1ilk b.lr ebemrni7et verilir, 

* * 1 \1 okulda her m•vtlmde me)'\'a 
1-tlhııal tdtı1r, çünkü bahçe ı 

letf Dü&üll tene devam edet. Pat.tP.I 
V9 enginar tarlaları. bellt'nir, tlel(ir -
Menden yulaf ve hububat getıruır 
11:ıb1.. tamır edilır, odun wplanır, 
ıardır, ilk inHnlarrn butün faalı7etı 

tatbik edilir: S:iekı taıı~ ıe havua ka • 
11br, kilden çömlek ya_s:..ıır, ok ve ıay 
k.!*llarulırı deriden elbiıe-. nebattır -
dan GrsWer tapdır, ıl•ha bü1ükler 
art kovanı ıibl pıyler, tahtadan, ma-
dendeh, av ef7aaı.ndan tutunuz r!.d, 
sanatin bUtl.in inceliklerinl, icaplarını 
ihtiva eden elbiseler yaparlar, dan -
tellf:r örtrltr, Bu lılt!re umumun rıı· 
hat ve huzurla namma fazla 11lulma
dan, tor\ılrnadan küciil~erin de 7ar
dıtn ettiil sörtılur. f11erı daima ço -
tuk1atm k:wvet ve sıhhatine ıöre 
tallzıme nezaret etmelt, bunu çocuk
lıtm arıusuna bırakmamak lazımdır; 
zira b\ı \taıtf!ltttn ~eırıehal yapıl
muı lt!ap eder. Vıızıyet epe,ce ciddi 
bir dlslpl nı ıarurt kılAr, bu dtsıpUn 
il çOk topraıtn insanı l\UkmU altın-

Sümer 

Bınl•lnU Jtrll A•. eıltıetlneeıı: lmrt ı Mu· 
l111ele memuru M•hmet Ra-1t ojlu Oamilı 
Nıırl tU !Sil • 94) 

Tonclı Aı. Ttf. Hllııeylft oflu Ctıllttthl 
csoeo~ > 

Dtnlı tnalıltıt in ylltlt. ı\lııtıtt .. ı. Mtllrdt 
Ollkçay 301 (1&41) • 

Detılt L•. M•ltlftt aıı 1nh. Huaıı 6ıflu Alt 
Mıım•uotlu Çtrh• 102 ( 1711) 

Kt)'lt ln heı•Oı edilme• lbere ~k acele 
•ubt•ı ınllru.1ııtllr1 lllıl •I i flllr. 

lank Sellüloz Sanavü 

Müesses.sinden 
Yeni veya ıız müst:>m•l iyi ve derhııl l:fl~ bir halde t•~lltll 'lreya 

lAstiksiz 3 ili 4 tonh.ık karo - ıeritıı 3,10 llA 4 mttrt uıunlutunda on 
kamyon alınacaktır, 

Hepsıne veya bir klmına talip olAnlarm sor. flyitl.ırını havi tahti
tt teklıflerlni 2,9.941 tarıhine kadar SUmerbank 1etanbıil 1Ube9I müdür• 
liljline vermeleri llln olunur, (7823) 

Nlıantaıı Kız !nstltUıü Müdürliiğiinden: 
1 - Okul binasında lteıfl mu1.."ibince ttııtırıtacalt olan tamirat ıaçık 

eksiltmeye konulmu•tur, 
2 - İhalesi ~.0.19U Cuma ıüntı ııaat 18 da YUkıek Mektepler Mu

l'laslplill binasında toplanacak komisyon taratından yapılacaktır. Ke§if 
bedelı 2499 lire 84, temınatı \87 lin 49 kuruştur. 

lstekl'lerın en az bir taahhl Ue 2000 liralık bu lı=e b~zer iş yaptığı
na dıılr dairelerinden '!llmış olduju vasılıı:ıılıı.-. istinaden fatan&ul \tılhe .. 
tine müracaatla eksıltme tarıhinden ilı: ıtın e\lvtl ahnmıs ehliyet ve 941 
yılına aıt Ticaret Odası vesikalerıyl,. muamn gün ve natt• komisyona 
ve bu baptaki keııf ""' ~ıırtname v• mukavele milnderecatan::ı ıttıla hasd 
etmek için de okul idaresine milracaatlarL (7375) . 
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t ... :-:ı ön~ Emin Alp:ın, M Bedii 1- ı:ıfa öner, Mıthat Önen, A. l~ı.ıe Sak- Mehmet Özal, Cı""mal Al.:n~k ~J. A. Y.L\\'A l\fA.KtNE ÜSTEGl\fEl\~f-
t lltek.n. Mustafa Balka,. Te,•fık E- r: . .:ın. Ahmet Yordt:U, Sevke; Yavuz, Galip Alptekirı M. Hazıh !·guven, Gt~ TERFİ EDEN· lialit )1engtil 
• lp, M. SUreyy:. Atak, 01ır~ Gol, Y. Kenan Guney Şeref U .f:un, J>lt. l-uat Başol, N_ .. t Vakın, M Seır.ih HA\'A Sı\.~AYtt HARBİYE YÜZ
~1 ı:har Mete. M H lm.ı Yil•;ankaya, Kemalettin Gtlr.enç. A_ Naci Çı;ırş, İd- ~ ancar, A, Zıy?.ettin Gi.ıçkan, A Zeki DAŞTLfGINA TERFİ EDEN: H. Ca-

B ırlrıs. lbrahı"Tl Altıcr, Hayri rıs ö.:yener, Mtl-:ınct Bı-yhRı A Şa- C öder, M. Nih?.vet Süer, Mu'°:ıtter A- ~ııt ?uru. 
Ayt;:ığ, Sadi İçi~J', Cevat Bo.,.-4, Em.in t".abettin Sutil, Alflettin Bı• ~en, M, kın, Lütfi Orgun. O. Sıivar~ ~klem, iSTiHKAM YARBAYLIGJNA TERFİ 
f ıkan, Natık Poyraz, Refık Edcbah Fethi Erinç, Ki.zım Yılmaz Ü'klı, A- .ı<en1al Yalçrnaı!) A, MeJ'h Crul, A. EDENLER 
I J~ılmi İskit, S. Sabri Ö~ 1 ... r llay- ~.ım Taner, l·/I. Tarık O.kan, f.,ıbahat- Münir Yalım, M Fahrettın Ül~tn, A. Şükrü Över, İ. Nuri Akdikmen, S. 
ııllah ~·ldam. ~ ~wı.u lkıb~d.:ık, .~- tin Alpogan, Fuat Berk, İbr~ıhım Öz- Galip Ergüden, 1, Re~at lr'-:s n Z~ya Sırrı Conklu, l\fuhsin Özelsü, Hadi 
ıf Ce.tıner. lluseyı~ Akden•:ı-, Bur- ı tunçer, Sadri Glirsever, 1. 8t..~. ti Er- •ı ezerten, Fuat Polat, A. V; ı-t• Gör- Kiper 
1-anettın, Ongan'. Emın Kanık, llas~n .-·ua, M. Liı.tfi Alpay, B. Sıt1ıı.• Gcik- ı,:un. Sadri Sarp~ıı. İSTİHKAM BINBAŞILIÖINA 
Tetık, Nıyazı Gulen, t. Hakkı Özevçın, tiırk, Baki Sônmez, Orhan GOnen, TOPÇU Ü~TTEÔMENLt.:.JNE TERFİ EDENLER 
Ftrit ErıurkJ, AbdulLıh Atp .. r. Mus- Remzi Kılıç, Kemal Dıker, R;ı~i Kılıç, TERFİ EDENLER Cemal Bora, Ferit Öc;tan, Taçettin 
' Demiralp. Sı•kı Or&;un, Ali Er- O Nazmi Albay. Bayram Ukan, A. Halil Edıp Ö;ıder, Nevı.'t Özel, Nayman, İhsan Poyraz. 
lekn, N.az~I Tunc;kanat. İh~n Şan- 1 ~ervet Gural, H Keramettin 1~izınan, l l\'usret Ediz, s~f)ahJtt:n E·.·aı. M. İSTİHKAM YÜZBASILIÖINA 

Nacı Cyguner, A. Rtza Çaltepc, ! lı.t. llaldun TayJOAn M. Sem$c 1·n Sa .. Galıp Arkılıç, M Emın Ay~tk~a, M. TERFi EDENLER 
lhs. Kocaman, Tahı- Alpavu·an. ı· \/aş, M. Necat1 Tarhan. 1smc~ 1 uran- Enver Özbakar 11-rahirTı Koparal, Liıt- H. R('şat Coşkunsu. I\.l. KenRn Top-
PİYADE YÜZBA'SILJÔINA TERFi ugıl, t. lfadı Öney, O. Munı .. Ulusan, fi Altay, M. Y:ah.-·a Demiray, !\I. Mu- c;u, Rifat Erenuluğ, ;'iT. Sı..ir<'yya Yli-

EDENLER . 1 Munir Kurç, Abdulvehap Kud·-i, Meh- ~~(fer lpekoil~ İrfan A ıır;, ?\ti. ce, Şefik Ucar, Cahit Erentoz, M, 
Behçet Karhdaf' H Sadett!n Özan.tmet Tarcın, A. Nevzat İlpar, LCıtfi A- Hurşit Erentu:k S. Haşmet k plek1n- Necati Cahşal 

:'tfik Açar Ebubekir Karad-..r·~n. Cc- uaş, M. Kaya Aldoğan. K3mı.r.&n Öz- r:yd.ın, H. Kadr' Musaballı, N. H.ıdl İSTİHKAM ÜSTEGMENLIGINE 
naletUn Çankaya. Şiikru Uzman, 1\1". eun, Şefik l(anlı:ı.rt, Ft::tbi JtC--ıeoğlu, Fôriı, Re~at Arıcı, N Kemli Barlas, TERFİ EDENLER 
temil Erdal, t. Sekip Arıkan, A, Nuri M, İhsan Özden, Nazif Sr .. :r.ay, M. !"1, AJ;iettın On.~ y, M. Neco.t.i Esen, İbrahim TilQ.<'r, Muzafft-J' Ç~kar, 
ı"-lev, Tahir BJyalay. M. A,n; Alp- Recep Altan, Su,.j Uçak, Muho.:.•n Ata- A. Ekrem Ya •. m Afir Atill5 Sev-
t'cmir, Niyazi ÖzCÜC'. Mehmet Ünsurs. er, Mw,affer Turak, A. Rıfk, Onlu- J.et Ozan, M. T{;lrni Pamukçu f-.1:. Cc- Nuri Erkan, Hiirtaverdi Pamir, Ah-

ı · 1 ·· dull:ıh Camlı, Ihisnü Demirrioğhı. C:evat Gi.ıngör, M, Neıet Yer.ertürk, ~ta, Vahit ErsOJ Osman ... •·l::çıog u, lit.lettın 0Ldaryal, M. Necati C l.·ur Öz-
"1. Nurett 1n Bingöl, Avni Sı.:mcn, 1 . .l. Hakkı Çakma~. Necdet Su.1!~.1y, 1. c:.agal, Necdet lflnbay, T. Beh:.cJt Tur- Salih Gökborn, Mf'hmct Karasanoğ"lu 
\' dVUZ Sakar, Mehmet Akın, S:iim Çö- Sıtkı Hızlı, Kizım Glirkan, C, Necip gan, Y. Ekrenı M-.:>rOy, Nihac (:aabaşı, Ragıp Olcaysü, T-Iikmct Foça, Cahit 
oS:, lmadettin Sakar, ıf. Fa:&.. Bozok, Atasu, Asım Alb.ıy, M. Sadı!~ Uluve- .--<emzi Ercum, A Sabahattin ~'. 1 • kkan, Dontk, Mehmet Cütc·liollu, Macit 
"hmet Tunçay, Muzaffer Sil:"f>Ü, Sa- Jt-n, A. Naci Ötken, M. A1: Uluer, M. Orhan Doğk.!ıç, 1. LütC. ı:.uısun, Baykal, S3t.ah:ıttin Zeren. l\fur.:ıt Yal-

h Öcal, Ifakkı Turk~taç, A Necip rluseyın Doğrusöylcr, Cahit ö;·cn, Ah~ H, Basri $ahir., S. Fethi Çckc;ayh, gın, Cavit Akyol, Şerif Turgut, Os -
fulunay, Ahmet Akız1 A. A!a Akça- Lül.iı:iz Eren, O Cahit Eres, A. Fethi H.. Kemal Oiuz, Bekir Tankı.. s. Sır- man Oskc:ıy, Nusret Ö:r.giiner, l\IU$t8-
Koca, M. Fikri Gulec, Zek· Yakan, Y, Gulsoy, M. Ayeti Uygur, Muhsin rı Yurdabak, E Sabri Korutu!I;., Ah- fa Oruı.nç, Şınasj Sükan, Şükrü Subrı
Ahmet Coşkun, Zeyyat Kav11.~. 1, Et- Unal, H. Cihat Sarpkaya, Har!tt- Eren. c.ulbaki Gultr, İhsan Yeniçerı N.uhar- şıoğlu, Avnı Kahraman. NU!'ret Nr-
l:'em SUer, M. Cemal KJyatllrk. İh- Pahmi Pulat, Mehmet Sevil i'lt, Fet- rem Tokuc;, M C .. li·lett'n A"ıcr, Ha- n, Safer Güven<:', Y. Akif Btiner, 
!Pn Akbay, Asaf YUcer, Zck: Akdik- hi Ülsel. N~yazi Benli, H . .;.JJ.I Öz- ;ı) Yiğiter, M İrfan Özacar, J.1.ısbah MUHABERE BİNBAŞILIGINA 
~an, Halil Özor.-..t M. Ad.it fJ,.an. M. k"eskin, Feyzi Teoman, M Muzaffer Canbulat, Halil Hamir Glılyurtlu, A. TERFİ EDENLER 
t!;ıkkı Karcı, M ıbar Eroltu, SeYfet- Hingöl, M. Kiz:ım Baykent, ::\tl. Ke- f.;izım Özal, Hulusi Gülser, A. Arif Salih Ci7JTIPn 
~·n Tayanc;. Jlrt. Rc~at Özer, A Bahir n:.alettin Demirkaya, Fehame~ı•n Den- Ozmelek, Fahrl P.ımir, M. Atıf Erçı- MUHABERE VÜZBA$1LIGINA 
Ct.ncay, Ali Erccnekon. M. Bı;;han~t- ~z. Hulusi Ard.1, Fahir At""rfk, A- !an, Turgut Me:-ıç, Ya$ar l'ıdener, TERFİ EDENLER 
~·n Güre, Vamık Savapn, r.- Salih sım Öncel, ~1u7·.1ffcr Koçmaı.. !;~Na- > lparsal Oıhur., M. Kamil Gt·: ken, Şevket Atik. t. Ethem Baykara, 
l!rongun. M. Kemal Berkün, Sefik 1-_; Tulg~r. C. Tur&ut Çelike, T, Sa- ld. Faik Kap:an Ekr~ AtLir.c.1 1 A, Namık Kemal(.-tt•n Erginsoy, Ahn1et 
~·riş, Ahmet Sarman, SalJ.h:ıttırı Tı.irk- c'rttin Öz toprak, liayrettin t ıı.tluçağ:, Vasıf Aytuğ, Haındi E1:tuna, M. Ba- Llgütekin, F!kri Kurgen, N, Celal 
tıp, Nasuhi Yücel, F Necdet German, ı.bdullah Toros, HıisnU Seçki., Ahmet l.a Karatay, Tı.:orgıJt Gtir1er, Y. Sabri Büke, !\ıl. ~evzat OğUz, İ. Behc:ct A-
1---bdülmennan Bayrnkt.,r. M Fahri 'o!jk .. , .ıı. Rıdvan Dıkm~ıı Hayri Unsal, Mehmet Ö 1 E"tincr, Meh rc:t Gtır~ r;ı;o;, :ve. F;ı;hri Tander, o. İhsan Ot
rwnc;er. M Fchl5haddın fı:ralr. Nezih Alpay, M. Ne:ıet Bilgiç, Ali A..-ııl, Ali tan, Hayd:ır To~çu, M Ras 'ı Savaş, yıldız, A. Fazıl Aktoluğ, A. 7.iy;ıedrlin 
lTner, M. Ncş ... t E rk. Nedln~ !."k:nen, Oran. A. Baki Mandaboş, ı.:-.ik Sa- Vahdı Utkan, Ahmet S::ıltturıc., Şevket Sarıkarltnl, Şerafcttin MctC'l, ~t. Ce
C.·18h.attin Görmen, M, MithJ;. Toton, \ı"oışman, Sıtkı Öıer, Huseyı., ) avaş, 1'.tirkçi.i, Nihat (:1.pgöhış, M. ~ tırgut mulC'ttin Büke, M, Sabahattin F.rgin 
Feridun Akkor. M Reslt TEmer. 0. M. lfikmet Çıftok Ali Ku·\·u, Mu- 'rathd;J, Muotafa ~enalp, 1. "l ı.•z A- MUHABERE ÜSTEÔMENLİÖiNE 
l11met Barl;ıs, Ziya Aydemir, A. Na- ~"ffer Yener, Turgut Eıgi:>k\"tı, Meh- ~·ahn, M. Muhuti. Tı.iı.kkan. Ji·,..Jı Su- TERFi EDENLfR 
aıi Glinal, M. Cf'malettin Ba ut, Hi- met Baykars. J{useyin Akınö·otr, M, ,ıal, Tevfik Ks.y1alp, A. Tc• .r;k' Er
D'ıit Erkan. Cemil Ergür. M S:abohat- ~emsettin Öz:e.r, Mustafa Ag.;, Jı..1uzaf- cğlu, Nasrettin C•Jner, Ahmet E.rti.ırk. 
t•n Arkan, Ö. J Utfi Uluer, A Ekrem fer Kan, M. Cihat Alban, 1\. Kadri Jzzet Ersünal, N ~cmettin Al ı""atı, M, 
Yurkan, M. }filmi Özdcner Reşat :..o~kuner, M. Sıtkı Salur, 'Muzaffer Hayretbn Taner Vahit Gü•l ;.r M. 
Ftyzioğlu, M. Saim Etker. Sar' Barın, )°ener, Tahsin Özkin, T, Fik~·ct Gu- Tarık Demiroğn. A. Naci K•, Hay
( ~mal Vaner, Refik Ataıiın, l\f. Hay- •öz, Ahmet Gülboy, M. Beh:r Sava!i; ri Yalçıner, S F<'thı Tınazte•" Emin 
i Ökten. A, Salim Çı&. Hikn.c~ Soy- M. Sami Su, O. Nurett:n Tu.t;;n. N. Baysal, M lb:net Ki:>pı!.llu, ft im Bi

T.an, Fuat Aktulga. Abdülhal.m Tok.. Muhittin Acarsoy H. Suphi }.t.Lt, ö. ıt-n, A. Cemil <; ~ııocak. M ~ obaha.t
rnakçı. A. Rıza Baykal, Ati Belain, .... ütH Oktay, K::?l~l Özgürse:;, ".1". Az- t.n Erdır, Sabri ıi:rgi.ıde.1, c .. tıp Ta
~- İhsan Demirtaş M. Sa18.h.auin Ku· ır..i Paker, Akif Saltuk, Serıf Rıhçer, ~a, Murt.ı.za Geıı~elli. A. Cc,·net Ey .. 
r:;uralp, Muz1ffer Günel, Hidayet Sı.i- M. Orhan Ayt:ıc; M. Cemal Özer, men1 M. Fethi lrt ... m. M Ntı..!.t1 Gök
rnerkan, Tahsin 67.yener, A. Rrza Vu- Cialip Kebeli, Ahmet Bing;:>, Hasan ıeyen, Sabahat h Aydc.nir, ("ı:y er Sö
ral, Nuri Ersü. Sirtn Süer, lskender t"~ldızkan, M, N""eet Gurkayııı"i(, Tur- 1 ıal, Mehm~t Be~~i. A. Kerr. ,~ Yarız, 
Oürtun.a. Galip Duruk, Selirr Soley, fut Gı.iner, Fazıl Aşar, İsmail 1 tmiray, Mustafa Kayhan M, Fikret 1'. 1bizim. 
B~drettin Başkurt Mah'I' Mi~lli, Y. ?ıdvan Ertem :\.rif Gürt:k·ı~ Er- / Yaşar Aru'"" ıı. Ali Ulu;.ı.1 rr Ha
Fethi GüJ'erk, O~man Aslant· ,rk, A. tuğrul Alatlı, Ncı:mettin Dair.tan, H, :. s Alpay, A Tevfik Erca.:. Mıthat 
,hs;ın Ö.ttunc;er, ıT Kemalett.:ı Kara- Tüseyın Beer, A Necati Ök "!, Şı.ikrü Öner, Salih S· v.ı~kan, Ası-n Akıncı, 
r, Ye.o, A, Necati fnanç, M, R.:.:ı Toy- Örmeci, M. Rat·ı Üstil&en, K~dıı Ak- Ali Alsırt, M N·ya:ı:ı Tuncc1, M. Ut
r1cmiı·, H Avn1 Kant.ın. Ki.mu· an Ak- gün, H. Fahr~ Or:ursal, A. Eııi~, Öı:er, tsutan Hüsnü, Ce:nil Cebe, S'irn Giır
tlil, Süleyman Volukar. T~v-f;k Erön- R. Sıtkı Özc;er. Şefik Gürk:n1 Safer man, Ahmet "iıı:rsan, Abd~·;,c:)" Er
rel Burhanett :ı Aral. M SJdık Güler, Cilingir, İbrahım Ekten. M ~Ütcyya ton, Murat Öiürr, Ahmet f'ıi" Jen, Ali 
Fat n Erkal Rıza Öner, lbrah.•n Yurt- Sava1, K3mil Tortop, M, Fcbıni Yur- G.ülder. Ramiz: F ıaym, Ra:ı.m Dağlı, 
ı t°k :.,.., talan, Ihsan Sf'kban. Nurett.:. Ersin. f' ethi Ersoy, <enı;ıl A1an, A' Ü1&en, 
r .1-YADE 'l"EÔ'1:ENT~!ÖJNF TERFİ ralit Soysel, Tevfik Ülgezer, t.1 Reşat Halil Arcan, Salinattin Cand·-r.ır, Ali 

EDENLER Kızddi.ımen, ı .. m:ıiı }Ja s:kı Air•t.bılek, Aydın, Ferit Ulut.1ş, A. Ken·11 Alpas-

l\1:, Nedim BaŞJnçık ı, lT;:ımz:l Gli
na]p, Fikri AltınC'l, Ba.::Tj GE"rit, Hu
llısi Koaş, H·Tmi Turgut, t\15.cttin Er
tingil, CPmal Gü~cl, H~ılıl Şen, Mu
zoffer Özen, Reşnt Ydma;r;, !\tu:;tafa 
"T(nragözoglu, Tl \1"1n Özkurt, Selim 
İşiner, Dlindar Alpsin, \·usuf Türker, 
Kadri Aktuğ, Cihat Erel, M. Ali E
m~l', Şevket Tekin, ıt~Lh.at Çetin, A
!!:İm Özden, Sabri Engin, Sedat Re~e. 
İsmail Göksu, İsmail Konaç, En\'er 
eloğlu. Hıkmet Oğus, Yaşar Üstüner 

DEMIRYOL YARBAYLTC.INA 
TERFi EDENLEER 

A. Hikmet TUmer, M. Fıııl Ö.rdefer, Ya· 
tır Akıı;oy, Hayri Soyk.al, Krmıl Gurın. 

DEA11RYOLU BINBAŞILIINAC 
TF.RFI EDEN 

RUştü Sırp. 

DEMJRYOL Y0ZBA.$tLtGINA 
TERFi EDENLER 

O. Niı'ımetıin Özbek, A . .Fevzi Şenol, Y. 
Kenan Ö1:et. 

DEMIRYOL' OSTEGMENLICINE 
TERFi EDENLl::.R 

Celil Aktan, R.asih $ahinotlu, l•met Kan 
tırctoflu Ne"det BaTkay, Ali B1tualp, E"ire{ 
Ta~kın, Ri11tiJ Cun•or. Sı.ıleymın Suer. 

HARTA ALDAYLICINA 
TERFi EDEN 

Jır. Halit G6k•1' 
Salım Akınc. M1Jta(f""r Jl'onts~l,, lbrahim Suberk, Biirhanettiıı 1':"!arma- lan, B~dret~in Vi:dan, Rahm; Arıkan, 

(ıundoğdu Altay. Ahmet Ka.-.:.bangıl, rıs Mehmet Ersur A, Necaı Onur, O. Salahattın Öz:ı ~an, A Be)ım Ba}'I'ı. 
Al Kı:ynncu, A Recep C'.~erdinr, M, Sevket Etkel" ö. Lütfi Si::er, M_ ~emsetcin Onsekızoğlı.ı., R· ... ~. Süer, 
'11ehm .. ~ Şener. Raslm Kızıu !!, M. t.Li ÖLturlc, M, F:ıhri AkdJf Nusret Muzafferetfu Kı·ıık, Cemal Gı. ,·enç, Mahmut 

HARTA BlNRASILICl!'iA 
TERFi EDEN 

Ce"ikcL 

• 

HARTA YÜZBASILJCINJ. 
TERFl EDENLER 

Yıdiıtr Gölıeçen, A. Kadri ltvl.rıen, Ab· 
dülkerim Koeaıkojlu, M. Muhtar Vırojlu, 
L~tfı Erö.ı:den. 

NAKLiYE ALBAYLllôlNJ 
TERFi EDENLER 

Rıfkı Ay).rden, Recep Çıkır, 

NAKLiYE YARBAYLIÔINA~ 
TERFi EDEN 

H.amdi Ö..-otlu. 
NAKLİYE BlNBASILICINA 

TERFi EDENLER 
Aum Altını11ık, A. Remzi Çetiner, NuHet 

Kıym11. 
NAKLiYE Y0ZBA.$1LtCINA 

1'ERFI EDENLER 
Ktmıl Çetin, A Hıkmet Aldoi:an, Ih· 

aın Önlüyun, Ilhilmİ Guven. Aıtıirh Alkan, 
NAKLiYE ÜSTECMENLICINE 

TERFi EDENLER 
Necmı 1.cmirlioilu, Hılmi Hekimoğlu, Er· 

cüment Gilndü.ı, Mehmet Meric. lbrıhırn Er· 
cıJI, Jıfusnla Umıy. S.aklp ErsU. 

TABiP YARBAYLIÔılNA 
TERFi EDENLER 

Şe\·\'tt Pek. M Aırmı Dın(er, M Ferit 
tlker, ],f. $eTket Tonku~. lbr.thim Atıııtun, 
M. Sadettin Suıy, M. Şefik Erdemir. M 
Cemıl Al:cun, S. Sudi Oral, Abdull•h At•
aajun. M Tevfik Güner, lnayuullıh Ural. 
ö. Y.a~ar Karadurn•n. S Sımi Dorıbud•k. 

TABiP BINB;\.'.';fLIC.fNA 
TERFi EDENLER 

M: Cemil Eıin, 1 Ne1.1t Bıbaoihı. M 
Cemaelttin Cınkat, H. Cıhit Kı:rıldc\i, M. 
Aıml Rıtmı~. K1Mm Dereli, S. Slhthi p,.,r. 
suk, Tevfik Soya-uter. A Numın f:rc61, Ni 
ramettin Ör :ile.orcn, M. Hayati Memi'fOi:lu, 
Muhıttln Ülker 

F'.CZACI ALRAYLICINA 
'TERFi EDEN 

Ali Ertan. 
ECZACI BINRASrLICINA 

TF:RFt EDEN 
M. Naci Caıi·ar. 

TABlP YÜZBASILICINA 
TERFi EDENLER 

Sıbri Cılız. Ali A.rmı Tarhan, Mthme' 
Şevket Yıttuf, Alı Kemal Savaş, Mehmeı 
Adil Gllvenel, Mehmet Kemal Öıyeiın, 
Mehmet Mıtat Bayıl", Mehmet Şefik Önen• 
ıruı, lımail Hıkkr Yurd.akıl. Muuıfı ı~aıı 
Öı-can, Muammc:r Günunı, Hııan ~tıtUtr, 
Mehmet Seh:uk Uras, N. Himll Ere.an, Neci 
mi Akol, Sekip Ağcı. 

KiMYAGER BINBAŞILICINA 
TERFJ EDEN 

M. Muammer Akman. 
KiMYAGER YÜZBASILIClNA 

TERFi EDENLER 
M. Emin Dıkmen Mani••· Kemıl Akdorı, 

Suleymın Srnyen, S. Huaıyin Göker, Şıban 
Emül, Abdülkadir Olcay, M. Retat ToyM,ll"lı, 
M. Un.an Batur, Cemalettin Tanıa"- Cc.Qı,ıl 
Gökıın, 

DİŞÇi YARSA YLICJNA 
TERFİ EDEN 

Sadrettin Arıpck. 
DlSÇI BINBAŞlLICINA 

TERFi EDEN 
Refik Erdit. 

DiŞÇi Y0ZBASILICINA 
TERFi EDENLER 

Adil Aral, Necmettın Akol, M:. Ferit Tu
ran, Ccnahıttın Alcan, Enver Dıllver. 

VETERiNER YARBAYLIC(NA 
TERFi EDENLER 

M". N.aı-ım Erkın, İrfan Teoman, Merırı.ıp 
Dıncel, Nedim Çıtlık, Nızml Bıykal, Mu~· 
tafa Sayın, S. Nezıhı Seıaıner, LOtH Gok 
bulak, Rıfkı Unlü, Ferit Arsoy, Zabıt Bırol, 
Necati Dena;ili, Kiidri Şenyurt, Sıdık Goren. 
A. Riza Onaydın, Veyıd Borıcın, Ceıı:ıal Ak· 
ıulun, Abdurrahman Alı:ıtUn. 

VETERiNER BINBAŞILtC.lNA 
TERf'I EDENLER 

S. İlhami Oımın. M. Zeki Dotukurt, 
S. Şevket Vurıl, J. Hakkı Gutt•Y.ı Nurettın 
Erdoı:an. Sadettin Yır•r. O Zeki okıem. 

VETERiNER B1NBAŞ1LlC1NA 
TEERFİ EDENLER 

KAmil Uluıt. 'R.rra EraiJndın•, Ru~en Öı· 
Unan, Necmettın Ttamer, Fethi Aktaın, Hayrı 
Dc-mir"ilç, M. Eıat Güney, Selim Çubuk, 1'"ah 
ri Gurkan, Suavi Tulp;ay, Fadıl Gllrer, Cenıdz 
pınar, Sabahattin Çapan. Vehbi Uner, Yı,ır 
lnselbıf. Seyfi Kural, Kemal Kırlı. Nc-dıır 
Dimer. Orhan Arcil, LiJth Soyuıı•, Fet"ıi 
Yalçın. 

FEN •e SANAT YARBAYLIClNA 
TEERFİ EDENLER 

Cavit Aktunç, M. Remu Su•luoihı, N:, 
Sadetun EEE.,Erin. 

FEN ve SANAT YÜZBA.$1LICINA 
TEERFl EDENLER 

Zi11ettin Soydan, Is. Nevııt Gürbilr, M. 
B.ah•teir. Orhon. 
ASKER[ FABRJKALAR ALBAYLICJ~A 

TEERFİ EDENLER 
Ibrahim Sunbay, Aptulıah Altınıu. 

ASKERi FABRiKALAR YARBAYLICIN.'
TERFt CDEN 

Fahrettin Ö.rıçar. 
ASKERi FABRiKALAR BINBASILICINA 

TERFi EDEN 
M. Ridvan Tunçman. 

A~KERI FABRİKALAR Y0ZBA$1LIGl:'llA 
TERFt EDEN 

Fuat Tiirek. 
YOKSEK MUHENDIS ALBAYLJCINA 

TERFi EDEN 
M. Remd Bilıev. 

YÜKSEK MOHENDIS YARBAYLICINA 
TERFi EDEN 

lh•an Kudıy. 
YÜKSEK MOHF.NDIS BINBASlLICINA 

TERFi EDEN 
Kamıl Arcut. 

LEVAZIM \'ARBAYLICINA 
TEERFI EDENLER 

Hüıı;eyin Tuno,;:men, A tialah•ttın Btlen, 
Ah Helr.ımoııu, PeTu Golsılulr., A. Kimıl 
Beıpınır, Saıt Duyar, H. Osman Kı.ıntel, 
lııfuıufa Çoruh. Hakki Olı:y.ay, A Hırndı 
Kıper, Ziya :o;ardaf, Hikmet Jher. Sevlı:ı i'ry 
ı:lotlu. K. Sehabeıun KOprUIQ, Necip Eraınet 
Klmıl Sıncer. 

LEVAZIM BINBASILIClNA 
TEERFi EDENLER 

SııleYman Cc7bın, NıJrettuı. lren, Rı'iıt 
Erkartal, Fikri 'Iopacl, Bedri Öned. Tıhıı 
Kanı:. 

LEVAZIM Y0ZBAŞILIGJNA 
TEERFI EDF.t\LER 

Aptülmecit Aıtkın, En~·cr B1.y'ır1T. Nımet 
Onay, A Sem!lettın Arırat, ld. Ncv.ıat Tur 
kın, Mrhmet Nıyııt Temııırtı, llhami Eryti'e 
A. Cevdet YencrtOrk, M. S•llhattın Cınar, 
A lh,an .Hıtarır, Muııtafa Önder, Muhıtltn 
Sahintah. 

LEVAZİM OSTTEGl\-tENLJCINE 
TEERF1 EDENLER 

Tevhk Zorlu. M.. liılmı Aka.an, Sadi. Şa· 
kır, Vedıt Ozden, Emın Bılcın, Nurettın 
l::rlı.an, Orhan Orcl, Rustem Altun, ll.ı.kk. 
Arır, Alı Ozkıya, iılıhmut Bılcın, la.mıul 
Kurt, Bekir Sürel, Salitıattın Dündar, Hüınu 
1$.a'iarır, Cıhat Unemır, Şıoıs.ı i:iıhuk, Tur
han 'Iopdai, Mebmet Oymık, Cihıt Atiler, 
Itıs.ın Harın, Vehbı Ö.ı:dımır, Tılit Taylan, 
Mu.ı:•Her Oralkan, Dıll\'er Koro!, Natız lhlsel 
Necdet Etbeııer, Ah Ku,otıu, Nl.cımettın U· 
luç, Nüzhet Seden, Servet Uı, Huıeyın Emil. 
Haııın Gıırael, M. Alı Ttirklı:ın, Nurettin Ak 
yol, Recep Guraoy, Fuhl tiavı., M. Tevhk 
Erdoi:an, Osman Demır~y, A. Hamdi Koçer 
Müfıt Kayı, Semıh Tolcıh, Zclı:ll Ahanıunar, 
Aptullah Allly, ~evket Oı:cıJner, Burhan Oa 
J,;ul, Mehmet Aydın, Mev!Cit Erden, Mehmet 
Sırı;ıır, Sımı Uılu, Muıurı Onıl, A. L'mı 
Tışmın, Neııhi Yucel., Fahrı TUrkuz, Hılmı 
Kılı~pınır, Nuri Güner, Naci Uluılp, Iımıil 
Kulkutay, Husımctun Kontaal, Hıtım Kay• 
H. Rıf•tKolaı, Hasan Uçun, Şevket Aybek, 
Muhhı Dıkmenıril, lı:nver 'iurtman, Pıhrı K.ı 
zancıoa\u, Hüscyın Yılçınkıyı, 

1 el SINIF HARTA MEMURLUGUNA 
TERFi EDEN 

A Ali Tuçok 
6 ci SINif HARTA MEP..tURLUCUNA 

TERF1 EDENLER 
Ratıt Urı:s. liaı.an 0.ı:kul. Muhhı Erdoı 

mu1o E. Surcyya Onay, Nebil Bayr1.ktar, Na 
·nık Ako lu. Muraf Tanrıtıver, Sııbri İltekin. 

4 cu ~INİF OTO MAKINISTLJClNE 
TERFi EDENLER 

Yunus Bozer, Ali Samı Öıcl. 
4 el SINIF TELI..1 MAKINISTLICp; 

TERFİ J;;DEN 
Mecit Hitit. 

4 cü SINJF KAMACILICA 
TERFl EDENLER 

Mehmet Kalkın, M. Nun Ardor, Mehmet 
Uaaı:cli. M. Şevki Kontaytekın, Necıti Kıl 
moılu, A.. Cevdet Erdurmıı, Abdurrahman 
Özdilek, .M. Sırrı Ak1une1 .• 

4 e-U S1N1F DEMİRCtLIGE 
TERFİ EDEN 

Ismıil Ercin. 
4 ciı SINIF KAMACILtGA 

TERFİ EDEN 
Hısın Te.rıel 

4 ciı. SlNIF TOFEKÇILICE 
TERFi EDENLER 

Bilrhanettin Vurkır, Rıfat Demirkol, M. 
Ruhi Çcllktepe, Hı.l.ıa Kılkındclen, Camın 
Sıya:ın, M. Cc:mal Altınordu, Mustafa Ör•el 
M. Tahir Çakmakçı, A. Hıkmet AkırUn, Hııan 
Şener, Şukriı. Kalkan, Ali tıkır, Sami SUı-en, 
A. Hamdi Yıhnaıkan, Mehmet l:JJdinç, Ya
kııp Batur, Ra,it Aybelr.. Kadri Öı-ıor, Meh 
met Aftım Mehmet Tunçer, J. Faik Kıyhın 
Iorıhim Ö•\:ın, M. Recep 0~1unılp, ö. Fehmi 
Poçuldu, M. Nudi Ota11, lbrahlm Vücer, 
Mustafa Sav••· 

4 cu SINJF P.fARANCOZLUCA 
TERFi EDENLER 

Rifat Tosun., O. Sllkrtl Onıl, lluhırrcm 

5 

( ASKERi VAZİYET_~ 
Dingeperde Yeni 
Cephe Kuruldu 

• 
(Bat t•rafr 1 incide) tedir. Fakat muhakkak ki. durduru· 

muharrik kuvvetini verıyordu, lamamıştır. Almanlar. kış basmadan 
Sovyetler kendi rejimlcrınin kıy- evvel Lenlngrad'ın şarkından ılma!
metli blr eseri saydıkları ve övün de Fınlandadaki ku\·,·etleriyle biri -
dükleri bu muazzam müesseseyi miye ve bilyilk fedakirhklar paha .
tahrıp etmekle büyük bir merkez nn da. olsa, burada taarruı~arının he
kaybetmişlerdır. Bendin yıkılma de!lcrıne vannıya azmetmış görünll· 

.. . dk' ... 1 •• .vorlar 
sı uzerıne, ?ra a ı sunı goıun su~,- Sov;·et başkumandanlttı Lenin~ad 
!arı 200 kılometre sahasındAkı ve Kiet Qzcrlndekl tazylkı haUlet
ovalara yayılmıştır. Şımdı cenup mek jç-in merkezden mukabil hfteum
taki cephe şu şekilde te~ekkül !ar yapmakla meşguldür. Çıinkti Al-
etmistir: mantarın, merkezde te\~akkuf ettikter 

.. sonra, buradaki ku\'vetlerfnderı bu So\·yet .:>rduları bir tsrattan K•ef'e, 
diğer taraftan Karade::izde K.erson'a kısmını cenuba ve şimale ~evkcttlk
dayancırak Dinyeper neilrl boyunca teri tahmin olunuyor. Almanıar1 tek· 
yerle-:ınişler ve derinlC'rnesl.rıe bı:· ka- rar merkeze ku"·'"·et ~e\'kine mecbuı 
vis halinde bir cephe !:;:urnluşhırdır. ederek simıılde zayıflatmak ırt:ı Sov
Dinyepcr nehrinin yatağı genlştır. Bu yetler merkezde &ünden güne artar 
nehir Uzerıcde düşman ~ıtcşi altında şiddetli bir tazyik icrasına çahşıyor
kôpru kuımek, veya sandallarla kar- lar. 
şıya geçnıek kolay iş dC'ğildir, zaten So\'yetlerin merkeıdeki mukabil 
A~nanların yen, bir ta:.n·uz (çin bu- taarruı:laı ınm bir hede!! de Gomel'
rada bir müddet is irahı'e ihtiyaçla- aen D~nyeperi geçerctt H3rkof üzeri 

n olsa gerektir. Ouun için bizce ll
c;üncO taarruz bu cephede mu\·afta
kıyetle tamam !a r-m~tır. 

Şimdi Alma!1 kuv·ve!.lertnin şimal
de Lerungrad üzerine yaptrftları taz
yIBı arttırdıklarını görüyoruz. Alman
lnr No\·ograd'ı aldıktan sonra adun 

adım Leningrad'a doğru ilerlemekte 
devam etmişlerdir. Buradaki saha 
baştan başa müstahkem olduğu, bir 
taraftan da yağmurlar başladığı için 
taarruz gayet bel::letJe 'nklşa! etmek-

İDEAL 

rıe sarkn1ak lstıyen Alman kuvvetl~· 
rtnln ileri hareketine mJ.ni olm:ıktır 
Almanlar on gün kadar evvel bur:ı
da bir yarma hareketi yaparak ller· 
lerr:iyc teşebbUs etmişlerse de, Sovyet 
kuvvetl('t'i tarafından Cf"vrilerek im
ha ~ilml$1erdlr. Buna rnğm<'Tl Al
manlar buradan Harkof üzerine ıt'e
rek Kie!'l arkadan çevirmek flkrln
den vaz geçmemı..:Jerdir. Onun tçfn 
So,•yetlcr burada mukabil t::;ırruılar
la Almanları rahaUız etmekte devam 
ediyo:·lr. ~. 

BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G AS 5 ON 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş vapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz .• 

Satış ueri: TAN - lstanbul, 

Fiatı 50 Kuruş. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor k.t: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

~ 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedim bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum. .. -

f Fiafl 50 Kuruş. 

Tol.b,y, Ha:ıl Gemicı, Ahmet Naio,.a(1, Yu~ui 
Akalın.. 

1 5 el SİNİF MARANCOZLUCA 
TERFİ EDEN 

Ali Erer. 
4 cü SINIF SARACLlC.A 

TERFi EDENLER 
Yusur Örcncık, Şevket Enulın. 

4 cU SINIF NALBANTLICA 
TERFi EDENLER 

ldrıs Erdemir, Huaeyın Sa,·ul, Sıduıtah 
Boyaan, Mehmet Turaın, Ahmet Sırmı. Müı 
tak Tomınbıy, Lolı:man Ahay, Abdullah Kı· 
vanı;. 

3 cU SINIF BANDO MUALLIMLICINE 
TERFi EDEN 

Feridun Özltolt. 
4 ci.ı SINIF BANDO MUALLIMLIC1NE 

TERFi EDENLER 
Riıa Batur, Jımail Bora, Ahmet Boı-kurt 

H. Hıbni.l Dırmenci. 
S el SINIF BANDO MUALLIMLICINE 

TERFl EDEN 
Yahya Alıdcniı, 

e cı SINlF BANDO MUALLIMLICll'lıE 
TERFİ EDEN 

lhıan Ttakurt. 
15 ci SINIF ASKER! FEN MEMURLUGUSA 

TERFi EDENLER 
Ali.atin T.1-rhan. S•deıtln Vurınok,. 

1 el SINIF ASKERİ ADLI HAKIMLIGE 
TERFi EDEN 

N1ıcl Boıkır. 
2 el :;INIF ASKERf ADLİ 'HAKIMLICE 

TERFl EDENLER 
H•ydar ctUer, M. Fehmı TU.a:el", Muıa Ki· 

ıım Urın. N. Sadılı: Aker. A Riı:a Olttaç. M 
Selım Kayn.ak, 
3 e~ SINIF ASKERi ADLI HAKIMLICE 

TERFi EDEN 
H. Alıi( Berkrct. 

4 cu SINIF ASKERi ADLI HAKIMLICEE 
TERFi EDEN 

Ziya Pekdemir. 
5 ci SINJF ASKERf ADLI HAKIMLICf 

TERFİ EDENLER 
.Rlzı Tunç, Fıruk Aldemlr, A. Turhan 

Ayatı, H. Avni Kunbilek. M. Ruı J::rdot• 
muı.A. Rifat Bırlııı, lsmail Doğu, Hılit U
ıu .. oy, M. Şahıbettıo Hormıı, Nee-dct Kudat 
a:ubillilt. 
6 cı SINIF ASKERi ADLI HAKIMLICE 

TERFi ED.EN 
Ahmet Aker. 

ı el SINIF ASKERi MUALLJMLICE 
TERFİ EDENLER 

Fuıt GOnülererı, Celilettın Kutın H. Feh 
mi Yaıır 

2 el SlNIF ASKERi fMUALLIMLIGE 
TERFi EDt.N 

D. SilkrO Aydınarslın. 
3 cu SINİF ASKERİ HEKIMLICE 

TERFi EDEN 
Hılıamcuin Ö7ı;ı;ültekırı 

5 el SINIF ASKERİ MUALLİMLICE 
TERFi EDENLER 

O. Re•at Otoman, Ru.tü Tınıa. 

1 ci SINIF MUAMELE MEMURLUGU:'liA 
TERF1 1::.Di:NLER 

O. Nuri UluöryuTt, Vahit Akı-tin. 
2 el SINIF P.1UAP.1ELE MEMURLUCUS~ 

TERFi EDENLl::.R 
A Nııuhi öıat.n, Abttıet Çeliktea. Lı.ıtı 

Coıku, O. Ferit Sükan. Tımut Kubaıı, Ramı 
zan Gediıli .. lhıın Okay. 
3 cU SlNIF" MUAMELE MEMURLUCUN/ 

TERFi EDENLER 
Rıfkı Glln, liahınin Erıilrk, Bd11ttin Dı 

rlın.. 
4 cU SINIF MUAMELE MEMURLUGUNı 

·rERFI EDENLER 
I. Adil GU.neycan, Dunun Atalay, S Sırr 

Tunal M. Emin Avtır, Abdullah lı11, Salı 
Erdil. ö. Rıza Ulu~y. Hıdı öıser, Bıarl:aıat: 
tin Merıl. 
& d SINIF MUAMELE MEMURLUCUNı 

TERFi EDENLER 
Ekrem Erkan, Riıa Soysal 

3 cU SINIF HESAP Ml:.Jl,1URLUGUNA 
TERFJ El>ENLER 

Necmeıtın Çıkır, A Mithat Önecl Ahmt 
Çıldır,A. Feyı:ı Artımur. Rııa Erolc. 
4 cU 51NIF' HESAP MEMURLUGU"'lA 

TERFi EDENLER 
Brdri Erctın, M. Salih Erdir, Alle~tın C 

leıun M. Arıf Sayınc-r M. Hılmi Erkırm· 
A N.ırl Oral. A A•nı 1"ekir, A. Hıydıır Acı 
O. Nuri. Bcr'kôz, Kimıl Atmacı, 1, Nurl t. 
O Behn Davır. Ahmet Kuytın. Mu•a ('u 
arı, 1. E.Ehenı Akural M. Atıl Dtmırars.la 
Oıman Kıyak, Behçet Ya•an. 111 Tüıeıı. il 
hl DürUk. JI. Vıdı Akyt;ırek A. Oaman Çolı 
A. Hilmi Ciırı•1:, &mır &en. Peyıı Çakm11 
Sıbın Ycjıı:?t M. Nuri Erun. Muhlttın Erı:a 
M. Haa.an Ulktr, M Ali Hır.talın. Sadenl 
Ener, M H.aklu Teılan. Baht Enııı:ı, H Fc 
mi Alpdotın, M. Huhi.ı;l Ona:el. K. Vebt 
Akıu. Abdülkerim Polat. t Niyıd ~vcnh 
1. Ethem Tııktxkx, M Durıun Topçuııflu 
Nuatafa Kip, lııl.. Remıi Baylı.al Cemıl Ö.ıer 
Stlleymııı Yalcın. J. Vehbı T.1..-!emir, HJ t 
vin Gılnaör, M. Celllettin Demiralp, M. A. 
Terba1aran 

5 cı SINIF H!.SAP MEMURLUCUN.\ 
TERFi EDENLER 

Avni Gökten, Abdııthahm Uru11öl", Hıv• 
Taylan, M Şakn A• ıtkı11. H"•an R.atu" 
F.. Fikret Vural, M !tnlıı Ara , Sc>ytenin b 
demir, Kcnın Mutlı.ıdoA. Aodull.:.iı Tarha~ 
A Rlıı Aydemir, Husc1ın N.ıaııy, İbrah n 
Jiloru, H Ihrıhım Şanlı, S·Jdık V üceyun, F. 
ıı Katırıra, A Ulvi C:oıolc, Zi.iht!J Kaplır.ıep, 
Klmil Öııopnık. H•l.cı f;Tin. 1 Hakkı Çak.ı• 
Me.hmet Faik Tunçıy, Yuı.uf Gurtelrln. M 
Nurı Gu"tn. Nurettin Aktur~. H ını~-. ~ 1 

bucuojlu. M Halit Bayk;,.ra ,,_ f<İIT'l•l ('! .. e 
8 CI StNIF HESAP MEMtıRI ı..:c· .. r~A 

TAYIN EDiLENLER 
Sabri Karıyılçın. M. Emın CUYl'J h Ri . 

Garkın. Abdullah Yılcın. M. Ctm~I Ahu .. ,. 
Muıtafa Cerit, Mehmet Dotanu:ı, Re :ep o,,; 
A. Ce"ı!'et Tayfun, Hamdi ·Alper, Y.tr:ul OG 
nes. Ömer Bas A.. Rua Gora:ulen. M. Emic 
Oun17dııı. 
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I' Ana - ilk - Orta ı·e Lise 

1 
~~.:· H~~~i~~açh~!~~SI . y;:;~,:· 

Kayıt için her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat Eski 
talebe kayıtlarının yenilenmesine 8 Eylüle kadar devam edilecektir 

TAN 30 • 8 • 941 

• ~ ,.'j • 

R A D y,(J i.l:N '9 Telefon: 20530 • 

, . ~ ! 

lnailiz Kız Orta Mektebi 
'\. 

iLE 
' 

ŞABAH, ÖGLE 4' YE\ /AKŞAM 
. ' . . . . 

Beyoğlu Nuriziya Sokak 
"The English High Sclwol For Girls,, 

Mektep 17/9/941 Çarşamba gunü açılacaktır. İkmal imtihanları 
15/9/941 ve 16/9/941 tarihlerinde yapılacaktır. Yeni talebe PerşembE' 

~ 1ı günleri saat 10 - 12 ye kadar kaydedilir. 4 , 

,-~ M O B 1 L YA M E R AK L 1 L A R 1 N A : .... , 
. sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vcsalr her nevi şık mobilyalar 

fabrika fiyatına satılıyor. 

ASRI MOBiL YA MAGAZASI 
AHMED FEVZi 

İstanbul RIUıpaşa yokuşu No. 66. Telefon : 23407 , 
Tünel 

lstanbul 
Fişleri Hakkında 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
20 Ağustos 19-41 tarihinden itibaren Tünelln tatili faallyet etmesine 

binaen birinci, ikinci mevki ve asker Tünel fişleri ile talebe abonman 
kartlan tedavül etmiyeceğinden ellerinde bu kabil fiş ve abonman bulu
nan muhterem yolculardan arzu edenlerin bedellerini almak üzere Gn
latada Tünelin arkasındaki Hanyman hanında tramvay hareket dairesıne 
muracaaUan rica olunur. (7691) 

İnhisarlar Umum Müdürlü v ü ilanları 

CiNSi 
Muvakkat El<ıiltme ıekli 

Muhammen B. T, gilnıl Saati 

Maltepe Enstitüsü me-
mur evi tamiratı 625,00 46,92 Pazarlık 12.9.941 9,45 

1 - Şartnamesi mucibince ldnremlzin Maltepede yııptırncağı tamir 
!şi pazarlığa konmuştur . 
.,:. 2 - Keşif bedeliyle % 7,5 teminatı yukarıda ynzılıdır. 

3 - Pazarlık 12.9.941 Cumn günü Kabataşta Levazım Şubemizdeki 
e'!ım komisyonunda yaplııcaktır. 

4 - Pazarlığa girecekler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuka
rıda yazılı gün ve sa:ıtt~ ndı geç"n şubeye müracaatları. 

5 - Şartnameler ~oza geçen şubeden alınabilir. (7678) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdüriyet şuabatiyle karakolların teshlni için azı 200, çoğu 250 ton 

kok kömürü açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 9.9.941 Salı 
günü saat 15 de yapılacaktır. Kömürün tamamının muhammen bedeli 
4700 liradır. Muvakkat teminatı 352 lirn 50 kuruştur. Taliplerin'"llyni giın 
ve saatte müdüriyet binasında kurulu komisyona, §artnameyl görmek i-
çin de Ş. 3 müdürlüğüne milrncnntları. (7292) 

_ _ _ _Emniyet Müdürlüğünden: 
MOdQrlyetlm!z şuabatlyle kndrolarmın tesltlnl için ıızı 160, çoğu 200 

çeki ıürgen odunu açık eksiltme suretiyle nlınacaktll'. Eksiltme 9/9/9.U 
Salı günü saat 15 de yapılacaktır. Odunun uımammm muhammen bedeli 
870 liradır. Muvakkat teminatı 64 lira 15 kuruştur. Taliplerin ayni gun 
ve saatte müdüriyetimiz binasında kurulu komısyona şartnameyi görmek 
için de S. 3 mUdürliığüne müracaatları. (7291) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden· 
1 - 20 kıymette 50,000,000 milyon posta pulu pazarlıkla tabettlrile

cekir. 
2 - Muhammen bedel 23,000 Ura, muvakkat teminat l 725 liradır. 
3 - Fennt ve idari şartnameler lier gün Ankarada P. T. T. Leva

zım Müdilrlüğunden ve İstanbul Ayniyat Muhasipliğlndcn almabilir. 
4 - İhale 9 EylQl Sah günü saat 16 da Evkaf Apartımıınmm asma 

katındaki dairede P. T. T. Levazım Müdürlüğünde mütc:iekiil komisyon 
huzurunda icra kıhnacaktll'. (5885) (7481) 

rüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
19~1 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi 1/ Eyl!Hden itibaren 

30/ Eyltlle kadar '3abahları yapılacaktır. 
Fazla tafıillt için mektep idaresine milracaat edilmesi. 7502 __.....,......._.. ............... .....-.....-~ 

T 0 R K I Y E C 0 M H U R 1 Y E~T 1 
ZİRAAT BANKASI 

Kurdluı Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muametClerl 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında gü.rıde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ ller yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. ........................................ 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Cocuf( Ansiklopedisi 
Her Çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye}; 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Ç!>cuk Ansiklopedisi hediye etmenizi ta\'s İye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk An~iklopediııı 
.çocuğUn mektepte 
nektep dr~ında, hatta 
nektepten sonra muh· 
!aç olJnğu en kıy
.netli eserdir. . 

..Çünkü: Her hediye kırılıp kay· 
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
:uğUn hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 

tün hayatınca iz bır:ı. 

• Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla· 
nna yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 

. en çok verilen eserdir. 

_Çünkü: Çocu~ A:ls:klopedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
~ifesini Rörür Ona 1-)oş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder 

kacak bir eserdir. T 

TAN 1'teŞriyat Evi 
, lstanbul 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 

Çoeuk Ansiklopedisi ikı 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Talebe ve mıuıllimlert 
tenzilatlı (6) liraya verllir. 

El Ütücüsü 
Aranıyor 

Köprü Betonarme Döşeme ve _ Parke 

Kaldırım inşaatı 

' aer yenıekten aonra (Ünde üÇ defa muntuama11 
dişlerinizi tırçala)'Ull%. • ~ 

, ................................... ~ 
Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu Menfaatine 

Sa~~~;~:!!!uz BAY AN SAFİYE ı::i~a~lc 
SUAD iYE PLAJ GAZiNOSUNDA 

B u A k t a m ıaat 20 den 3 e kadar 
Varyete numaralariyle gayet zengin programlı müstesna 

mere tertip edilmiştir. Fiyatlara zam yoktur. 
bir milsa-

Avdet için motör temin edilmiştir. 

~---------·----------------' 
rs !,! ~n! !u~ndan ~ E~IU~! Uiba~ ~ü~e~ı! 

tenzil edilmiştir. Emsalsiz manzara ve nefis yemekleriyle son 
bahar havasından istifade ediniz. Her vakit oda bulursunuz. 

l',.--.-----------------• LOR EN Z TEFAG 41 
....... 

Radyolarının yeni modelleri ve bilumum aksam ve lambala 
rı gelmiştir. Radyolarınızın tamiratları, bakılmaları için yal
nız Türkiye umum mümessili Sadettin Sönmez, Mihal Logo
tetis'e müracaat ediniz. Sirkeci Horasanciyan han No. 7/26 

Tel: 20412 

'"' ........................................ ~ 
Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

Balast Münakasas~ 
Devlet De~ir Yollan 6 ıncı İşletme Müdürlüğünaen 

Aşağıda muahmen bedel, bulunduğu yer, miktar ve muvakkat te
minat akçeleri yazılı balast ihzarat münakasa ve ihaleleri 1 Eylfll 941 
pazartesi günü saat 16 da ayrı ayrı yapılmak üzere kapalı zarf usullyle 
Adanadn 6 ıncı işletme müdürlüğü binasında komisyonumuzca eksiltme• 
si icra edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerln kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklif: 
lerini muayyen günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu şe nit şartname mukavele projeleri komisyondnn paraSJZ olaralıo 
almııbllir. (7122) 

Ba last oca§ının bulundullu 
kilometre ve mevkii 

Miktar F. M/3 
M/3 Kuruı 

1-iandason 78 - 82 5000 190 
Toprııkkale - İskenderun 

arası 10000 140 

,Muhammen Muvakkat 
ledel tutan teminat 

Lira Lira 

9500 

14000 

1 
Ul.50 

,, ıo~t 

Harp Okulu Komutanhğından~ 
1 - Aşağıda yazılı şartlan haiz okurlar Harp Okuluna alııuıeaklar• 

dır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp Okuluna, ).nka~ 

ra haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik §Ubcsine müracaat 
edeceklerdir. 

B - Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-941 den iUoaren 20-10-941 ta· 
rlhlne kadar devam edecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul 

, edilmiyecektir. 

Usta el ütücüsüne ihtiyaç var
dır. Vesaik ile birlikte hcrgün 
saat 16 da Feriköy Kuyulubağ 
sokağında 73 sayılı intibah çama 
şır fabrikasına baş vurulması. 

Nafıa VekCiletinden f, 
1 - Seyhan vilbetinde Ceyhan köprüsünün betonarme dö1eme tecrit 

ve parke kaldırım inşaatı 26.800 lira keıılf bedeli üzerinden kapalı zarf u
sulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Giri§ şartlan
A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermiş buİunmnk. 
C - Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi olan askeri hastahanede~ J 

(Harp Okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. 

Satllık Çiftlik ., 
istanbula bir saat ve Bakır- 1 

köyüne yarım saat mesıı!cdc bu
lunan eski Papasköy yeni Gü
neşli namilc 'maruf büyük bir 
çiftlik satılıktır. Taliplerin Şeh
remininde Saray meydanında 49 

1 numaralı dükkanda sahibi Bay 
Numana müracaatlan. ,___ , 
Şehir Tiyatrosu Yaz Temsllleri: 

Hnzım ve arkadaşları 
31 Ağustos 941 Pazar akşamı saat 

9,30 da 
Suadlye • Şenyol Buketpark'da 

HERKES KENDİ YERiNE : 

Vodvil 3 Perde 
Tiylatrodan sonra Tramvay vardır. 

2 - Eksiltme 10.9.941 tarihine müsadif çarşanba rünü saat 15 de 
Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliii eksiltme ve arttırma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl diier evrak Nafia Vekileti 
şose ve köprüler reisliğinden 134 kuruş mukabilinde alınabilecektir. 

4 - Eksiltmeye rirebllmek için isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
3 gün evvel bir istida ile Nafia Veklletlne müracaat ederek bu gibi iıleri 
yapabileceklerine dair ehliyet vesikası almaları lizımdır. 

5 - İsetklllerin ticaret or'·,51 vesikasile 2010 liralık muvakkat teminat
larını havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifııtı 
dairesinde hazırlayac.:ıkları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon rclaliğine makbuz mukabilinde verme
leri muktezidir 5878 - 7480 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
C\tatfilerl ve Tilrkfye COmhurlyetl ile mQnaklt mukavelt!names1 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir, 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Rt>smt Gazete) 

D - 18: 23 yaşında olmak (24 yaşma girmiş olanlar almmaz). 
E - Dığer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp Okulundan öğre-

nilebilir. ı (972 - 7601) __ , 

1 JI• Dr. İHSAN SAMİ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira· 
-' 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka11nda kumbaralı ve lhbarsn tasarruf hesaplarında en az 50 
Ura11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaCiıdakl pllna g!I· 

1 
o ikramiye da{iıtılacaktır. • 

4 ~det · ı.ooo - Liralık, - 4.000 • Llra 
4 • 500' .. 2.001) .. 
4 • 250 • 1.000 • 

40 100 • t .000 • 
100 50 " 5.000 • 
120 40 • 4.800 • 

- 160 .. 20 - - • ·· - - 3.200 - / . l 
ol K KAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde SO Uradan aşağı dQşmt
yenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlaslyle verilecektlr. Kur'alar 1 
eenede 4 defa, 11 EylCıl, 11 Blrlnclk:ınun, 11 Mart ve 11 Haziran 1 

tarihlerinde çektıecekUr. 

~~ .............. --

GONOKOK AŞISI 
Bclsoğukluğu ve ihtllllUarına 
karşı pek tesirli ve tnze asıdır. 
Dlvanyolu Sut~;ınmahmut tDr· 

besi No. 113 4-j 

KAVIP: Ad:lrazarı nfifus memur-
1 

luğundan nldığmı ve içlndc Adapaza
rı askerlik şubesinden askeri mua -
melem kayıtlı bulunan hüviyet cüz- ' 
dannnı kııybetUm. Yenilerini alaca
ğımdan htiktimleri kalmamıştır. Sıı 

1 
pancanın Camlicedlt ma!ınlleıılnden 41 
n rnarnda Mustafa oğlu Ahmet Koy· 
l;ın 326 doğumlu. 1 
~~~~~~~~~~~~~- ı 

KAVIP: Golato niıfus memurlu -
ğundan ald~ım huviyet euzdanımı 

kaybettim, yenisini alacagımdnn eski-
sinin hukmu yoktur. 1 

Mehmet oğlu 306 doğumlu 
Ahmet Cömert 

"Doktor Hafıı Cem=' 
Dahiliye Mütehassısı 

"n7.ardnn bncka her fFiin ~aat 
'2 - 6J ya kıufor fctnnhul 

Oi"n"'·ohı No. 104. 
1'" 1 • ? ? 'HHI 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000-000 İngiliz Lirası 
1 .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerindeı. 
PARİS. MARSİL YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de --- -
\HSm. KIBRİS. YUNANİSTAN. 1RAN. mAK. Ftt..ts 

TİN ve MAVERA Yİ ERDÜ"N'de 
Merkez ve Subeleri 

VUGOSLAvYA. ROMANYA, YUNANİSTAN. SURİYE. LO'BNAI' 
Filyallerf ve bOtOn DOnvada Act"nt:ı ve Muhabirleri vardır, 

Her nevi Banka l\tuamell'lc-ri yapar 
Ile~ah1 cari ve mevduat he!llaplar1 kiisadı . 
Ticari krcdiln \'e vec;ai1di kredilf'r kiisadı. 
Tiirkb·c ve Ecnebi memleketler üzerine keşide 
ic;konfoc;u. , 
fJorsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa o,erine avans 
"'enedat tahsilah ,.,. ••ir~ 

------- -----
En yüksek· emnıvet şartlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

sencdat 

f>iyasanın en müsait fartlarile (kumbaralı DelJO 

kumbarasız) tasarruf hesaplan acılır 

, 
IMAll' • sz 

T. iş Bankası 
Küçüle Tasarruf 
Hesapları 1941 

~KRAMIYE PLANI 
: jideler 4 Subat. 2 Mayıs, l Atoı· 
"· S tki.ncitetrin tanhlerlnde n· 

''"" -

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Lln.lılı =2000.-Llrı. 
s • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • cısoo- • 
4 • 500 • c2000.- • • • 250 • =2000. • 

35 • 100 • c3Soo- • 80 • 50 • =4000- • 
300 ıo =6000.- • 

1 

1 
Sahip ve Neşriyat müdürü Emın Uzman. Gazetecilik \ 'C Neşriyat 

l'. L. Ş. TAN Matbaası 


