
Sekizinci tertibin 
kuponlarım yarm 
neşre başlıyoruz 

illi rnti ba: Den::r. Harp okulu ta lebeleri ve tayyarelerimi%; • Kaliraman 

Ordu terfi listesinin fB 
amamını neşrediyoruz • 
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Piyade, Topçu, Hava, istihkam, 
Gençlik için Muhabere, Nakliye, Demiryoı Dün y urdun her tarafında 

Mili Müdafaa sübaylarından terfi ed~nler c-oşkun tezahüratla kutlandı 
terbl·yes·ı çı:::~i~~~n~:u ~ı ~~y~· A~~ed~J:ı~:u;:~ ROMr=-N MACAR 1 

miştik· Butllii de henüz intipr et. Gökmen, Abdülhalim İlter, Ab- 1:. -
miyen kıamm nelrlne devam edL düJkadir Akın, Veli Unat, Rem. 

y yoruz. zi Kurtcan, Lutfi Tuğlu, Meb· iHTILAFI 1 
1 azan: ASIM us Binbaşılığa terfi eden piyade riik Savaşman, M. Tevfik su·· 

il yü::başılar: ren, Fethi Kaptan. M. Ccl:il Mihver dewletlerl-
... 11•ene30 Ağustoa Zafer Bay. Ali Oktay, M. Reşat Tanyol, Ünsal,_.M. Veysi Şen.ol, l, Hak· ·-•- blkml •tr .a_• lnat~en muhtelif yer- l U k Çe sf llUI - - -- U 
i~ ıençlak ldüpleri de açıldı. Fethi Yurdalan, . Halil nal, ı tiner, M. Va ı Tokuş, Y. il arU U I dl 
R~ taraftan Hava Kurumunun Ratip Ergenekon, M. Suphi Şen, (Devamı 5 incide) l 81' e Re C8 eD 
İ~ eylülde acna erecek o.. M. Tevfik Karadayı, la.et Ko· ( Yazm 2 itıcide) 
~nu kampı ve Türkkuıu şu.. 
~den aynlacak gençlerden 

·1~rlulc bir paraıiit kıtaıı ye. 
Ol'\ız. Ye karar verliğini iıiti. 

M:ıe1cet aençliği ile alakac!~r 
OÇırıi hidiıeler ve hareketler 
bnı tte 30 ağuatoa zaferini ya. 

J olan Türk milletinin gek-. 
te dahi varhğmı ve istildruini 

1 h: etmek için her ihtimale 
ti~ ~l.ulığını göatermeai 
aiztfh...ı. huaaai bir ehemmiyeti 

(Dtvamı 4 üncüde) 

Yunkers fabrika
ları tahrip edildi 
Berline yeni-
den baskınlar 

yaplldı 
( ı·a:ısı 2 nclde) 

Beden terbiya mükellefiyeti 
Dün binlerce genç • 

vazı· 

J e başına koştu 

Vakıt' ın okuyucularına hizmeti 

165 kuruşluk itabı 
50 kuruşa veriyoruz 

'Yarmdu itibaren kapoaıarunw 
toplamaya llqlaymız ı 

"VAKiT,, gazetesi ok.uyuculanna IJir hizmetle bulunmak 
maksadiyle şimdıye kadar yedi tertibde tenzilatlı bir çok .roman. 
lar, hikaye kitablan ve dünya ~esc~le~inden olan "IJün ve Ya
rın,. külliyatından üç !jCIİ ·kitab vermıştır. 

Okuyucularımızdan gördüğünlUz rağbet karşısında daha bil· 
yük bir fedakarlığı icabettirecck şekilde yeni bir tertib hazırlamış 
bulunuvonız. Yeni tertibimiz, vereteğimi: kitabların tenevvüü iti
bariyle. çok c!zib. ,.e· zengindir. Fiyat itiba~iyl~ d<: şimdiye. ~adar 
görülmemiş bir tenzilat yapılmışUr._Verecegımız kı~.a~arın ı~mle. 
rini okuyanlar 'yaptığımız fedaldlrhgın ne kadar buyük olduguou 
takdir edeceklerdir: · 

1<1,)atı: Kunıı 

ı - IJ'ab!lar Jn\Jren Ço!;uk - 'l"a:ı:an: llkender Fıılattddin 
Z - I\edloı - 3 rcrdellk l\Janzum Piyes - Halid Fahri 

S - Demokrui - Haydar Rlfat 
4 - Çan darlı Halll ra,a Nlçln ötdUrllldD ~ - l\lehmet <Jemll 
li - Alafranga, Alaturka \'emel< .kltabr - Fahriye Nedim 
O - Seçme blklyeler - \'akıt N~rlya&lndan dürdUacü kltnb 
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10 
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Hakiki değerleri 165 kuruş olan şu altı k~tabı oku_Yuc~ları.mıza 
50 kuru~ mukabilinde vereceğiz. Ha~·<la~ Hıfat, ~ l~lıd ~ah:!·. ıs: 
kcn<ler Fahreddin gibi değerli rnuharrırlerın ~serlennı h~'~ sekızmcı 
tertibin okuyuculanmızı memnun bırakacagından cının~z. Meh
met Cemilin tarihi bir eseri her eve lazım olan yemek kıtabı, 5e!;· 

me hikayeler de başlı başın~ birer değerdir. . . r 
Okuyu~anmızm altı kitabı elde edebilmek ıçın -:> kuj~)!l 

biriktirrnelen ~ elli kuruş tediye etmeleri lazımdır. T~şra ?lru~:u. 
culanmız 50 kuru5tan maada 15 kuruş da posta ucretı gon
dernıclidirler. 

Y anndan itibaren neşre baılıyacağımız 
kuoonlan toı>lavınız. 

1 . 
Vstıe: lstanbul Kumandam Tiimgrnmı1 lslzak Apıı tıe l'ali Doktor 

l.utfi Kırdar. Altla: Haııa dpfi top/arımuJan biri 

Ankara, 30 ( A.A.) - Her taraf· Şehirlerden en kü~ük kô) lere 
}a~ aldığımız telgraflar büyük za- kadar her yerde bu mü:"ıa~ebetle 
derın 18 inci yıldönümünün yur- yapılan toplantılarda c:öz alan ~rnı; 
h~n her tarafından en içten teıa. subaylar, kumandanlar, d;j;ıcr ~a· 
d~ratıa kutlandığını bildinnekte- tipler yac:anılan bü}·ük günün Turk 

ır. ~ (Devamı 4 iinr.ii</.'' ı 

PiYANGO IZMiRDE ÇEKiLOi 
-------------------------------------

Büyük ikramiyenin ya
rıs ı olan 30000 lirayı 
Kegork isminde bir. beton işç' si aldı 
Baygınlık geçiren talihli ite 
dün gece kon ustu k rr!Zım 2 üıcidc.t 



2 - VAKiT 31 ACUSTOS 

Hadiseler Arasında: 

T ransılvanya 
meselesi Vıyana 
kont er ansın da 
"lir:ınada toplanan mihver 

, -.: }etlerinin hariciye naz.ırlan 
f .omanyn ile Macarictan murnh. 
aslannı Tranailvaoya ınesele
·nae anla1bnnaya çahııyorlar. 

Muvaffak olacaklar nu? Bir tah. 
n ir.c _göre olsunlar veya olmasm· 
lar. anlaşmanın ıeçirdiği seyr ve 

:\bİ~·ct dikkate değer: 
facariıtanın Romanyadan iı. 

ted' · ııraz.İ 150.000 kilometre 
ı u bbaı meıahasmda bir yenür 
f,j T rıınsilvanyanın üçte ikisini 
e1kil ediyor. Romanya ise bu me.. 
clcyi asgari arazi fedakirlığı ile 

· c daha ziyade ahali mübadelesi 
urctiylc halletmek istiyor. Tran
ilvanyada toplu olarak 3 milyon 
fomanyalr vardır. Bana mubJNI 
1ncaı- azlığı ancak 1,6 milyon. 
~an ibaret olup bunlar da Truı.. 
sılvanyarun muhteliE mmtakala. 
nnda dafınık bir halde bulun
maktadır. Bundan anlatılır iri 
Mncariıtanın talebini b1ııul et. 
mek 3 milyon Romanyalıclan bir 
çoğu ile birlikte Transilvanyanm 
üçte ikisini bu devlete terketmek 
demektir. 

Tabii olarak Romanya bu tan. 
<la bir bal tekJine ula yaDafllll• 
yor. Onun istediii •dece yarım 
aülyon kadar Macar azhğmm 
loplu bir halde bulunduğu hudut 
mıntakaır.ıdald bazı tehirleri ter. 
kettikten sonra geri kalan .ı.aliyi 
mir'Dadele etmektir; yani TnnsiL 
,; an yadaki .~carlan Macariatana 
göndermek, Macaristandaki Ro. 
manyalılan da Romanyaya al· 
makbr. 

Fakat i11in prip olan ciheti p• 
dur: Mac:ariıtaa ile Ron..Ja a. 
raımcla nud ihtilif nna .. me. 
selenin halli husuaunda Berlin 
ile Roma mahafili de &Jnl tekil
de dütünmemektedir. Alırrwnler 
daha ziyade Romanyalılara, ttal
yanlar İM daha ziyade Macarlara 
hak vennelrtedir Ye Romaya ile 
Macaristan arasındaki anlat'""' 
lriın bir türlü bertaraf edileme. 
meaiade bu ~etia de -...ı 
bir tesiri hlundufu ıüpheaizdir. 

Tayyare ile V atilıandtın 
Li~bona Plen bir 70ica 

Amerika c-la....W Ranel.. 
tin Vah,,_. plaal Wr mö ıeni
li ftl'Cllr. ~ Ta,lor ..... 
bu zat aiaatoRa 20 nci paü Pa. 
Pli t.uafmdm ..... edilcliktım 
sonra ta,,.. • 1 hhaN ime.. 
ket etmİf, ..... - 29 aiaata.. 
ta Eut. w..-a ile An.ilraJa 
sitmittir. 

Şimdi AW'lqla TUiıeti .W.
yıaaJ'le M,..._ T.,._._ VatL 
kanda ,...talı ml"ht " .. mi. 
lilııaltaa --- ........ ..,....t 
rmalalllif .......... ainJOI': 

1 - Bir riw8J•t. söre Rlaftl. 
tin phsi m&me.-ili lnsiJtwe ile 
Alımnya anamda IJir nılh tefelt
büsü mümkün olup olmachiı hak. 
landa Papanın rey n fikrini aL 
mlfbr" müa&et neticeye nnnq. 
tır. Baaua üaerine Runelt lasil
t.....a. .. silıi prtlarla ...... 
niı.,.t ~ AlımnJL 
ma da A....,.pa nlha hUdandüi 
ni,etlerini öl..... utijOll'Wllf. 

2 - ikinci ri..,-te ıöre My. 
ron Ta,.Jor Vatilmulan a,.nhp 
ile aiyui hadiseler uumda Wr 
münasebet ,cidar. Ba zat hasta 
oldufu için kat'i olanık ...-leke. 
tine clönmüttür. Bir d.lıa a.det 
de etmiyecektir. 

Bamanla heı .&er &u ikinci ih
timalin dofru olması, yani Ruz.. 
veltin VatikandaJri f8)ııi miirnes.. 
silinin hastalık sebebiyle Ameri. 
kaya dönmesi 'birinci ihtimalin 
asla •arid olamıyacağı manaırnı 
tazammün etmez. Son zamanlar. 
da baZ1 1 taiyan razetelerinin "AL 
manya tarafından Biiyük Britan.. 
yaya bil' js tili taanuza yapıl1111. 
yacalıtır'' yolundaki neıriyatlan 
yava9 yavaı J tnlyada bir anlatma 
aulhu lehinde temayüller '-'1a. 
dığı hiaıini vennektedir. 

Hakikaten A vnıpa harbi sene. 
lerce ıürecek bir yıpratma harbi. 
ne dönene böyle bir harpte Al. 
manyadan ziyade ltalyanm zarar 

1'40 

ı Roınen - Macar 
ıhtııatı 

Piyango dün 
izmirde çekildi 

l Yeni hudut hadiaeleri 1 
münasebetiyle _ 

r Sovgetler ı 
Romenler 50 bin kilo
metre murabbaında 

arazi veriyor 
\ ıyana, 30 ( A.tl.1 - ü.N.B. 

bıldıriyor: 
Bir tara.itan mih\ er de\ !etleri 

hanciye nazırları, dığ r taraıtan 
Homen ,.c :r..ıacar haridye nazıria· 
ıı ara mda ccrcpn etmekt olan 
muzakcrcler, mıh\ er de\ !etlerinin 
hukmi bır karariyle neticelenmış 
tir. Karar bugün saat 15 de Beh·e
dere sarayının •' :\.ltm.. lonunda 
ittihaz cdılnü~tir. 

Alakadarlar arasında ıki taraflı 
bir te viye suretı imkfm ız görül· 
dükten sonra Macar -.e Homcn hü. 
kQmct.cnnin arzuı;u uzcrine ha
kem mudahale etmıştir. Hakem 
kararı Macaristana tahminen 45 
bın kilometre murabbaı arazi ka· 
zandırmakladır. Bu arazı meya
nında, ezcümle §imalt Tran ilvan
ya mıntakası ve Klauselum • Cluj 
Szekle komitalıklan dahildir. 

Bu hakem karannı müteakip bir 
taraf tan mihver daYletleri hariciye 
namları, diğer taraftan da Ro
manya hanciye nazın arasında no· 
talar teati edilmi§tİr. 

Bu vesaikle Almanya 'e ltalya 
Homen topraklarının tamamhhğı
ıu ve tcca-. ilzden ma uniyetini ga
ranti etmekte, Bukreş hükOmeti de 
bu garantiyi kabul e)•lemektedir. 

Anlqm.nın metni 
Viyana, 30 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: . 
Romen ve Macar hıiktlmetleri 

Alman ve İtalyan lliiklımctlerine 
müracaat ederek Macaristana ter. 
kedilecek arazi hakkında Roman· 
ya ile Macaristan arasındaki mu. 
alllkta bulunan meselenin hakem 
karariyle hallini rica etmişlerdi. 

l\li!ii piyango itlarcaini:ı 30 a
ğustos Zafer Bayram: i'iin tertip 
ett~ği fevkalade piyangosu diin 
İzmir Entcrnasronal Jruarında 
'icl~ilmiştir. 

Merasim•le 'Maari~ ' ekili Ha. 
san Ali Yücl'l, Jzmir V:ılisi Fuat 
Tukaal. mevkıi müstahkem ku. 
mandanı General Mehmet Bet·
az, İzmir Bt-lcdire Neiıi Doktor 
Behçet Uz parti ba~kant Galip 
Bahtiyar ve İz.mirde bu&L nan me· 
buslar, 45 bini mütecaviz halk 
huzurunda 18.30 da lıtlklit mar. 
siyle ~ landmı!, ke!ide safahatı 
Sait Çelebi tar~fmdan h!lka izah 
edilmiştir, 

60 bin lira kazanan 298454 nu. 
maralı biletin bir parçası !atan. 
bulda, diğer parçau Trabaonda. 
20 bin lira kazanan 172517 nu
maralı biletin bir parçası İltan. 
bulda. diğer parçası Fetbiyede. 
1 O bin lira kaJanan 62562 numa. 
ralı tam 'bilet Ankarada. 5 bin li. 
ra kazanan biletler lltanbul, Tar· 
suı, 2 bin lira 1ralan1111 biletler 
Kastamonu, Ankara, Bafra, Sam. 
sun, İstanbul. Berıama. hmlt, 
Sivrihisar. Bin lira kuanan bi. 
Jetler İstanbul, Zile, Buna, Edir. 
«, Ordu, Artvin. İ.mıir, Konya. 
Eakitehlr, Samsun. Lapseki, ls· 
kenderun, Adana, Zar.ı. Balıke. 
sirde tatılımftır. 

298454 
172517 
62562 

202981 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 

61970 5.000 
2000 lira kazanan 

numaralar 
7280 90263 93433 140490 

189691 195144 196903 262363 
262614 280989 

1000 lira luuanan 
numaralar 

Bıı talep üzerine Almanya ve 
İtalya hariciye nazırları B. Fon 
Ribbentrop ve Kont Ciano, Ro. 
manya hariciye nazın Manoiles. 
ko, Mıcariıtan hariciye nazırı 
Kont Çaki ile yeni bir milllkat 
yaptıktan aonra bu&ilıı Viyanada 
a~ğıdaki hakem karannr ittihaz 25111 26733 
etmiıterdir: 63886 70890 

59747 
87940 
98910 

62178 
91658 

107747 
137690 
196129 
229798 

Resmi tebliğe nazaran kararın 95398 95983 
metni ıudur: 110951 129621 132495 

175641 
219731 

-··-- - -- --

1 - Romanyayı Macaristan· 150194 165199 
dan ayıran hudut hattmın kat'l 1 9ı.91176!!S!l6!!!!!!!2I0!!91!085 fclcli bağlı haritada çizqene teka. "' 
bul edecektir. Bir Romen ve Ma. kılacak ve bu deYldler meseleyi 
car komlıyonu bııdut hattının te. kati olarak halledecSlerdir. 
fenuatuıı mahallinde teabit ede- Viyana, 30 ( A.A.J - D.N.B. 
cektir. bildiriyor: 

2 - Macariatana terkedilecek l yi haber alan kaynaklaıdan 
arui 15 &Un sarfında Romen kt. öğrenildiğine g&e Alman. Jtalya, 
taab tarafından tahliye edilerek Macar ve Romen hariciye nazırla. 
muntuam surette tealim edile. n, Macar• Romen meselesinin 
cektir. Tahliyenin ve it1alin muh halline müteallik esas .zabıtname 
telif safahatı derhal bir Romen • ile müzıeyyel sabrtnameleri iımala· 
Macar komisyonu tarafmdan tea. maya b&§Jamqlardır. Bu vesika 
bit edilecektir. Macar ve Romen Romanya ile Macaristan arasında 
htlkOmetleri tahliye ve itıalin yeni hududu kat! olarak tesbit et
tam bir lntinm içinde cereyan mektedir. 
etmeline dikbt edeceklerdir. Alman hariciye nazın· 

8 - Romanya tarafından ter. 
kedilecek arazide yerletmll bQtlln nın nutku 

243764 256739 290144 291018 
296702 299698 

Son üç rakamı (87 5) ile niha. 
yet bulan 300 bilet l 00 er lira; 
Son iki rakamı (08) ile nihwct 
bulan 3.000 bik! l O ~r Jıra; \3on 
rakamı ( 5) ile nihayet bulan 30 
bin bilet 3 er lira; Son ı;akamı (9) 
ile nihayet bulan 30 bin bilet 2 
ıer lira kazanmı!lardır. 

Talihli ne diyor? 
P yangonun bu kec:ide~nde ka

zanan talihlinin biri şehrimizdtdır. 
K~ork adında olan bu talıhli Pan· 
galtıda Bayır sokakta 52 numara
da oturmaktadır. Kegork 28 ya~ın
da bir hemşiresinden başka kimse. 
sj olmryan bir i~idir. 

Dun gec.e sinemaya gitmiş, saat 
on bir buçuia doğru ağır aiır evi
ne gelirken sokak b3§ında üç dört 
kişi yolunu kesmi,tir. 

Bunlar piyango biletini aklılt 
Nimet ki~ainin sahiplerinden Is· 
mail ile arbda lanndan ikisidir. 
Kegork, Bay Jsmam tanımamıt. 
arkadaşlarına: 

- Ne var! dıye sormut. onlar 
da: "Biletini \er bakalım, bir tef 
çıktı galiba,. demi~erdir. 

"Kegork bu sözler üzerine hızla
narak evine gitmiı. kapıyı hızla 
kapayarak dı~ çıkmamıştır. 

Neden sonra kaJ>I açılmıı: Ke
gork "haydi gidelim,. diyerek oto. 
mobile binmiş, piyango ki~sine 
gelmiştir. 

Kcorka 60 bin lira çıktılı &öy
leninoe kızmış, "benimle alay edi· 
yorsunuz. böyle delice şakaya kı
ıanm doğrusu,, diyerek hayli söy
lenmiş, kendisi güçhalle ikna edile. 
rek parası wrilmrk istenmiştir. 
Kegıork evvela para}'I almamak i• 
temiş. bir hayli mOddet baygmlık" 
lar ıeçirmi~. neticede: 

- Verin bakalun, diyettk otuz 
bin lirayı almıştır. 

Kegork para)·ı aldıktan sonra 
bir muharriıimize pınlan söyle
miştir: 

.,Senelerdenberi Nımet kiıesin-
4en bilet alıvordum.. YirJnl 16'.ı 
t\"\'tl bir fira. ,ıerı:;- bu bileti aldım: 
llk ıamanlarda hiç ümidim yoktu. 
Fakat birkaç giln evvel rüyasını 
gördüm. Fakat bu kadar büyük ik. 
ramiye çıkacağını tahmin etmiyor 
dum. Üç aydanberi de hemen he 
men i~im. Beton demirci i~i
si}im. lnpat durduğu için ben dt 
dolaşıp duruyordum. Bu para iJt 
ne yapacatunı şimdi eöyli)'f'Cek 
halde değilim. Her halde kendime 
~~sipee bir apartıman kurmak 
isterlnl.,, 

Kegork gittikçe kendine gelmif. 
güle güle otomobile binip iki ar
kada'1yle evine gitmiştir. 

Romen tebaaları Macar tllıbliyeti. Viyma. 30 (A.A.) - D. N. B. Tuna aabaaında bulwwı devletle-
ne ctreeeklerdJr. Altı ayhk bir bildiriyor: rin itbirliğiyle ve inciltere ile 
mllddet zarfında bunlar Romen ta· Macar. Romen ihtiWı hakkın. mihver devletleri aruında harp 
bllyetinl tercih etmeye mmm ola· daki hakem kararlarını bildircliL betladıiındanberi Tuna havzuı· 
catlardır. Bu halda istimal eden- ten sonra Alman hariciye nazın na harbi ıirayet ettirmeie teıeb. 
ler bu mllddete ilAve edilecek bir Fon Ribbentrop ve ttalyan bari. büs eden İngiliz liyaaetine 
sene zarfmda Macar arull1nl ter. ciye n.ann Kont Ciano, dclepa- rafnıen o sabaya harbin ıeıüfle. 
kedeceklerdlr ve Romanya tara.. tonlar ve Alman Ye yabancı mat. mesine mani olınrya muktedir ol
fmdaıı kabul edileceklerdir· Men· buat mümeuilleri hu~urunda be. duklarmı ve bu huauıtaki azimle. 
kul kıymetleri mllfkUlltaD bera· yanatta bulunmqlardar. rint bir defa daha ~rmiıler. 
berleriDde gGttırebllec:eklerdlr· d •"'•"· 
lılallanm ve mWklerinl hareketle- B. Fon Ribbentrop-demlJtir ki: ir. 
rfne kadar 1&tabllecekler ve •ut Verilen hakem brariyle Av- Beurabya meselesine milteal. 
huılatmı beraberlerinde götUre • rupa ıiyaaetinin mühim ve milt- tik Sovyet • Romen anlatmaıın. 
bileceklerdir. Şayet bu milddet kiU bir meseleıi kat'! surette hal. dan ve cenubi Dobruca hakkında 
zarfmda mWklerlnl 1atamulana ledilmittir. Romenlerle Bulgarlar araıında 
Macar hUkftmetJ bunları tatmin e. Alman hilktuneti namına bu elde edilen anlatmadan sonra bu· 

Romanyaya yeni bir 
protesto verdiler 
Moskov;ı, 30 (A.A.) - Tas a· 

jansı bildiriyor: 

Hariciye müsteıarı Dekanczof, 
19 a~ustost41 Cafenkoya "Romen 
kıtalannın Romen • Sovyet hu. 
dudundaki tahrik edici harekttle
rini'' protesto eden bir nota tev. 
di etmittir. 

Notada. Romen kıtalarınm 
Sovyet hududunda mükerreren 
yaptıkları 'ff So•yet muhafrzlan. 
nın bazı ahntde muJlabele etmek 
zaruretinde kaldıktan endahtla. 
nn teçvb edilemiyecefi bildiril
mi§ti. 

Dekano~of, diln Romen ordu. 
ıuna menıup mUf rezelerin Sov. 
nt hududunda yeniden haarnane 
hareketlerde bulunmalar nı Ye 

Romen askeri tayyarelerinin hu. 
dudu teca•ilı etmelerini protesto 
eden yeni bir nota teTdi etmi!
tir. 

Notada tunlar ilive edilmekte. 
dir: 

"Bu hadiselere kurban ~dealer 
olduğu takdirde mesele vahim bir 
gekil alabilir." 

Notada bu hareketlerin muh. 
temel neticelerinden Romanya 
hlikumeti tamamiyle meıul tutul. 
maktadrr. 

Gafenko ille Sovyet notasına 
Ronwıya hükWııeti tarafından 
verilen cevabı tevdi etmi§tir· Ce· 
npta So-ryetlerin iddiaları red. 
dedilmt-kte ve Romanva hükume. 
tince, hükumetinin iki memleket 
arasındaki iyi komşuluk münasc. 
betlerini ihW edecek mahiyette 
bir harekette bulunmamalan için 
hudut muhafızlarına talimat Ye· 
rildiği bildirilmektedir. 

Gafenko, Sovyet hududundan 
Romen muhafızJan üzerine ateş 
edilclifini ve Sovyet tayyareleri. 
nin hududu geçtiğini kıydeyle. 
mektedir. 

Delranoıof, Gafenko tarafın. 
dan yapıl&p iıaıatm kontt"QJ edi· 
Iecefini bey• hqün ~ 
billnlmeti tarafından te.dl edilen 
proteıto notasına ıUr'atle mem. 
nunlyetini mucip bir cevap veril. 
mesi lizım~eldiiini teyit etmiı
tir. Çünkü 26 ağustos tarihli Ro
men notasına rafmen Romen la. 
taları §İmdiye kadar hudutta te. 
caYiize devam etmektedirler. 

Acöb lllrlllm I 
Sümerbuık Buna M.nnoa 

fabrilcuı ........... Mm mad. 
do an1larlan tefi Selimi Rapa) 
Mudanya iskelesinde kömür 
tabibe w teseUümle metıru._ 
vuife batında Wr kazaya kur. 
ban aicierek boblmuftur. 

Cena.u 31 .P.tos (basin) 
cumartesi siini falıırikadan kaL 
clınlank Banada Emina1tan 
meUrhiına defnedilecektir. 
Kederlileri kan$eti, bnu, yeL. 
pal bu aa laa'-i do.tlanna n 
tanıdıldarma lııilclirmelde müte. 
esairdirler. 
Kardeşi Frankfurt fahri konso. 
losu N~ Rapel, bnn &.ha. 
vet Rapa), ~ Anni RapaL 

Yunkers fabrika
ları tahrıp edildi 
Lomlra, 30 ( A.A.) - Hav~..:.ıı 

zaretinin istihbarat servisi biJ<Pt• 
)"Or: 

Bu haf ta ikinci defa olmak 
re lngiliz hava kuwetleri evv _w 
gün gece Berlin iızerine akıl»""' 
} apmı~lnr ve itina ile intihap tlf 
len mutcaddit askeri hedefler 
harp için hayati bir ehemmiyeti 
lan fabrikalar Wıerine yüksek 
IWı ve yangın bombalan a 
!ardır. 

lki hlotılla tqekküllerinden 
çılen tayyareler, Berlinin 
den ancak altı kilometrebk bir 
;;atede bulunan bir hedefe 
mahsusada hücum etmi,ıerdjr. 

Londra, JO ( A.A.) - Hava 
zaretinin i tıhbar.ıt servisinin 
dırdilıne gore, Dessau'daki bO 
Yünkers fabrikalannln bir 
de\·am eden bombardımanı 
sında, on beş tondan fula y 
infılakh bomba ile yangın boml"'ll 
lan atılmı~lır. Bırçıok yangınlar 
infilAklaT mlifahede edilmi 
Tahmın edikli~ne gore bu fa 
büyük zayıata duçar o muıt 
Fabrikaların } akimncle bul 
bir ta)·yare meydanına, bir 
bardımanartuı ikı salvo uk 
bir isabet kayMtmiştır. Fabrika 
nn şarki nihayet erinde bu! 
büyük binalarda yangınlar 
mı.tır. Merkez kısmı binalan 
da tam ısahetler oımu, \'C rasıt! 
şiddetli infilaklarla bir çok yan 
lar ka)detınic:lerdir. Dığer bir 
da, zıkrcdil~nlerden b:lşka bı 
grup1arı ve merkez de de bır bı 
nın iızerine bomba.ar isabet et~ 
ni ve eyin yangmlar çtkttlmı 
>an etmi tır. 

Akınlara btir.ik etm · ş olan 
pilot da, yangınların son 
büyük bir 3iddetle devam etmek 
olduğunu, 'e a\detınde bunla 
yliz kilom tre\e )akin zir mesaf 
den görebildiğini söylemiıtir. 

Fabrikalann motör imal'ne 
sus olan l:umrnı da bombanluna 
etmiş olan pı1ot §unlan rutlatm 

YT:_ Bu fabrikalann bir nııi 

ı
eni Yünkers tan·arele.ı imal 
~ı~-ec~nden eminim. Hattl. fi 
kal«r hc~-eti umumi~ elrrile ya 

')or gibi göri.ınmekte idiler. 

t manya ile Maca 
ristan arasında 

Bir ekalliyet anlatm 
imzalandı 

Vl,-..., IO (A·A·) - D N 
bildiriyor: 

Viyanndn. Almanya He Macar 
tan arasında. da bir ek" IUyetl 
anl~aaı alttedilmi,tir: 

Bu anla§mada ezcUmle denillY 
ki:. 

Macar bllkUnıeti Alman c 
~unun Alman vaaınarını ınıa 
bO.Caıa etmesi imkirımı bLika)d 
,art garanti eder· 

Alman gnıpu efradı teşklllt :),. 
qıak, hususi maksatlarla, me.e 
gt'nc; ik. 'SJ)Or, sanat faaiJyetlfl 
~bl biri kler kurmak hakkma nı 
hktirler. Alman etnik grupu 
lan diğer Macar tebaalarmm :) .. 
tıklan her işi yapacaklar ve on 
gibl her mesle~e ayn sşartlarla 111 
tiaap edebllecülerdir· 

decektlr· husu.ta duyduğum huıuıd men> &Un iki mihver devleti tarafından 
Romen tabilyetlni tercih eden. nuniyeti izhar etmek laterim. Ro. ve alakadarlar tarafından kabul G CJ N D N AK 1 S LE R 1 

terin nakillerine müteallik mesele- men ve Macar hilkQmetleri, iki edilen hakem karan Tuna saha. 
ler Macaristan tarafmdan geniş ve mihver devletine müracaat ede. smda muallüta bulunan aon L H ı b k ı • b ı ı ı 
uysal bir tarzda halledilecektir· rek uzun zamandanberi mücade- razi meıeleıini halletmi, bulun· asta ara a ı ır, ıu 1 e er yapı ırken. 

• - Macar ırkından Romen ta· le sebebi olan bir meseleyi sulh maktadır. J 
bliyetinde bulunup 1919 da ter· yolu ile bal huauıundaki karar. Avrupa.run bu kıımmda alika. K EŞl<"EDlLMEK fena şey d~l, fakat bu derece dü§tüktcn 
kedilen topraklara :yerleşnti~ bu- larmı izhar etmiılerdir. Bu 9U. darın lehine olarak kat'ı bir ıulh olmamalı. Mesell bir An için kendisini --ı.uli,"ete bır:ala:lml 
lunanJar altı ny zarfında Macar ta. retle bu hükfunetler hem kendi yatıştırılışı ancak şimdi iıtihaal ~ J 

bilyetine gir blleceklerdlr: UçUn _ menfaatlerine karşı hem de Av· edilmiştir. miıteva.zılne çalıfall bir DAht'yi, san petrol Jtmhası altmda tordu 
cU fıkrada ~azılı prensipler bu rupanrn cenubu prktsinde sut. Romanya ile Macariıtan ara. ~ kanftmıken yakalayıp bırdenbire aöhret ve debdebe d 
hakkı istimal edecekler için de bun muhafazaıma kar!ı meauli. ıında devamlı ve dostane müna· sma çıkarmak. heyecanlı bir maceradır! ~ın. "Sahneye J!k 
buteber olacaktır. yetlerini hesaba katmıılardır.Filh· sebetlerde ancak !imdi aaflam bir Türk kadmi, olmasiyle iftıhar edilen Afife adındaki ııan'atUrın, 

5 - Macar hükumet'. M car rer ve Duçe bu müracaat kart*- temel atıldığı kanaatindeyim. timarbaneye dü~ mtma geçirecek bir fanillsı olmadığı saıııaullll1 
tebaalari~le, bu karar dolayı iyle ımda çckinmemitlerdir. Almanya Almanya " Roamaya ara.ında da, bir gazetenin deWetiyle imdadma koşulması bazindjr. 
Macar tabii)"·etine gırccekJer ara- ve İtalyanın Romanya ve Maca. bir anlatma yapddı Bırakın ki bu lllhada iki hazin 
smda hiç bir fark gözetmıyecektır. ristanla idame ettikleri dostane Viyana, 30 (A.A.) - D. N. B. ~y göze çarpıyor: Bıri, tJımrhane· 

Diğer taraftan Roman~ a top mUnas~betler mUsavi derecede· bildiriyor: ye yoksul dil~ llll'atkir ... DiJerl, 
raklannda kalan Macar ırkından dir. Ekalliyetler bakkmda Alman. timarbaneye yoksul düşenlett bir 
Romen tebaa ı için rc-:mcn aynı ta· Bununla beraber Almanya vt manya ile Romanya arasında Vi. fanill bile veri.lmemesi •.• 
ahhüde bulunur. lulva, bu iki memleket ara:nnda. yanada bugün akdedilen anlat- J<:vet. .. Zamanmın bütün irticai 

SÖl'eceti muhakkaktır. 6 - Tabiı)ct değıştimıeden do- ki ihtilaf mevzuu ile doğrudan macta ezcümle deniliyor ki: telfilddlerine meydan okuyarak. 
A. ğacak neticelere ait teferruat Ma. dogruya alakadar değillerdir ve Romanya hi.ıkUıneti. Alman u· salmeye ilk Türk bdmı olarak ============- car \e Romen hukCm tlcri ara")m· bunun içindir ki Almanya ve !tal- kından Romen bemtehrileriyle, çıkmak cesaretini göstenni~ olan 

da doğrudan ~ruya } apılacak ya bu nazik meseleyi kat'i suret· Romen ırkıdan Romen bemıeh. Afifenin, bugün Timarhanede pe-
Amerika 200 harp görüşmelerle halledilecektir. te bitaraf bir vaziyette derubte rileri aruında tam müsavi hukuk rişan olcfuiuna dikkati celbedm 

g • • k 7 - Bu hakem ka·a:wın tatbıki etmi~lerdir. tcıis eylemeyi teahhüt eder, ''Son Posta., refikimiz, nihayet o-
emııı yapaca esnasında doğabilecek mü~uller Yine bu ıuretledir ki, ihtilafın Romen hükumeti, Alman etnik nu tekrar "ketfettirmek., imklnmı 

Vaşitıglon, 30 ( A.A.) - D.N.B. ve tereddutler hakkında Romen \'e mcv.zuunu tetkil eden toprağın grupunun huıusivetlerini muha. temin etti. Belediye hem Afife. 
Ayan mecli i, diln 81 milyar dolar- Macar hukume e , d nıdan doğ" coğrafi ve ırki muallik ,eraiti i. faza etmesi için K'arlıburg mu. ye hususi llfttte bakacak, hem Jü-
ık munzam silAhlanma bütçesini ruya anla~caklardır :.\ caplarrndan olan biiyük müşCül. kırreratının tazammun ettigi is· bile yapacak ... 

ta vip etmıştir. Bu tah ·sat ile 200 Şayet bu huc:u ta ~r anlaşmaya tere rağmen iki tarafın menfaat· t!kamette Alnuın rrkt ~rupunun Beri tarafta, henüı lefalete dQ§" 

Afifeye heJanah, jQb"lelini 
malı: fakat her hangi bir 
aan'at ehlimiıe. kıymet ve 
niabetinde 1lyık oldulu alüa1I 
&östermekten geri kalmamalldı' rp gemi ı \C 14.392 tayyare inşa varılmazsa ıhtılfif Alman ve Ital· lcrinl koruyan bir ha! sureti bu. v ziyelini takviye ~tmeyi ttahhUt mcden kendi"ine jübile yapılma!! 
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r ~-.lt~-·r:-.d~-na-~-on-ra Şehir Haberl~ri l 1~~;e;ü~ii:Ierimiz i' Amerı· kada •• • ............................................... n.ı"'k_k_a·t·ı~·e·r·· •• • ...... ~ g 
t t l b Ycryuzündc hazan bir meydan muharebe i, bir milletin ya;;:ı.mak 

rne b k l•k unı versı eye a e e - bcrnlı, hazan <kı hir Ü]iim fetva 1 olur. c uri as er 1 Oduna konan .. Uun k~ıllaııan :m Ağustos, işte böyle büyük çapta, lxıyle korkunç 
hılan~!u hır meydan ınuharebesınin tarihidir. Türk ordu u, on dokuz 

ler~~erika Birleıik C~uriyet. kaydı haşlaqor narh Y1! C\\'el, bugünde clu~mam kuşatmı~. muharebeyi kabule mecbur ct-
ltllcfar. 1 Yt\§ından otuz bir ya§ına mı~ \'C ona kılıcını öptürmu~tiı, 
'ık )'olan vatandaılan mecburi ' Oduna konan narh fiyat müra. . 2G Ağu:-ıto:; ~abahı, ilk "tan ışıklarına top alevlerinin kanlı me<;a· 
~er ık ~izmetine tibi tutmaya kıthe komisyonunca yeniden tct. lcsıııcle!ı Iı~kıran ı;akıntılar karışırken, alaylar, ~hlanmış, ' 'A(yon,, 
/\. r.verıyor. lngiltereden sonra H t 1 b b- t rekto·· r kik edildi ve 435 kuru, azami tepeıc:ındeki düşman. ::ıiper!crinden sökülmüştü. 
~kamın böyle bir karar itti. er a e eyı ızza had olduğuna göre daha atağı ~~ayahkl~r kanla kıpkızıl, alevler kızıl, akan sular kızıldı. Apan. 
•ırla etnıesi; bilhassa dünyanın a.. cin,Jcr ve neviler için de muhte. sız hucum~ u~rayan müstevli, ~aşkına dönmüştü. :\e sağlam istihkam 
ıu1~ r~anberi mecburi askerlik u- kabu 1 edecek lif tenzilatlar kabul edildi. Biz !ar, ne çelık mazgallar, ne toprağa gömülu beton burçlar, onu bu ya-
llıe:nu benimaemiı olmasına rağ· bu rakamlann isabeti veya İsa· man akın dal~asından koruyabildi. 
htl ~nklosakıon aslından cemi. İstanbul üniversitesine yeni ta- Üniversitede okuyan betsizliği hakkında bir söz söy- Ak~ama doğru, düşman, ovaya kara bulut gibi düştü. Türk atlı-
,_,,_crın buna gü:ıümüzde intibak · ·b fakir talebeler Jı'y•cek s-'ihiyeti haiz değiliz. la .. rı .. bu bulut içinde ..... ı·an birer simc:"k olmuc:lardı. Zagrh kılıçlar vanıp ~r ti lebe kaydına iki eylülden ıh arcn ı ... IU keli ~""' • ~ ~ ~ 
k.t ~~ ni duymuı olmaları dik. başlanacaktır. Her talobeyi rek· üniversitede okuyan ıakir ta. Ancak tesbit edilen fiyatlara sonuyor, · eler düşuyor, sahipsiz atlarm acı kişnemeleri duyuluyor, 

ıe ayıktır, tör kabul edecek, kendilerine ü. }ebenin himayesi ctıafında bu yıl nakliye ve istif ücretlerinin de du. At~.tcn •. süngüden, kılıçtan bir kuşak, ovayı sarmış, dağları kuşat· 
11.1. ilgi.here ve Amerika · mecburi · · · h · u··nı'versı'te ı'dares·ı daha ehem_ dahı'l addedı"lmesini dog~ ru gör. ımş, gcçıtlen kapamı~tr. '""" lik nivcrsite talebclığının e emmıye. • ~ 
lerict-'- hizmetini kabulde niçin tini ve genç üniversitelinin vazi. miyetli surette meşgul olacaktır. müyoru7.. w•ı ı· (..ünkü 30 Ağu ·tos, yalnız cesaretin, sade kahramanlığın eseri de· 
ıii llalını§lardır. Ve neden bu. felcrini hatırlatacaktır. Maarif Vekaleti ile temas edile_ Zira nakliye ve istif ücretlerile gı <.1• ~u zafer bir dahi kumandanın dün~·aya parmak ısırtan büyük 
ti ~ bu hizmeti kabul mecburiye· rck yardım esasları etrafında bir odun fiyatlarını karıtbnnak al. ta~ıycsmden, zekaların hududundan aşan muazzam planından 

\ cd~ler? tlniversitenin muhtelif fakül· ta!i:::<:t:'l~me vücuda getirilecek- dı:.~11 odunu uzak yere naklede. doguyordu. 
~urun bu zarureti yalnız Al· telerine bu yıl fazla müracaat o. tir. cc:..fer ile yakın yere naklcde_ 

1 1 
IIü.~um, ne kadar güzcJ~c. idare de o kadar büyüktü. Türk sfüıh-

"e Ya ve ltalya ile lngilterenir: lacağı tahmin edilmekte olduğun- Brus işine yeni bir istikamet ceklerin aynı derecede ücret \'er. ~'.1 >Ugun .son söz~ ~öylemi~. zafer ehramının son basamağına çıkmıştı 
l\.rrı 0 ".un arkaımda Ankloakıon dan bazı fakülte dershaneleri ü. verilecek ve talebe yurtlarında ü. miye mecbur edilmsi, ıonra odu· \ ıne ~-~form kendı ·ı kadar parlak bir sirasi muzafferiyeti de vardır. 
lıeı,~~ka.~ın muharip olması ae. zerinde tadiHit yapılacaktır. nivcrsite hcsabrna fazla talebe nu kendi ,·asıtasiyle nakletmek 1 urk ordtı'u hücuma hazırlanırken, Fethi Beyin riyasetinde bir 
n ırıı Y\lzde yüz izah edemez. Fakülte ikmal imtihanlarına da barındırılması işi görüşülecektir. isteyenlere bu imkanın verilme· hc}~et A\'rupaya.~öndcrilmiş, büyük devletlerle banş şartlarım konu~. 

ti .u mecburiyetler bir tarih dev. pazartcgi gününden itibaren baş· Talabe kitap ihtiyacı da bu arada mesi demektir. maga memur edılmişti. 
aj11•1~' bir hayat şartmın deği,me. !anacaktır. giderilecektir. -··- O z~manki başYekiller, nazırlar, bu heyeti dinlemek şöyle dursun, 
V ~ e birlikte vukua gelmektedir. i-- I I kabule hı le tenezzül etmediler. 

~ ıa görünü,te bunun müşah· b' ilk 11 f. t' i M ese e er: Gülümsediler ve: 
faaı··ebebi mihver devletlerinin Beden ter ıyo, mu e e ıye 1 i - -Türkler bitkin; sulh dilcniyor!arl 

ı IYetleridir. (i ! Esnafa ceza kaA f ,· Dediler. 
k ngiltere uzun asırlar Avrupıı f Halbuki heyet, başlayacak hücumun sahescr bir maskesiydi. Bü· 
ih~~ınclan ayn yaşadı; karadaki • : b • d ._ · ı d • yük diplomatlar, tecrübeli nazırlar kuma;danlar bu maskenin ardın-
fea;1.aflar, müeadeleler onu aıkeri Du .. n binlerce genç vazı- ~. ted ır egı ır ! ı daki}wı:k~nyharpilahı~ıgöremed'iler.30Ağustosu,yalnızkılıcınbir 
, 'Yete ıevketmedi. Bin ae~ 1 zarer~ gıbt aıkışla~ak gunah olur. Evet, hu harpte Türkün silahı, ci-
İı~~I lngiltere adalanna yapılan I e baş l na koştu ı Son gün]erde belediye nizam_: bangır atalarınınkıler kadar parlaktı . .Fakat büvük taarruz. bu ı:;id. 
k adan sonra Britanya adaları ! larrna aykm hareket "eden esnaf dctli hücumun yanı başında çok ince bir zeka parıltısını da taşır: ki 
d~ndini ınütecavizden masun gör-

1
: "'iddetlc ecza görmektedir. Ra. birini ötekine Ü'~t tutmak imkanı yoktur. llAKK.l Slı"1-IA GEZGiN 

il 8 ı d B d b" e 1• mu" kellefı'yeti makamları ve kaza gençlik te- ~ 

d • ı · d 1 k d" d ı"t'ıbaren meriyet oııckküllcri reisi tarafından tefticı. 
·~· u rnasuniyet ngiltcre a a. e en ter ıy 5 -

1 
kamlar, bize şunu isbat etmek. 

trıa enız erin himaye11n e o • anunu un en =< :o tedir, ki halk şimdiye kadar ta· 
'ra11ndan ziyade, Avrupa)ılann kiinc geçmiş; vilayetimiz da. edilmiştir. ı kip ve kontrol edilmedikleri icin 
lalı dıldan ticaret yollannın istila 1 nılindcki bütün kazalarda genç. Teftişi müteakıp kaymakamlar 1 esnaftan daima zarar görmiiş ~ve 
1 

~arının üstünde bulunmama. lik klüp1eri merasimle açılmıştır. gcnylik teşekküllerinin ve sporun 
1
• aldatılmıştır. Şimdi şöyle bir 

'• &ap b' h 1' · ı İstanbul vilayetinin belediye ehemmiyetini tebarüz ettiren bi-dır. a ır ıemt a ını a mRll· ; sual sorabiliriz: Belediyece ve-
hudutları içinde gençlik klüpleri- rer nutuk irat etmişlerdir. 1 A.. d 5998 Nutuklardan sonra her klübc 'rilcn eczalar, meseleyi tamamL 

~ vt'upanın ta hkender dev- ne 18 - 20 yaş arasın a •
1

1c halledecek mi?.. Bizce, ha_ 
·•ilci-be • -aı. · d•w• ı k b ı ve tescil edilmi .. tir mensup gençler muntazam bir 1-f· v" rı a!r".--. rste ıgı yo genç a u s • 1: yır .• Yapılan ilanlar, gazeteler. 

1nt yol ] ı ·ı· t k • te Dün vilayetin her kazasının en şekilde klüplerine avdet ederek 
di-· U< ur. atı a e me ıs • 1 d D" k" ide verilen tafsilat esnafı kor-gı ıaha rk t. be müsait sahasında müket!efler top. ha}•ramlaşmış ar ır. un u me. 'k. fR m ıcrve ıne • , • · • kutmamıstır ! Böyle olsa idi, be· fı lık ed ·d· B kiı.h Janmıs, ba"·rak mcras.• yapıl. rasim esnasında binlerce kışı bu- 1 
ı.._ · en arazı ır. unu J lediyc her gün ceza veremezdi. 
-r.tdan, kah denizden aradı. dıkta~ sonra gençler kaza kay- lunmuştur. . . 

1 

! Demek ceza hal çaresi değıldır. 

1 kau Yolların üstüne diiten mem. • , • • s : Daha başka bir çare lazım. 
t~ı-etler istilaya uğradı ve bu iı- Şırketı Hayrıye arıyer kazasında i Ma~sat cez~ kesip a.,cıedi~eye h a hareketine geçmek isteyenler [ : varıdat temın etmek olmadıgına 
d:k.Şeyden evvel kıua Avnıpaım· 1 l . dan Mebuslarımız halkı ~i göre nalkı kurtarmak için kes· 

.' .tzadlan tasfiye etnıek zaru- vapur arın . dı'nledı' 'i tirme bir hal _ıekfi 'bulm~lı~ır. 
retina duydular. t Ceı:alı esnaf zararını fazlasıylc 
h· Avrupanın orta zaman da rl". Şl·kaA yet İstanbul mebusları halkın di_ ! çıkarmanın yolunu ~ulamamalr. 
1

1

1
1 ~lduğu halde bütün mücatle. 1 ki .. d' 1 d k ; dır. Ya hep, veya hıç. :, 

e er1 cih 1 b' 1 • k' . e erını ın eme ye evam etme • :ı • 1 t . anıumu ır la ımıveı Vapurların içi görülecek tedirler. Son olarak perşembe gü_ : Belcdir~ -:izamlarına rıayet' 
ncaıa .e~mek davnsına da)'Rnır. Bu- nü Biiyükdereye ıtiderek Sarıyer 1 etmiycnden ceza almamalı, onu ı· 
t:':ı,ıç~ evvela kıtada hikimiye- hale gelmiş kazası halkının dilelderini dinle- i bu mesleğe layık olmadığından i 
l'llclid~ırı. olan unsurları takbih et.. • • mio:lerdir. Burad::. parti başkanı i tamamiylc affetmelidir. f ı 

S ·ırketı' Hayriye idarcsinın ıs- 'I : H"l a an ·ıı t" ldatan n A Sarıyer kaza~tnrn iki mühim ihti. : ı e Y P • mı e ı a ı ı 
c.adevl,::U.Pad.~ İmparatorluklar mü. kc(e ve vapurlarında çalışan yüz. "'acı olan orta okul, HaJkcvi bL : kestirme eczası bu olmahdır. ı 

-.aı nıha t 1 k · lerc• memur ve müstahdem ida- J E l'ato ı ' . . .. ye papa ı ' ıınpa. ~ nası isinin halledilmiş olduğunu, ................. --·00
·-···-··-

000
'""""" 

1 r uk ıhtıl"f b · ı·ı· ı· renı·n kendilerini 16 saat çalıştır· -------------e alaJc · 1 11 11 1 a eme •Y· halkcvi binasının açıldığını ve o. 
ltiin la.sız görüldükçe izahı müm masından şikayet etmektedirler. kul için 23 bin liralık bir binanın s p o r 
~na oMınıYan hakikatlerdir. Bi- Coğu ayda 16 • 32 lira arasın~a satrn alındıg~ ını söylemiş; Sarı· 
() ' ukaclde R Cer-•" ~ra alan bu müstahdemler. :\la. -- - - - ..... s 1 oma, ....... , ,..... ver h:ılkı namına mebuslara tc_ t b ı ık lrlanlı V() n'h t Ç 1 k .. kacl""rlara miiracaat ederek iŞ ka. J ıs an u ye en Cilde) J • 1 aye ar 1 mu. " şckkür etmiştir. 
§llhh e erı. bu istila davasının mü. nununun kendileri için de tatbi· ---o----

1 aı. ınısalleridir. kini istemişlerdir. • 
c1e11~1 ... ır1here bu ihtiliı.flara büyük v • • ııa1k: Etrüık'ün ıürati şampıvonasına .. y il Dir.cr tarııftan Bogaııçı 
ttiz k 

0 arı açıldıkb\n sonra de. .. · ı dakı' ı"nti. ~ı~ne du''ştu·· d"" IJ ı d 
• Uv J da şirhtın vapur arın tin aş an 1 bu le vet eri ile iltihak etti ve zamsızhktan ve. memurların va· 

ta .. :r uh~·ve.t dünyl\ ıiyAııetine bir · d · Al el ld' w • •• el '"" zifelerindcki laübaliliklcrın en şı. . ~an ya an. ge ıgı gun en. İstanbul yelken şampiyonasrna 
Sa u~ıyeti ile karı§h· ka}·etçidir. Son zamanlarda va- berı bırç?k dcdık~.ul~ra. sebep. o. dün Moda koyunda başlanmıbtır. 

clüııy:a.yı!~ırne devri lngiltereye purların içi bir kahvcha~e ve lan ve bılhassa sur atı bırdenbıre 1 Müsabakalara bugün yarın de
tel'lli ou Yaaında bir üıtünliik mevhanc halini almıştır. Bır ta. düşen Etrüsk vapurunu tamir et· vam edilec k , ··ç' c.. günün 
o birnl~~!·f ~~~r~.elele.rdc esa&en rafta iı1kambil, tavla oynıyanlar, mvck mccbu.:i~ct_i hasıl olmuşltudr. sonunda ene ra:ı: ;u~~n u kazanan 

1'.olon·ı c*"ı ı. diğer tarafta içk_i içenler RÖrül. .apur~n s_~r atı son z?man ar a İstanbul yelken sam iyonu ola. 
leı-j il 1 erini kovaliıycn hArp. mektcdir. Şirketın yolcuların ra. yın~ ~uşmuş ve 1 O mlıdrn aşağı caktır. ~ p 
Yan1 .. et, Yani Avrupımın ve dün· hatını bozan bıı ı'ntt'zamsızlıkların ınmıştır D k ·• eu.dı · . . iinkü miisabakaya 13 te ·ne 
~k lto" r arından istifade ede.. derhal önüne geçmesi beklenir! . _Yapur Halıçtc. havuz~ gır~ck iştirak etmiştir. Dünkü yarışın 
Yor-tu a 

11
Yonlarla hallediyordu. ıçın bcklcmf"kt.edır. Makınelerı ve en mühim cckişmesi Dcmirspor. 

1 IVL.y h kazanları temızlenecek ve ~i_I. dan Fey)•adzla Galatasaraydan 
tı.ır<lu- aaını Anklosaksonlann Ko·· m·u· re de nar h k 1 1 b t d ı -t ·ı Ru ş· r . 1 assa . azan arın< a ~~1, . a ı a Burhan arasmcla geçmiş, netice_ 
ı:ı tere . ıına ı Amcrıka da n. vr t::ımırat yapıl;ırak sur atın faz. de l saat 16 dakika 28 saniyede 
kn h1• nın bir devamından bat· lal t 1 1 1 akt 

1 r tey dew'ld' konuyor a~ ırı masına ça ı ı ac ır. Feyyaz birinci, Burhan ikinci 
•tikıa·ı· · K• 

1
• - h N d" d. reden ını ilan ederek lngilte- Ma mut ücüncü, celim or im· 

avrıı U k H ft cü, Vahdi beşinci oldular. 
L~ıurı l'llÜddmtaıdır..a rağmen bu hal Fiyat mürakabc k~m:syrınu pn_ ça - a ası Müsabakaların sonunda bazı 

1 e id 1 e evam etti Bugün - lant1d~ cgw I~ncclerı' hak....__to ojik ve ekonomi.k nİZAm zartesi günii yapacagı top .. , , hakemler Feyyazla Burhan hak. 
1 ··•aınc~n b. ·b· kömür fiyatlarını tetkik ve tesbit kında birbirilcrinc çapariz verdik 
llYıc18 ırı ırlcrinin tamam. At:ı:stosun 30 undan itibaren 

Du .. 
11

1 
.. ~. lünü oyn•IT'.aktadırlar. edecektir. Icri için diskalifiye talebinde bu. 
1\ .. baslıyacak hafta, uçak haftası ol. ı d 

tilt•re, u ~artlara nazaran ne in. ht lı'f cı'n•lcrine d lunmuş ar ır. 
L· .... .. Kömürün mu e "' uğu icin beo: e .. Jüle kadar de- B h t b ·· b' k 
uİr teca " .. e do Amerı"ka harı"çtcn L' k nacaktır " J u usus a ugun ır arar .,·o·re ayrı avrı .ıvat 0 _ . · vam edec•kt' H 't'l 1 Hava 

8 vu~ ... _ _._ w 'ld' .. J ,J - ' • ır. u ı ı >ar a verilecektir. 
. u n k .. .,.ruz ~gı ı, Bundan başka nebJtİ yag. fıyat- Kurumunun muhtelif kolları ta. M • l' 1 ) 

kişafı .. -ıodtadan bew.eri teknik j~ ları da pa•artesı· gu"nü tesbıt olu. f ersın 1 at 1 ar d ...- h " .. ra ından hafta içerisinde eğlen. 
•r. l<a • esaha katmak lazım- nacaktır. celer tertip edilmektedir. Bu eğ. Malatyada 

dufu, ~btollarının hakim bulun· lcncelerin hasılatı tamamivlc Ha· Mersin, 30 (A. A.) - Malntyn 
~'n eınni 11

• llllmialann, hudutla. K d • haltında va Kurumuna terkcdikcektir. ela yapılarak ol:m Tiirkiyc atle· 1'!1~tı\t Yjtıni lcıiı ettiği zaman ara en 1 Z Hafta ~Jencelerine diinden iti. tir.m gurup mih:rıbakalarınn iş-;•r ?nan~; uklar hakim oldu ve ta- . f bı:ren baslaıımıştır. Bıı akşam Lirak etmek üzer~ bölgcmizdcıı 
e., trıe

1

a ardan istifade edebilen_ kış tarı esı saat 20 de Filoryada bir hava Hkiz kişiUk bır kafile Malalya-
ettiler vcudiyetlerini muhafaza g-eceııi tertip edilecektir. , e hareket ctm1 tır. Bölgenin 4 
t 

8uha., d • . Karadeniz hattında kış vaour - küçiik ycik~n.lisi ilC: 26 idmu~ 
~elceıeı- c:_vrı denız aıın müı- tarifesi ı tcşrinievvclden iti~a- ,·urdu denizcısı de dogrudnn dog 

111 
etti. F ıınparatorluklannı te- ren tatbike başlanacaktır. Tarıfe. Halkevlerindc Tören rııva lskcnderuna gidip gclmcy.! 

~in ··•kat bu gün hava yol. de esaslı bir dcgwio:iklik olmıya· ... 1•1 \·ı,·affak olmuşlardır. kıfaf runden ·• ··r' ti • s 30 Ağustos Zarer Ba'-'ramı mii. " . e•- · gurıe su • e ın. cak, '.•alnız vapurlar daha fa .. zla J 
nıaı .. 0eaı ne t b'• h d l nascbctiyle cehrimizdeki bütün 

• ill'Jrt a 11 u u ma- iskelelere uı;rayarak sefer mud. "' nı Lk ı, he de da-· f ı · ı; halkcvlerinde gece merasim va. 
•ııı ilci b" ... .ız 1nesa e en· dcti uzatdacaktır. J 

lt. '\' olJa ır '"-nİa halinde bırak- pılmıştır. Tesbit edilen program 
Yaklaıtı r kıaaldı ve tehlikeler Köprü ile Adalar, Yalova ve üzerine merasime gece saat 21 de 
lnRİlter~ ~u teknik inkişaftır ki Anadolu iskeleJcri arasındaki son başlanmış, ev idare heyetinrlen 
neaind Yı ve Amerikayı 940 ıe- bahar vapur tarifeleri de 20 ey. bir zat "30 Ağuı.tos ve Büyük 
tirıi klb r~b,,rri askerlik hizme_ lülden itibaren tatbike başlana- Zafer" hakkında söylev vermiş. 

u e ıchar etti. cak, Adalardan ııon vapur saatle- ve temsil kollan tlıafından bir 
SADRl ERTEM ri geri alınacaktır, piyes oynanmı§tır. 

Mevlud 
;\azmi Topçuoğl~ eşi ~yan 

Şükranın ruhuna ıthaf .~ı.ı.lmek 
Uzcrc ı EylCıl 9 ıo J?.azar g~nu Ak
saray da Validecamıındc "o~le n~. 
mazını miitcakip ~k\'lu?~ ~rıf 
kıraat olunacaktır. Kcndıc;ını sc
' enlerin teşrifleri rica olunur. 

Pulcunun köşesi 1 

Posta pulları 100 yaşmda 
Posta polunur. mevkii tatbike tinden ancak beş altı ay sonra <'• 

konulduğunun 100 üncü yıldö. kardığımız gözönünc almrnca h 
nümü 6 • 5 - 1940 tarihinde kut. nüz vaktin geçmediğine hiikmc 
lulamıs bulunuyorduk. Bu devir debilir ve posta idaremizde 
senesi~den şüphe yok ki bir çok. bu kıymetli yıldönümüne gı. 
larımızın haberi yoktu. Hatta tirakini rica edebiliriz. 
bunlar arasında biz meraklıları- Bu seriyi gözümün önünde tc. 
nın bile bulunduğunu, ağır ol- cessüm bile ettirebiliyorum: 1862 
makla beraber itiraf edebiliriz. de sıkan Turalr pullarrmızdan 
Biz de, Bulgaristanla İngiltere- bir veya iki tanesinin ufaltılmıs 
nin bu fırsattan istifade ederek resimleriyle Milli Şefin lbir büs. 
ve pek yerinde olarak çıkardikla- tünü koyarak Türk motiflcriylr 
rı güzel serileri görünce öğren. hazırlanmış güzel bir çerçeve i 
dik. çerisinde görür gibi oluyorun 
Komşumuz Bulgaristanın ibiz. Bu mevzu beğenilmezse bir ha 

den 20 sene daha gen olmasına kası bulunabilir. Yeter ki sürs · 
rağmen cidden grbta edilecek de- olmasın ve dahilde tabedilmiş bu 
recede nefis iki valörden müte- }unsun. İşte üzerinde durulacal 
şekki! serisinin kapışa kapışa sa- bir mesele. 
tı!dığ~nı görünce bunda da geç Son senelerde hükumetler ken 
kaldıgımızı esefle gördüm. Maa. di pullanru kendi vasıtalariylı' 
fih bu gibi hatıra ser·ıe · · k temin etmiye çalışmaktadırJar 

Ş~beye D~v::· va • ı ;ri:~~~E·~~~1r~;~ri: 
B 'k y getirtmiş ve !birinci 5tnıf pul ima. 

sind:~ .. taı erli Askerlik Şube. line senelerden'beridir. başlamış 
ı bulunmaktadır. Pek yakında da 

~ - Şubemizde kayıtlı 336 do- masrafını amorti etmiş olacaktır. 
gumlu ve bu doğumlularla mua- Yunanistanın bu hareketi kendi 
me!c~c tabi e.ratm 1 eylül 1940 pulculuk tarihinde dönüm nokta-
t~rıhındn itibaren şube merke. d y 
zınde teşekkül edecek askerlik sı olmuştur. Bu saye e unan 

r pullarına karşı Avrupada tahmin. 
mec ısi tarafından son yoklama- den fazla bir alaka uyandırmış. 
l~rı .~a~ılacak ve 15 eylül ! 940 tır. Bizde henüz böyle makineler 
gunu bıtmiş olacaktır. yoktur. Bu kuvvei maneviyemizi 

2 - Yoklama günleri haftanın ı · 
tek günleri sabah saat ( 9) dan kırmamalıdır. ş, vardan değıl, 

( yoktan varetmcktedir ki bu da 
~~;ir.12 ) ye kadar devam ede- Türkün has meziyetlerinden bi-

3 ridir. 
- Yoklamaya vaktinde gelip 

muayene ve tecillerini yaptırmı. 
yanlar mükellefiyeti askeriye ka
nununun 84 üncü maddesi muci_ 
bice cezalandırılacağı ve hariçte 
bulunanların bulundukları ma
hallin yabancı şubeleri vasıtasiy. 
le yoklamalarını yaptırmaları HL 
zımdır. 

4 ~ Yoklamaya gelecek erat 
ellc;rınde nüfus hüviyet cüzdan. 
larıylc iki adet vesika fotoğrafı 
ve. mektebe müdavim olduklarına 
daır mektep vesikalariyle birlikte 
şube merkezine gelmeleri iHin o
lunur. 

Cumarte. 
31 Ağus. 
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:ı :m H uıı s .ıo fi r,7 

Şurasını işaret etmeden geçmi
yeJim: Bir pulun kıymetini mev. 
zuu, resimlerinin birer san'at 
eseri oluşu ve ikağıdının birinci 
<:insten olması temin eder. Hal
buki bizde maalesef bunlara ka. 
tiyen ehemmiyet verilmediğini 
Cumhuriyetin 10 uncu yıldönü· 
mü hatıra serisiyle 1933 Gaz:i 
Normal serisi ve en son defa da 
Erzurum demiryolları hatıra se
rileri şahittir. 

Bu pullar icin kullanılan ~a
ğıtlar damga pulları için elverı§
lidir. 

Bu kağıt senetlerde sık sık ya-
pılacak sahtekarlıkları. önle~: ~u 
kağıt suya mütehammıl d~gıldır 
Hamuru içerisine fazla mıktarda 
konulan kireç suda hallolur ve 
kağıt hem rengini kaybeder, tıem 
de ktvnlarak acaip lbir şekil alır. 
Halbuki buna posta pullarır:<la 
ihtiyaç yoktur. Posta pullanmızc. 
karşı kolleksiyoncu alakasını u. 
yandıramamak da bu yüzdendir. 
Müteaddit tecrübelerle sabit olan 
bu gibi hatalann önüne geçilme. 
lidir. 

Bu noktalara dikkat edilecek 
olursa istediğimiz neticeyi elde 
edeccı;imizc inanabiliriz. 

Emin Kösemihal 
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enç i · çin illi 
··daf a e biyesi 

(Baş tarafı 1 incidt) 
Türkiye cumhuriyeti kuruldu. 

ğu gündenbcri milletler arnsı mü
nnıebcUerinde en S3mİmi bir sulh 
siynscti tatbil: ediyor. Lomn mu. 
ahodcsi ile milli hudutlnnnı te. 
ınin eden Tiirk milleti gcçmiı ile 
bütün hesnplannı kesmiştir. Bu 
sayede eeki doıtl:ın ile dostluğu. 
nu muha!nza t:lmİf, eski düşman
lariylc dost olmak imkSnlnnnı 
hazırlann"tır. Uzak 'Ve yakın h-om. 
şulnrmıızl aktettiğimiz ittifak. 
lar ve nnlapnalar bu sayede ol. 
nıuştur. Devletimizin umumi si-

aseti bu dostluk ve ı;ulb ittifak. 
lan ve ıınlaımaları üzerine kurul. 
muştur. 

Türkler hudutlan h. ricinc!e 
hiç bir emel beslemedikleri, şu 
veya bu mııhiycttc bir şey iste. 
m dikleri, hiıll.a herhangi bir 
devlet nleyhinde bir taarruz fik
ri beslcmecliklcri için ltcndileri 
üzerine herhangi bir tarnftnn bir 
t rrw: gelmesi tnbii ola bd,. 
lenmcmck lazımgelir. Fnltat bun. 
dan bir sene evvel A vı-upa harbi. 
nin başladığı gündcnbt:ri görüp 
scçirdiğimiz tecrübeler cihan ha
diselerini bu türlü bir zihniyetle 
mütalea etmenin ne Jmd r hatalı 
olduğunu göstermiştir. Bilhassa 
Norveçin, Daııirmrlmnm, Bclçi. 
kanm ve Holandanın ne gibi sc. 
heplcr v bclıanelcrle istila edil. 
diğini, lgilterenin yanında müt
tefik olarak hnrbc giren Fransa. 
nın ne gibi pler neticesinde 
~imdi bu devlete karşı dü§m:ın 
haline geldiğini gördükten, en 
sonra B llaınlardn ve Tuna hav. 
zasrnda açıl n ibret ı; erici sahne. 
l rlc tccrübelcriınizi taımrunladık
tnn sonra istikba.ic cm,iyctlc bak. 

ın asla caiz olmadığı &Üncş 
kadnr açık olar.ık meydann çıkar. 

Büyük zaferin 18 nci 
yıl dönümü 

(Baş tarafı 1 incide) 

milletinin hayatındaki büyük öne
mini en canlı ıfadelerle tebaruz et
tinnişler ,.e bizi bu zafere ula)ıran 
bugünkü büyük \C hur Turkiyeyi 
yaratan Ataturke ve onun başyar. 
dımcı ı Mılli Şef lnönune karşı 

butun milletçe duyulan sonsuz 
minnet 'e şükran duygularına ter
cuman olmu~lardı:-. 

Bu esnada zalcr yolunda ölen 
~hit.erin ve Ebedi Şef'in hatıraıa· 
rı birer hürmet vakfe 1 ile anıtını~ 
\e Türk milletinin Milli Şef 1 met 
Inonünun etrafmdaki sarsılmaz 
birli;ı;.ı bir defa daha teyid cdılmış
tır. 

Yine bu mesut gün ve ile ile 
Beden Terbi}esi kanumı mükellefi· 
)etine tabi gençler klup \e grupla. 
rının açı ış torenleri yapılmış ve 
tc kilatı ikmal edılerck çalı .maya 
baJamış bulunan bir Ç'Jk gençlik 
khip ve grup men upları birer ge. 
ç t re ımlerine i,.tırak etmişlerdir. 

Ankaradaki merasim 
Ankara, 30 ( A.A.) - 30 Agus· 

to Zafer bayramının 18 inci ) ıldo. 
numü bugun Ankarada buyuk tc· 
zahurlerle lı.utlanrnı:.'ır. Daha diın. 
den mılli renklerle \ c gunün ma
na ını ifade eden dccizclrrle suslcn. 
miş \C Ankara, bu"une ba~ ram 
gunlerine has b!r nC'3e içinde Gir
miştir. . 

yollar, saat 9 dan sonra kesafetini 
bü::butun arttıran bir kalabalıkla 
dolmu.tu. Şehrin mütcaddıt semt
lerinden gelenler, abideye giden 
caddelerden bir insan seli halinde 
akıp gidiyor \e ii.bidenin etrafında 
birikiyordu. Saat 9 da, merasimin 
başlamasından daha bir saat evvel, 
abıdcyi çerçeveleyen asker kıtala. 
rmın geri•fode on binlerce insan 
toplanm15~;. 

I .. tanbul koml!tanı Tümgeneral 
Jc:hak Avni, Zafer bayramı müna
se1~tile yapılan tebriktıtı, saat 9 
dan ıtibaren ordu namına kuman. 
danhkta kabule ba~lamıştı.Tebrike 
ge enler ra mda vali. mebuslar. 
parti ha!\~anı, ~hır meclisi erkanı 
ve muhtelif te~ekküllerin mümes· 
sılleri bulunuyordu. 

Tebrikat 9.30 a kacar d~\-am 
ettı. Ve 9.50 de Vali Doktor I.ütfi 
Kırdar ile komutan Tümgeneral 
I hak Avni refakatlc:ınde Parti 
ba~kanı olduğu halde ~bide mey. 
danına hareket ettiler. 

Bu sıralarda abide meydanında. 
ki kalabaiık mahşeri bir manzara 
pc.} da ctmış ıdi. .Meydana bakan 
gazinoların ve apartınanların pen. 
cerelerinden insanlar sarkıyor ve 
meydanda sıkışan kalabalık, mera
simin ba~lama waati ) aklaştıkça 
heyecanla kaynaşıyordu. Nihayet 
bir boru sesi merasimin ba~ladığmı 
bildirdi ve biraz en elkı he~ ecan 
bir anda dindi. 

\'ali \C Konıutan a kerl kıWa. 
n tefti~ başlanu~lardı. Kıtaların 
önünden geçerken Komutan: 

- :\krhaba asker, diyor ve: 
- Sağol. Cc\abını alıyordu. 

Bu sabah saat sekiz otuzda Gc
nclkunnay Ba~kanı Fevzi Ç',akmak, 
Genelkunnayda tebrıkfıtı kabul et. 
m·ş \C saat onda hıpodromda bır 
rreçit re minin takip ettiği a keri TeK bir sese. gene Lnk bir ses ha· 
b imde verılcn bu ce\ ap, halkın 18 

Bu vaziyetin mantıki n ticcsi merasim yapılmı .. tır. sene ewelki zafer gününün heye-. 
şudur: Bütün ittifaklanna ve Hipodrom bu mcrasımde hazır canılc kamçılanan ruhunda aksi-
do tluklarma kal'i surette sndık bulunan on binlerce halk ile dolu eclalar ha ıl ederek dola~ı~ :>rcl\1. 
ol n devletimizin şimdiye kadar idı. Merasime ba larken hava mu- Tefti bittıkten sonra vali ve ko. 
olduğu gibi burulan sonra da ay. dafaa komutanı Korgeneral Hu mutan abidenin bnune geldiler. 
nr yold yÜrümesi tabii olur. An. nU Kılkış kıtalan teftiş erirmiş Burada bır kürsü hazırlanmrştr. 
cak hükUın tin umum~ ıiyaıeti ve bunu takiben 1 tiklal Maf"5ı ça- Ev\cla kıdemsiz bir subay, topçu 
sulh tc.n-.clinc d yanması ve jıtis- Jınmıştır. teğmeni Said Dtmirağ. kürsüye 
r sız olaral her devlet ile dost. çıktı. E\'\'elfı komutanını, sonra 
luk miınucbctlcrini muhafıı.znya Bunu :ımizonun <'n genç suba~·ı dort tarafı saran silah arkadaşla. 

lı ması devletin milli müdafaa Topçu teğmen\ cc ı Akın'm \C C. rını '61! am\adı \e sonra tunç bir 
hıızırlrldarının nasıl durmarnnsmı H. P. Ankara yiJfiycti idare hcreti goğü-.ten çıkan tam erkek scsile 
icabcdcnc mcsnl et gcnçliğüıin adına Naşit Hakkı Ulugun, Hava nutkunu verdi. 
de bu noktadan ınilli müdafaa kurumu adına Mümtaz Faik. Ord ı . . . . 
zihniyetine göre hazırlanmasına adına General Hi.ı niı Kılkış'ın hi- h.ıdem ·ız s~bay. ş~dd~th al.kıc: 
en küçük ibir zaaf gct.İrcmc:z. , tabeler· takip c) lcmıc:tir. ı la:-la tc.yı edılcrck kursuden ındı 
Türk gcnçligi bütün terbiye dev. 

1 
• v; gene coşkun alkı~lar arasında, 

rcıindc vatan ve milletin her nn Bundan. sonra J?aşta Harp ok~. ho~utan T~mgeneral lshak Avnı 
'\iC her tnraftmı taarruzlara maruz lu ?lmak uzcı:c, pıyade, Lo~. su- kursuyc gcldı. 
lmlabilcccğine acı bir hakikat o- varı ve motonze kıtaların geçıt res· H lk .md. d k t< d' I"· 

• · .. mı bac.lamış ve kahraman askerle- a · ş~ ı e o?'!u anı ın ı 
larak ımnn cbnif olmalıdır. Turk . . ~ ta .. h.pocl yordu. Tum"eneral, ıçınde ya~adı. 
milleti r.:ısıl on scl{iz s c evvel nmıdozınldmun zamb gleçı h 1lk ~o- ğı ı tıklıil mücadelesinin ruhunu 

di tin" · ~1.1~1· • ku mu uran on ın erce a ın ıç. b" roovcu ye ı ve 1't1AUUm1 r. t t h .. 1 • •1 lmuc:tur tası) an ır vakarla. zaman zaman 
tnnnak için 30 Ağusto:: imtihanı. en eza ur erme \esı c 0 • · alkı,.larla kcsılcn b1r nutuk irad 
nı gerirmiı ise yarrn yine aynı §C.. lstanbuldaki merasim etti. 
illide tehlikelerle karıılaıabilecc. 
gini bütüu vatan evlatları iyicıc 
bilmelidir. . 
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Lokman Hekim 
[Dr. Hafız Cemal) 

Dablllyo MUtcha.ssısı 

Divanyolu 104- T: .22292 

Çeviren : ~ u 
- Bu kadarını ben bilemem. 

Bcmm bildiğim şey, mutfakta bir 
mUddet bağırıp çağın? envaı tur~ 
lu sozler soyledil:tcn sonra, çanta-
uu top amak için yukan !ırlamı~ 

ol:x:ıasıdır. Çabucak hazırlanıp tı· 
kıp gitmişti. Bana kalsa bu gidism 
b ıım MJ)syö ile bir alfilcası yok
tur. ff ç zanr.et.mem 

-- Mahkcrnen·n ş;mdilık sizin 
sahsf fikırlerinı.zc ihtıyrıcr yoktur. 
lhtiyacuruz olduğu zaman her h:ıl
d :>ram. F :ıt .bclk ·re unu 

lem k fayda ıı oJınıyacaktır: 
Ellen Richard polis tarafından is
tıc\"ab edilmiştir. s·mdıbk bunu 
geçclım. 1 te ba ka bir ua: Yal
nız m°'elcc runu haber \Crc}im ki 
bugun cev:ıplanruz kontrol edile
cektir. l nutmayıruz ki hizmet et
tiğiniz ailenin i ;mınin etrafında 
dedikodu olacakmı diye ınahke
m nin şe.ldi det{işe.."lleZ. Siz burada 
, alruz hakikati SO} leme de mül ... el
Jefsıniz. An'a ıldı mı? 

- Evet ef"ndim. 
- Çok aıtt Sızin bu evde bu-

l ndu~:unuz mudde\ ~çinde ) ıne 

Kurtuıu~ mücadelesini netice· 
lcndiren 30 Ağustos harbinin 18 
inci yıldönümü, dün büyük bir 
zaf cr bayramı halinde ve çok par. 
lak şekilde kutlandı. 

Günün erken saatinden itıbaren 
bayraklarla donanrnr~ caddelerde 
mutad hayatın iı tünde bir kay
nasına hissediliyordu. Her ne\'İ na
kil vasıtalarının işlemesi saat 8 
den itibaren durdurulduğu için, 
büyük geçit resminin yaınlacağı 
Tak im meydanına giden bütün 

10 
buna benzer diğer \'akalar olmuş 
mu idi? 

- Hayır efendim. Her halde 
benim haberim olmadı. 

-- Yenningı=;, Mister Brunton'un 
kfttipliğjni etmiş ola.'l genç kızı 
hatırlıyor mısmı:? Bu kıı Kanu· 
nusaniden bu Hazirana kadar 
efendinizin hususi kfıtibi idi? 

- Tab;ı Efendim. Mis Mayne'i 
pek iyi hatırlıyorum. 

- Evet. Mb Glaclıys Maync, 
bu ger.ç kız da e\ den gayet ani bir 
surette .ı:~ı oylc değil mi? 

- ~ı.lmı}orurn efendim. Çıktı
ğını bılıyorum ama ne "uretle çık
tığından haberim ) ok. 

- Zannediyorum ki haberiniz 
\'ar. Size şunu Söylemek i terim kı 
bulundui::runuz şu muşkül me,ki~ 
rağmen, mahkemenin karşı ında 
takındığınız bu \aziyet hiç hoşu
ma gitmiror. Cevaplarınızı beğen
miyorum. Cevap \eriniz, Mis 
Maync'in ne sebepten gıttiğini bi
li1or mu unuz? Evet mi? Hayır 
mı? 

- Hayır efendim. 

Komutan, "sarın yurddaşlanna, 
azız sılfill arkadaşlanna,. hitnp e
derek 30 Ağustos 922 de kazamlan 
bü} ük zaferin ~·ıldönümünü kutla
mak içın toplanıldığını söyledi ve 
bu essiz zaferin 01Jlmetini kavraya
bilmek için lstiklat mücadelesine 
tekaddurn eden devrelerin tarihini 
anlattı. 

Tlımgeneral İshak A mi, büyük 
harbin son devirlerini ve imkansız. 
lık içif!d~ başlayan kurtuluş mü
cadelesını anlattıktan sonra büyük 

- Emin misiniz? 
- Katiyyen eminim. 
- o halde bana bu ani gidişi 

neye hamlettiğinizi söyleyiniz! 
- Bunu hiç düşünmedim. 
- l\füMayne bu evde geçirdiği 

zaman içinde memnun ye mesut 
mu gôrüni.ı)'ordu? 

- Hiç ufiphcsiz efendim. Mis 
Mayne mesut ve ı;ok neşeli idi •. · O 
kadar fazla n~i idi ki ... Ben ha
yatımda, bu kadar yaşamaktan 
memnun bir insana tesadüf etme· 
miştim. işinden, kendinden, velha
sıl her şeyden memnundu! Bütün 
manasiyle mesut bir kadın! 

- Demek bu gene kadının işin
den ve patronundan çok memnun 
olduğunu zannediyordunuz? 

- Zan değil, bundan emin idim 
efendim. 

- O halde acaba neden gideceği 
azman Mis Mayne o kadar ümit
siz bir halde kederli bulunuyordu. 
Son günü bütün gözyaziyle geçir-

• 1 
mı ..... - .... 

- Haydi Yennings, cevap veri
niz. 

- Cc\11p veremiyece~im efen
dim. Hatırlayamıyorum. Mademki 
giderken çok bedbaht ve kederli 
idi diyordunuz her halde bunu 
söylemekte hakkınız vardır. Fakat 
hiç bir §eY hatırlayamıyorum. 

- Bu cc\·abmızm :ıa.,ta ı:~e--

.. 

31.8.940 Cumartesi 
7.80: Progn.m ve memleket aaat &• 

yarı, 7.35: Mllzik: Hafit mU:ı: k pro· 
~ramı (Pi.) S.00: Ajans haberleri, 
8.10: Ev k dını - Yemek llatul, 8.20/ 
8.30: .MUı.lk: Plakıarıa hnıtr nıUzlk 

lS.30: Program ve memleket •aat a· 
yarı, 13.35: MUı.lk: J.Juhteıtt rıukılnr 
(Pl.) 13.50: Ajans 'haberleri, • '.05: 
Müzık: P!Aklarla muhtelit ,aıkılar 

progıamının devamı. li.20: .ı\r,i.:ik: 

Uvertürler \'e bando partalıırı (Fi.) 
15.00/15.30: MUzık: Ca:tband (Pi.}• 
18.00: Program ve memleket aaat a· 
yan, 18.05: Müzik: Şarkılı Tangolaı 

(Pi.> ıs.so: M'lzlk: RaJyo caz oı keıı 
trnııı, 19.15: MUzik: Ş:ı.rkılar, 19.Hi: 
Memleket saat ay n, ve Ajans, 20.00 
MUzlk: Fıı.ıııı heyeti, 20.30: Konu9ma 
tCUnlln meseleleri). 20.50: MUuk: 
Şarkılar, 2ı.15: Müzik: Bcctho\Cn -
.Mehtap sono.tı !Opus 27, No. 21, 21.30 
Konu§mn {Had~o ga:r;etcııl), 2ı.45: 

MUı.lk: Radyo salon orkcııtraaı, 22.30: 
Memleket u.o.t o.yarı. Ajans, Ziraat. 
Esham - Tnll\'llAt, l{am blyo - Nu· 
kut borsası, <Flynt). 22 50: MUzlk: 
Radyo ıalon orkrııtraın proı;rıımınııı 

devamı, Yalnız uzun dalga poııtasile, 
22.50: Konu~mıt (Ecnebı dillerde -
yalnız kısa dalga posta.aile). 23.10: 
l!Uuk: Dans mUzlği (Pl.l 23.ZS/23.30 
Yarınki progrıım. 

zafrrın na ıl tide cdıldiğıni izah 
etti \"C dcdı kı: 

"Bu zafer, büyiık Ttirk sevk ve 
idare inin ,.e harp tarihinrn en gü
zel bir şaheseridir. 

Bu zafer, Turk ic.tiklal ve cum· 
huriyctinm tcmelidi. r 

Bu zafer, dort ~·ıı büyiık harpte 
muhtelif cephelerde kahramanca 
dovüscrt'k yorgun düştükten 'e ~i. 
!ahları elındcn alındıktan ve mem
leketinin hemen yarısı işgal ooıl
dikten sonra, i tiklal 'c hürrh etim 
kurtarmak için: 

Tekrar ikinci bir dört yıl c:;wa
fan büyük ve kahraman b r mille. 
tin zaferidir,. dedi. 

Komutan kürsuden indıkten 
sonra bayrak toreni yapıldı. Ban
do lstikHil marşını çalarken. ~'bi
denin önundeki direğe de bayrak 
çekildi. 

Sıra geçit resmine clmı~ti. Ha
zırlanan tribilnde Yali, iki tara. 
hncb komutan \C parti başkanı 
olduğu halde en önde bulunuyor, 
arkacında mcbuc:lar, parti erkanı, 
büyük rütb~li subaylar, ~chir mec
lisi fızalan ve diğer davetliler goz.c 
çarpıyordu. 

Geçit resmi, şimdiye kadar ~h
rimizde yapılanlann en muhtcşem
lcrinden biri oldu. E\"vela piyade. 
lcr, hafif 'e ağır makineli tilfeklc
rile beraber geçtiler. Onlan takiben 
de yedek subay okulu ,.e askeri 
tıbbiye talebeleri geçti. Bu sırada 
avcı ve bombardım:m tavvaerlrrin
den mürekkep !ılolar geı;it sahası· 
nın üzerinde uçuyorlardı. 

Askeri liseler. muhahcre, süvaıi 
ve topçu kıtaalrı sıra .. iJe ve alkış. 
lar arasında geçtiler. Bunları takip 
eden bindirilmiş kıtalar. tayyare 
dafi batarralan .bilhassa nazmı 
dikkati çeken bir intizam ve mü
kemmeliyet gösterdiler. 

En sonra da jandarma. \e polis 
kıtalan, itfaiye ve mektepliler geçti 
\'e saat 12,15 te törene son \erildi. 

sini istiyor mu unuz Yennings? 
- Evet efendim. 
- Demek, Mis .Mayne'in gidi-

şinden otuz altı saat evvel c;·de bir 
kavga olduğundan haberiniz yok? 

- Bir kavga mı? Hayır habc· 
rim yok. 

- Demek Mis Mayne'in gidi
§indcn iki gün ev\'el olan vakayr 
bilmiyorsunuz? Mısters Brunton, 
gece yarısı kocasının mesal odası
na girmiş ve bu genç kadım koca. 
sile beraber fena bir vaziyette bul
muş, ve Mis Mayne'e bunun için 
izin verilmi~tir Bunu bilmiyordımz 
öyle mi? 

- Hiç böyle bir şeyden haberim 
olmadı! 

- Sizi bu ayni gece de zil ile 
uyandırmadılar mı? Aşa,~ indii:riniz 
zaman Misters Brunton'u odası
nın kapısında sizi bekler iken bul
madınız mı? Hanımınız size he· 
men gidip bir tak i getirmenizi, 
Mis Ma)'Ile'in §İmdi çıkıp gidece
ğini söylemedi mi? Bu emri ifa et
mek için aşağı inmediniz mi? So
fada efendinizle karşılaşmadınız 
mı? Mister Bnınton size taksi la
zım olmadı~ını, Misters Brunton
un dediğini yapmamanızı ve gidip 
odaya yatmanızı soyleınedi mi? 
- · ... 
- Söyleyiniz Yennings bu söy

lediğim ~yler doğru mu? 
- Te yapayını efendim ... Nedi-

------- .......--
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Berin gözleı i arktı.dnşının sura. 
tınn yapı~mış, he) ccanına zor hu· 
kim oluyordu: 

- Ne oldu? Söyle Allah nı;kına ! 
Beni m craktan öldUreccksin ! 
Mcdihnnın gözbebeklerinden a. 

lnyer bir ı::ık ı;eçti: 

- Ya\•rum. dedi. söz arnmız'lıı 
bu dört ny içcri:ıi."ldc biraz merolt· 
lanııa :-dm daha ivl o!maz mıydı! 
Ne olacak·· Fabriknlarm i~leri giln 
geçtikçe bozuldu. Kar.deşin bu iş. 

lerle baıı:ı çıkamadı .. Nihayet fnb· 
rikalar birer bil"t'r kapanmak mce· 
buriyet inde ]:aldılar. 

- Aman yarabbi!. P ki, Galip 
tc bir tııC\' yapamadı mı? 

- Galibin fabrikahrdn ne Lı.ıl 
var? 

- Sen de ne tuhaf ~övlüvorsun 
Medıha, Galip Jngiliz Ada Bey ve 
ortakları müc•s"•eslnin umum mU 
dUrU değil midir? 

- Demek oluvor ki Berin. flen 
fstanbuldnn nvrılır R'Tlm:ız Gali
bin umum mt\diirlüktl'n istifa etti. 
ğindcn de ha berin ) ok· 

Berianrn bn<ıı eğ idi· Fısıl far gl 
bi: 

- Hunu da hi'mlyord•ım, d~ li 
- Galip ayrıldıktan f!')n• a idR 

rr> meclisi annenin ısrarll" 8crme· 
di müdür ta~ in ettıl<'r· Haibııki 
Scrmel bu iı;i mıı\ offakıyeth? bn 
varacak edam değildi· 

- Bunun bO· k olduğunu Gnllp 
çoktırn eöylrıml ti· 

- FakA.t Sermet ı~ı mıı.ı•ldujhın· 
dan çok fena idare f'ltti· Kimsenin 
nıuıihatlni dinlemedi· • ·e kadıu 
mağrur bir (lellkıınh oldu~ınu hi. 
lirsin z<ıll'\n. Daima kendi bildiğine 
gitti. \'e nihavct ... 

Beria ic;inl çekti. işlcrln bu hnli 
almasına kendisi sebep olmuş de· 
ğil midir? 

- Zalt'n fııbriknlardn rr-kl vrı 
iGtcn anlar kim3C knlmamı11tı. Tnh. 
ein fef'C'ndi dl" o":lunun is•lfnsm • 
dan sonra febıikadn kalmama\'I 
d hn oo~ru bulmuıııtu. l und:ı. da 
hh.kkı varUı r.at n· Oğlu a ·rıldık· 
tan Fan.t..n fabr.ikadn \'ru'jycti bir 
ha) 1i gnriplcşmlşti. Sonra ihtiyar
lamıştı da· Artık istlrnhntc muh
taçtı. Fabrika bu suretle Tahsin 
Efcndidf"n mnhrum kalınca etıki 
\'c tcerUbcli amele Sermedin tn. 
yin ctti~i işten anlama:r: bir usta· 
bnşının idnrt's.i altında kalma.ktnn. 
sa blrC'r iki~er fabrikadan c:c.kilrn"· 
yi tercih cttilC!r· Y<'ni gE'tirilcn a· 
mele yUzllndcn mll.ştcrflcrini h\'· 
betti. tUtünlcr dcrıolnr<'la çUrUme. 
ğe bıışlndı· Nihnrct idare meclisi 
evvela Sermedi umum mUdürlUk· 
ten çekmek kararını \'erdi· Müca. 
tıeseyf tekrar Galibin idaresi altı· 
na koymak istedi· Galip iş işten 
ge<:tiktcn sonra bir iş ::;npılamıyıı· 
ca~"Inı, esasen )npılıırı bile bu va
zifeyi knbul edemlycc"'ğini söyle. 
dl· nu ic;:tlmadn St-rmct te bulu· 
nu~·ordtı· Konuşulurkt'n bir arnlık 
Sermet IUd'.\lini kaybdti· lş rnUnn. 
kaf,jayn. hntti kıwı;a.yn dayandı, 
rovclvcrler çekildi. 

- Aman yarabbi! 
Berin titreye titrc:"e bu ıztırap 

hikiıyeııini dinliyor, gözlerinde kor
ku, boğan kupkuru! 

yeyim, sôyledikleriniz doğrudur. 
- Bu sözünüzü evvelki sözleri

nizle kabili telif mi zannediyorsu
nuz? 

- Ş:!y •.. Bilmem ki... demek is-' 
tiyorum ki ..• Şimdi hatırladım· De
diğiniz §eyl~r do~nıdur. Fakat 
Misters Brunton bana taksinin ki
min için olduğunu söylememişti. 

- Mö yö!er ... Şahidin cevapla
rını duydunuz ya? Şimdi Yen
nings beni dinleyiniz. Sizden do~
ru bir cevap almak ümidini kesti
ğim için suallerime nihayet veri
yorum. Birkaç sual daha var· .. 'E· 
hemmiyetsiz şeyler. Fakat şunu 
biliniz bir defa daha mahkeme hu
zuruna çağrnlacaksımz, size nasi
hatim ol un bugünkü tarzınızı de
briştiriniz. Şimdi u sualime cevap 
veriniz: Evdeki insanlardan birinin 
l\Iister Brunton'u öldürmekte bir 
menfaati olabilir mi idi? 

- Hayır efendim. 
- Acaba bu son günün müna-

ka~an her zamanki münaka~a
lardan daha ehemmiyetli şeyler mi 
idi? 

- Hayır efendim. • 
- Aile efradı arasında o son 

günlerde göze çarpan bir geçimc:iz
lik olmuşmu idi? 

- Hayır efendim. 
- Pt.kSla. Gidebilirsiniz. Fakat 

yakında yine size ihtiyacımız ola
caktır. Mösyöler ... Şahide roracak 

- Sennet yaralandı mı? 
- Hayır Sennet yarnlanm 

fa.kat Galip··· 
- Galip, Galip mi yaralandı 
Beria !tıp.san olduğu yerde 

kildi· Mediha artık aloycı tavr 
bırakmı~. a.rimdaşmı kolundan t 
muştur. 

- ÜzUlmc. chemml~·ctli bir ~ 
rn değil. bir sıyrık, şimdl çokt 
g"C"tj. • 

Mediha bu sözleri söylerken P 
ria elilc ıınkaklarınd:ı beliren ~ 
ğuk tP.r d"mlnlnrmı siliyordu· 

- Peki, Scrmct ne oldu'! ... 
mahkeme") e aksetti mi': 

- Galip 63hsi hnk arından vıı 
gC'cli· Anrnk Sermedi silah çe 
mck 11uçund::rn mahkemeye verd 
!er. Üç 11ya ın:ıh tüm edildi. fakn 
!ııtikbo.l:J sc, jcJc>mivf.'c"ğİ kana 
atine \':\ran \'<:l t.almki muhaffı 
s bcp k hu! """" m:ıhl;f"me bu ce 
z~yı t"rllc tabi tuttu· 

- Pcltl, G:ıllrı, Ga11p nr. oldı; 
- C:ı.lıbln annr~I \'f' hnbR"l b 

~ıı a 'ard=ı mC'""'"''' tlı>ı inl' g•tmlııı. 
1,.:-di Ko nn ts•ıınbuldR 'lllnızdı 
O'lun irl•ı l :ı h;,. m·: dC't husu 
hlr h:ıstnn,,n<> kalrir Orflclıt kendi 
sile bir i'kl detn •ır\ı~tüm· 

- Ywr&!ll nt'rr .. inde" 
~ J{olunda, J.?.ra de" 1 bır l!J\ 

rık :ııtPn· 
Gülrfü • 
- B!.l · t en ~k krd,.rlr-nrn. 

"" <'Ok anııhill" "'n 7.avallı aıın<ın ol 
d •· Ohm bıt nl"'ri h:ı.bcr nca z.'\ 

V.P.llı kıırlın rlıi •ıh\ 1 'ı : rrıPd 

mı•hıı~"l"lf""i bitf'r b tmt'z nr•ık ls 
tr.ı hnlrl d ırmll"'n t t"'mulun 
lt'ilm ... dı ol\ rrrk p~ 113Inl topl. ti 
V" s~rmctlr b rab"r A ) 3 ı:;ittı
lrr 

Beriımı:ı d .d.,klarn an hıra 
h:ı•I • ı hı1 müst h?.i bir tf'bC' ... 
s'inı dhkUl ·u 

- Znvııl!ı nnnnr. :ı. . edi B1. 
b:tTfl•n •rı~lığında i!!lhirll bir hulJ. 
tilı-mtnd,. ,,.,,ti•. Hn •atrn nP 0!1·1 

*'ı~ ı go~1t''1i· Hıılt'ı babamı:ı o. 
lil'llli dt'n eonrıı hu pl('rıÇ!'n a, r l· 
mık ist mı-dl t•ln r n 1111 b.ıi de 
bu huyrıl l\1°n~i!1" sol;tu. 

- Do~ru f:l\ lu\ ors•ın nerh ! 
Falmt ~ilhC'.} lfı bu .. tn bu iı 1cmde 

\'3 anı"I tn c"r.nsm1 çok rı ı çrki • 
~ or. Bu i krdrn r.c lm l:ır ço~ m!!· 
11ul olduğunu anlamıştır. ı:kmıol 
nrhk h:ıyntın ne olduğı.ınu iyi 
nnladı· 

- :Peki, f; mdi rnı,rik"ll:ır i h_ 
m )Or mu artık .. 

- Hnvır. idare m"cld işlo:i:l 
ırıuvnkknlf"n dur lurulmn!!ma karnr 
verdi· Hain Golıhin uml:m mtidUr 
olmaııını ieti) orh:ır· Al cnklılar an· 
cak Galibin idaresinde bulunan 
müetıst'se il uyu~mafa. razı ola -
caklnrını söylediler· Fakat Galip 
bu işi kati} n reddediyor. Sermet 
hldiııeslı den sonrıı idare meeli.!i 
de bu teklifin üzerınc fıızln d\İJJO
mivor· 

.Ikrianın gururunun eeyt.a.nları 
yine n1evdt'n dillcrile genç kedmm 
b(!ynini yaladılar; Beria eıkılmıe 
bir flC5lC: 

- Canı isterse! dedi· 
(Devamı var J 

ba~ka bir sualiniz var mı? ... 
. . . . . . . 
Şimdi Enid Brunton'u getiriniz. 
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ENlD KATHLEEN BRUITTO 
Maklillihı Zevcesi 

- lsminiz? So} adınız? 
- Enid Kathlccn Brunton 
- Doi:'T1IYU söylircce~inize . 

m!n eder misiniz? 
- Kadiri mutlak olan Alla 

namına yemin ederim ki, mah 
me huzurunda hakikati, bütün 
kikati yalnız hakikati söyli)' 
ğim. 

- Müteveffanın zevce isf 
ğil mi? 

-Evet. 
- Size birkaç sual oc 

Misters Brunton. Size, ga 
ve tereddutsüz cevaplar 
isimizi kolaylaştırabileceğ 
lemek lüzumsuzdur. Şahit 
lediklerini ic:ittiniz mi? • 
katip Harrison'u işittiniz 

- Evet. 
- Zcvcinizi, saat on 

tondan çıktıktan sonra 
görmediniz mi? 

- Görmedim. 
- Siz saat kaçta odaı 

diniz?. 
(Dooc 



Ordudaki 
k (Baş tarafı l incüü) S::· Yusuf Ulkü, Fey. 
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~q~ket Sangö!, Ne. 

Ulu , Kemal Ak80J, 
lq, M. Ki.mn Güçer, 

Sabuncuoğhı, Nuri Tok· 
Burııaııettin Oyman, Ce
..,_,~. Hamdi Alacaklı, 
~~k. Şeratettin Akm. 

l' Tan, Şerafettin tnce. 
,...,_~an, Fikri Kurancı, 
-m Eıııecan, Mazlum uı. 
• l\t Enver Ergun. Arslan 
~br~vat Oner, A. Rıza Geb-

1 Kökse!, K. Hilmi Atay, 
,ım"\~wıı\Uin.' G~can, 1. Hakkı. Ozge,.r. 

p z· Köseoilu, M. Fent Doğ
~a Sütunç. AgAh Güngö. 
tı-.~ Kömürlü, 1-ci Başa: 
~ilflım Er!ü, Damı Kara
•~· Bahattin Ozscven. Ab-
11 aner. Niyazi Aycan, Meh. 
"'gan, M. Sait Ozünlü. Sü· 
~· M. Süleyman Kırgeç. 

r..:L · at, M. Nazım Çetin, Va-
~an, Bahri Olek, M. Ra
lııa an, Cevdet Uzeralp, Naı. 

nç, Nurettin Taylan, A. 

1 Tunçer, Zekeriya Oıtante· 
·Mazhar Onsu, Kemal Onuk. 

~P ~:ı-gur, Hilmi Aydınalp. 
).t kkıhç. Fuat Gündüz. A
C ~· U\.-at Tunçoğlu, Alaet
~~~. CelAI Erta~ Muslfilıat. 
~\Qlar. Refik Kocasoy, Şefik 

H. Tahsan Alper, Sezal 
· (k A. umi.l Ç-Olakoğlu. Mu· 
tt:_ bay, Saım Ertuğrul, Sa
·~ Altındağ, 1. Hakkı ünlü, 
1 • Mirza, Ha}Tettin Gökçe. 
. Kuraner, Hamit Kutkaya, 
~ ~uatkaya, Ihsan Durgun, 
~ Ataman, Faik Bezcioğlu, 

n.~ıt Arbak, Rifat Baysal, Sab
'4)'aVUı, Mesut Acar, Yaşar 

t, H. Halim Akgüneş. 
. Canteı, Kini Elitez, 

Pamir, Tahsin Yıldız, 
· 1"evz:1 Ergin, şe,·,ket Sava§cI, 

er ~ Selihattin 
t. Klznn Baykan. A· MUmtu 
ı, ı. Hakkı Sllman. Tevfik Er. 

~ , KemaletUn Yorulmaz, Ab. 
~Yetik, Ahmet ÖnertUrk, 
haı ~va Özbek, Haydar Erim, 

l4ıııı et Perçinel. M. Cemal Tan, 
.,,..~~t. t. Ethem Demirkan, 
~raıtan. Sellhattin Ybdmm, 

lcın Aybay, A. Hilml Tan, Fethi 
ıtufu Tallt Özbek, :Ed.ip Engine. 
Yı1 Aktay. A· Rl%8. Engin, 
\r 1'11zeı. A. Hilmi Gökyar. 1h. 
~l, M· Nuri Çamlıbel, Yu. 

Çay, N&7.tm Atmç, M· Ziya 
., M. Ekrem Canatak. Kimll 
"• H1hnı iris, Ali Rıza Alp. 

t.ı\\haııÔztaf' Fatin Eke, .t Hakkı 
~Mümtaz Uçoluk, J-I. Bas. 
~ Kenan Karacaaip, Rem. 
hıa ıur. Sabri Akın. Fevzi 

ll. '1, Yaear Beonol, Rahmi Kc. 
' D~ffer Altan Cemil Berk.. 
• '""'-lenı • , 4bcı ŞengönUI, KA.zmı E. 

1lrrahman Göken, Necati 
... ,,,.~-{-, lırıa Alyanak, Medt öz. 

&el Yeltın, Muzaffer Yalınan, 
bt ~lttıf, Abdullah Çalı3al 

"'çUr, Mustafa Karakıy. 
~ Kanıaı, Haydar GUnay. 

t y~taman, Ramiz lriı. M 
A"llr aya, lrf. Ali Co§kUI', 

't~ • Hauı Özen. 
. la ~ ec1en p. uttei· 

Beneitııı 
QRtL~· Seyfettin Çatur. 

~11111_,....Ynak. Hamcfı Göael, 
1l, ~l At&nıan, t. Hakla Kur. 

ita~ Pulatall, Rutm Sil. 
;y~ llUnı~' M· Nuri 
UIQy' '?: taz BosSı.\'rt. 81ııclettin 

r '~ Karaca. llmaffer 
11, if. L..a..~• Suphl Dalyan. 

t ~v_uı öiıer, Rahmi On. ' iJ-uaı Berkay, CeW TtlmlU 
ıet ~ ... ı:--ett.Sıı Uçele, A· 
Öntıtri. ,Kemaı Ayaz, F,f. 
ett .lrtif ~ Polat, Lfltfullah 

a !::ı>e, ~ Hllmi Ersal, 
an .\Jt Kaynak, Naatr 

hı, ~kir ~· )1. Naitıı Ku. 
ttı Önd oe. lıluhlla NOderı>, 
Er~r,l Baııaettln YUtt>k 

hınet Aluıo 'h:!_~rh,aa. Burkan, 
nı, Jc • .&11-.ıl tlgaz, Hasan 
l!izır ~ngar, Sedat Fırat, 
.\pay Ce '3abap1ngen, Tev. 
Yrettbı ~ Aıal, Fehmi Berk 

tlllaı Öat az, MazlOm Oray, 
QQp "'' )(. lbdvan Suner. 

J>, s.ıfetA4auıA Oaer, Muharrem 
it ~.. tabı, Ali Ji4ref Ba.. 
'.,IZlnl Yam u-L-

' \raJıdetttn acı,..a&11UUtDe_ 
?f &dir Yaz~. Nail Bln.. 

• Ctlll ~aç ~ Cevdet Gllr. 
Atr ..!ı:Ul BUpı. A· 

t Cetin ç, l'; Öne?, llleh. 
tıı11Pln'a lYUI Artun. Bedrct_ 

r, Fahri Altufan. HU. 

•eyin Alın. Necip Kü9Ukmete. B. 
Yekta Ko1.an. Ali Lfltfi Gökkılmç, 
Mithat Olten Muhittin Arbak, M· 
C:ıbit Iürba!:: Zakir Yalçın, İzzet 
AlpakmcJ, Rllstem Gürkan, Tallt 
Eğcmen. İbrahim Vural. Ş:ıhabet. 
tın Demirkazık, Selimi Klper, 1~. 
rahim Sartltarta1. M· Rafit Bqeğ. 
mez, .1\f. Emin Özilter, Kemal l<"ın. 
dıkh, Seyfi Atail, E· Sabri I\:oc;:ık. 
Hayrettin Ülgenalp. Seyfetlin Öcal. 
ı. Hakkı Onurer, Vehbi Erdel. l\J. 
Zeki Güzey, Şahabettln Dr:nıan, 

Mefahir Matcrt Nadir Sam:eybek. 
Abdurrahman Alpsan, M· Fuııt ü. 
luç, Em·er Onok. Emin Şadan A. 
kay. Lutfi Erten, J.1. Fazlı, o . 
Nuri Klpcr. Ziyaettln Manto, Sainl 
Stuıcar. Mikdat UluUnJU, Kazım 

Atacı· 
Cstepneıillje terfi eden p. tei• 

menleri: 
Zira Esgün, Nagir SUdOy, Cem:ıl 

Barut. H· Dahi Bilgic;ta;. Remzi 
Tırpan, Mustafa Unsal, bmnil Gü
cüy••ner. Qs"l·an GUralp, Halim 
Kural, Mehmet Süer, Muzaffer 
Yurdakul. AH.ettin Uğur, Muzaf. 
fer Aral, Reşat Alkış, A· izzet 
Südeı:ıir, Kiunil Dinc;er, Hanefi 
Ergenekon. M· Emin Altıno1', Sa
ip Erkaym, ŞercfetUn Yilcc~~-. 
lh!:ı.n Tufan, Hasan Oskay. Nuri 
Atasoy M· Murat Dilek. Şerafet. 
tin Uğı'ırlutekin, Necdet Gürkan, 
Niyazi Sakarya, A· Oğuz İriş. Ce· 
mal Akatıı., Ethem Çağa, }d. Ce· 
mal EkyeJ. Kenan Oktaııer. M· 
Ertuğrul Alphan ,A· Zeki Örgen, 
A· Rahmi Gibar, H· Gündüz Bo
ra Hasan Dinçay. Hüaeyin Şener, 
Ihsan Güray, Salih Teoman, Ca. 
lüt Alpuğan. Kadri Algün. ı. Hak
ltt YUkseker, Ali Angilnnlp, M· 
Fuat ~ahin, M· ŞeYket Atmaca, 
Reşit Batıyel. Necati Gürel, Nuıı. 
ret Akman Muzaffer Erdoğan, A· 
B"dil Borakan. Hikmet Türe. E· 
m1n Erol Emin Sümen, Tahir 
Canbolat.' Klznn Koçkar, Kemal 
Öğütken, Hufl\t Ünsal, Ziya Al
tuna, Mehmet Şahln, Vehbi Pamir, 
Fahri Vural. Şükrü Alpen, Cev.det 
Kurtuat. Hayri G6ttla, Naci Gllro. 
kan. Muhtar Okuvurıuı, SaWıattin 
Özkul, M· Mümtaz Alpay, Mahmut 
Yücel, Ragıp Ogan, Rqit Erk. 
man, M· LQtfi Dure. JI. Vasfi Ak· 
yüzlü, Mustnfa. Ecen. H. A\'ni A· 
ral, s. Şi!kril Erdoğan. İsmail Çak
makçı, HUsnU Bulut, Necati Kum. 
ru, Zeki Kanlısırt, Necdet Aydo. 
ğun. Yqar Binark, Lebip Ziya Ko· 
yusıt• Rıza Ol'Ç\Ul, HU.'JElyin Doğan· 
sal. A· Rifat Tekkara, '.Muzaffer 
Sayberk, Abdullah Özer, Haşim 
Özgüner, H· Şefik Uygun. lbra
hlnı Kllçllkelbertoğ, Ali Akm. K1. 
mil Urensil, Teviık Ülgen. Osman 
Sa\'af, Muharrem Saatçıoğlu. Ne • 
zih Ayapdm, A· Şevket tııatyel. 
Ahmet Ôıalm, Faik Atat, liuan 
Eğeman. Ethem Ünver, İ· Ethem 
YörUk. Ceti.lettin Eraev, Hikmet 
Arslanoğlu. Hayrettin Uluözyurt, 
Şahap Domaniç, Akkaş İsmet Ba· 
ğatur :Muhittin Çetin, Mustafa 
Ert.aı:, Mustafa Ünal. Fahri önel, 
Ha.şim Sllzer, İlhan Tunca. Akkaş 
Bahri Kartal, y. İhsan Anadolu. 
Ahmet Erkan, Sttkı Çamlrbel, Re
cai Koral M· Servet Çakan. Ka
mil Poke; lıı{. Zeki Nidz. Hikmet 
Beningtan: İbrahim Eroğlu, Ab. 
oullah Alpat. Muammer Şenalp, 
Ömer Özyürek, TeYfik Akan, FeL 
hi SmdıraL Cevdet Bayat, M· Se· 
lim Özgiiven. Mustafa Caoena:in, 
hmail Tilzliner, Bedri Ateler· 
Hayri Sümertan, Mutafa Benal. 
M· Necdet Yılmaz. Fethi Enıtl. 
Mustafa Orhun. Nuri Alptekin. 
Hij~evin Koç. tbrnhlm Erbay, Tah 
sin Knyra. M· Kemal Candemir, 
Al .net Ersen. Bayeıit Diter, K· 
HU.snü Özcan. Enver Sönmez. Ş. 
EyUp Yurdadoğ. İbrahim Ktlmç, 
Hamdi Özlru§ÇU, A· Çelik Ökten, 
Tank Tuğasaygr, Kemal Bayrak· 
tar. Mehmet TUrkkan, Mustafa 
Tekinsoy. H. Fahri Sankihya, Hü
seyin GUrkan, Herda Gtlley, Azmi 
Yont. Kimil AklOy, B· Mustafa 
Boğazlı, Ziya Uğur, Osman ~Ji, 
Mehmet Tolaıoy, Sal1battiD Oz. 
Jran, Halil Eı)aıı. ŞerefettJn Başe. 
rln, Mitat Tqkener, Mwıtata Ön· 
cU, Cihat Öik&. Ali GUDyeııer, 
Ha1U Çayan, Sadettin DWoğla, 
Rept Volkan. Bayrettbı TU~. 
İbrahim Nazlısu. HUmi lCeDdiıJt. 
Necip Kaptaııoğlu, Seyit Yalçm, 
En\'er Erkmen. Salilıattiıı Olran, 
Orhan Sutekln, Şemsettin Kını· 
kaslan, Rasim Kızıltan. ı. Bekir 
Arıkan. Ahmet Güvenç, Sadettin 
Yurder. Ethem Ergtlnay, Necmet
tin Dölen. Fahrettin Ekiner, lıılus. 
tafa KIZiltuğa. Yusuf ~crem. Mu. 
zaffer Senaus. Osman Pakkan, 
Fuat aKnan, Arif KentslL Necmct· 
tin Özkan, İhsan Tipet. :Mustafa 
Işılda,k. AVD.i Alpan, M· SaWıat· 
tin Kıtm, Mahmat Alpgin.Y• Nari 
Erstl. Sadık Onanc. ılultafa Tma· 
ca. İhllUl Erten, Muu Gtlrkan, 
Mehmet Gllııenc;, Hllaeyin Glrcl. 
na, Keınaletthl Tunçay, Necati 
telli. Yusuf ErgUn, Cahlt lçeJ. }d. 

Rau.r Özenıoy, ~llaeyin Tunay, 
Neaimi Akabu. H&eeyin Bayhan. 
Ethem GecaJp, Ştumı Ery&ıtllr. 
Vehmet Telttn, JTIJseytn Ulllfo Şe_ 
?afettin Harar, Celll Kmak. Halil 
Birkan, HuUısi Özaoy, Vehbi Ön· 
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terfilerin tam listesi 
der. !rfan Ağrasoy, Cemal Alp· 
uğan, Hilmi AktUrk, Osman Er
aoyJar. tmıail Pulat. Selim Çi_ 
demat. YuJtafa Elginöz, Yahya 
Aydm, Hasan Onursal, ff. Aıif TL 
ğin, Mehmet Erdoğu. Mustafa Tun· 
ca, M· Vahdettin Nurancı, lsmail 
Tunga, Mehmet ~cı. Ekrem 
Öncü, Seyit Gliven. Burhan~ttin 
Alpanlı. Nuri Ce.miş. lsmail Ö7.cr. 
Reşat Halli. Salih Okay. Niyazi 
El'lan. Rıza Ersever. Muharrem 
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Metinka.n. ?ı{. Şevket Meııcloğlu, 
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ay, lbrahbn Eroğlu. A. D&ver 
Davnınalp, Mustafa Ersever. M· 
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Hllaeyln Saran, Turgut Göker. Ze. 
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!ürk, A. Cemal Çağlar, Vasfi Al· 
pcr, Tahsin, Tibet. Fikri GUm~n. 
Mehmet AtuU. )ı(. Ali OyatofJu. 
21yaıı Giray. Naci Yllksel, Namık 
Gömeçli, Omıan Ergllnay, Seyfi 
Ertener, Akif Altan, Hasan Akpı· 
nar, M. Ali Yç,eren, Şllkril "2-
roan. ff. Nuri Ozara, NUlret J>u. 
S. Selim Kunel. Muafter öz. Ya. 
\'UZ Genç, Şe\·ket TllrkeJ, ZekerL 
~-.. Bater. M. Ata Ttmm, Muaaffer 
Berkün, Basri Ertok. J'adil Gün· 
tan, H. Avni Omaykan. N° Kemal 
Gllpklla, o. H:ılCık Alpander. Ne· 
catl Özcan, Adnan Ersöz, R- Tur
kut Oral, )(. Zihni Ahiska, Emin 
Durum. Hayri Erogan, y, Cihat 
Berksoy. Faik Tarhan, Muatafıı 
İlhan. 

SV· Blnb&§dıia terfi ed• 8\'· 
yilzbaşdar: 

Şefik KÔCaeli. Sabri Sa\'8§, BW\ 
haıı Dumlu, A· Raa Ersan, Ruhi 
Sun, Lütfi Arbak, o. Nuri San. 
lal, Cavit Sonauı. Kadri Aygen, 
Feyzi Kızıldoian. Sabcl Yelo'k, Ke
nan Atlı. Cevat Kula, Doğan Ta· 
ğantay, NecaU Zileli, Ziyaettfn 
BollOk, f.agıp Erdener· 
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Ultıeimmler: 

H. Sedat Tanju, Muzaffer Berk· 
maıı. A· Zeki Dora. M· Celalettin 
Giray. )(. Emin Özcan, Hidayet 
Vural, İsmet Güreebe. Sırrr Silll· 

Sv· tiateimenllğe terfi eden s,·. 
teimenler: 

Mazhar Vural, A· Fethi Esener, 
M· Ali Oker, DUndar Günday, Hik.. 
met AksUveyk, Hayrettin Girişen, 
Haydar Gerçek. Kemal Gllnaçan, 
Suat Savaş. Nezih Gülegen, tuet 
Önler, Yaşar Araç, Enver Aear, 
Arslan Bora, Fuat Yolal, Sa1Ahat 
tin Söylemez, !ıha.mi Selçuk, Ha· 
san Tunçay. Rellt Çölek, Abdili· 
kadir Dikmen. Sabri Gtller, Keh· 
met SümQ.rkaynak, Bekir Eag~ç. 
Hatim Onctı. Ha9bi Hetimoğhı, O· 
Fevzi Anman, Behiç Dalın, Faik 
Bo7ldoğan. Feridun Baykara, Sala. 
h.attin Aksoy. Cemal Atat, Zlyact. 
tin Daryal, Kemalettin Alpay, Ge· 
zi Kasırga. Ekrem t.feadiyar, Ke
nan Özalp, HU.se)'bı BrtUJ, Sadet· 
tin Gengüç. Şakir GtblgördQ Nec.. 
det Dağoğln. ömer Alkan, ~ 
GUnay, Bahaettin Toralp, Tevfik 
Tanyel. 

Top. Bln ...... ia terfi ed~ TOP· 
Jhha:W.r: 

A· Kemal ~zdoiuo Hu:ır Alta. 
ca. Htlımet Atet. Nuri Otllerman, 
Nuri Barım. Ali Uru, t. Hakkı 
Tilkelman. A· Muhittin ŞahingUr, 
Fernıh Tor, Bahaettln Artan. th
san F.sgin, Abdullah Sevinç, Vey
si Erener, Nannt ÇeJik. SUJeyman 
GUrman, A . .RahmJ Ergin. A· NI· 
bat Dinç. Zeki! Şllenırer. H· Sabri 
Baray. Salih Aksov. :M~hmct Ak. 
polat. Arslan Berkan, y. Ken:ın 
F.r~t>zcr, Srtkı Atak. A· Hamdi 

SökmeıuıUer, I<'aruk Soykan. Ziya lo'ahrettin Kı!kış. lsmnil J\almuk, \ 1111'.ışılı.;.1 terfi eden klmlat;cr u., 
Balaban, A. Turan Işm. Fevzi Ala. Veysel Ergun, Himmet Epcr. Mus. tnğmcnlı r: 
göz, Muammer Aba.zaoğıu. A· Rı· lafa A.zaklı, Asun Uckan, u. Hik. H. Nadır Blrcnn, M. Zlyaettln >to 
za Pekcan, }{. Tahir Erman. Et· nıet SUer, lhsan Gövm<' M .t raı . Sar:ıı Göksel, Bekır Bilgin, M. 
h B 111 N i O b .... GU lıan u "- • n. • arı ı elın 1 Ers:ı.n, H ıyretUn "l:rııs, Hamdi em e san. ecat z Cıı.· • r • . ·"•C•uııet Gör.bevlas, Felı. 

Ton. yilzba.~.111.ı... terfi ed~n Trıp· ~ilı Ki uttl~,.erl. $. zu· htu·· Kı:rnJ, A. Eınrn.ıı, Nevzat Çeliker, Niyazi Eryot. 
··- .&'" , , .ı. /'. hmct l<llnı n, 1 ınall Kumbare.cı. 

il'4teğmenlerl: • r. ıc o nç. n:rıtı:ıo:ıl.~-a tcrri ı•drn ulı:ıçl Yzb.lar: 
N'iyıızi Ama, Fu:ıt Okyay, H· \'nrbaylığa tcrrı ~dC'n hıwn ın:ı- A. Nusret Yüceıan, HUsnU Başarır. 

Rcı:at Anadolu. A· Necdet Yurda· kine binbaşı!arı: \ llzba':fıhkü terli t·dcn dl~ listet. 
kul. Abdurrahman Doruk, Fadıl Jsmail Hakkı Ang Ö A • 

0 
ıııenll'ri: 

GUne§• ND.lııı Topses, S:ılihattin kar. ' · ''Ilı · Mccıt YalçmkRj ıı. , A. Tarık Akbulut 
Tanç. A· Rıza Bo1Jı:urt, M· Zeki Binbaşılı~ terfi eıl 1 . lilıt&>11§ıl.,.. t!'rfı l'~len Veteriner 
\ S il en ıınamn· ~Uzl:ııo;d.1rı: 1 ural, Necati Gürler. Adil ava_ •ne yüzbaşıları: ' :u. c nap Alkan. 
t;an, Cev:ıt Eldemir. ff. Cahit Ak. • Ahdul~~lı Turhan. o. Hıfzı Dim \ u;oba llıf,"ll te::.-fi ed n veteriner üıı· 
denizli, lf. Ratip Ergit. Nazmi Ça- h:.ıdri Gokşen. · tt1,-ıneıılerl: 
nayaz, Kıi.mil Önalp. O. Faruk l'üzba'5ılığ!l 1ern Cllf'n L.., • Ra.ft Beller, Mehmet lşin, Muhsin 
GUrJer, Cemal Sava~, y. İzzet· klnP. Ust~ğınenlerl: "M'ft mn- J)em.ir, O Zeki Birsen, Akıf Eren, T-
tin Alpmaruıü. N:ıci Arkan, A7.i7. Şe\'kl DU,·en. Lütfi Ec d F ran Jl~t.:ıkan , Arun t Kamer. 
Alpat. Muhtar Atasay, Vahit Sc. Jı Gü!lekım. ~ r ar, nr. Blnh:ı!Jıl:f;a terfi , d en Lcvnıım )iiz· 

Ş k . Ba h:ışımn: 
limen. Enver Bora.gen, ev ı y. üRir.~rhğa forfi <'<ll"n lı;t.iJıJ·ürn Hns.h Kunter. Hidayet Bosuter. 
kRl, lskender Salman, Turgut Tür, ~ ıbq1}an: ' • Bnhrl Berkan., Sllleyman Yasam, A. 
Aksen $.aya. t. Necati Yıldır, Nec- • Sül;yman Adak, Hüsnü Ö-'- ı.uteı Eril, Refik Süeıden, lbrahlm O· 
mi Orhun. Feridun Doralp. Tah· Zekenya Zlrek. 41lll1, zarı, Nlzamettln ·raruııt, 1'"D.lk öncü, 
sin Ozalpan. Halil Atakcan, c. $a. YUzbaşılığıı tc•rn el • • • Reşit Yücelen, Ahmet S:ığuı, Hilcmet 
habNtin Üzketen. M. Şevket Er. üsteiY..ncnlc •. e "n ıstıhknm Lirol, HaDlm Pcknslan, Natık Kay. ,,_. rı. be'· 
topça, Reşit Pasin, Kilmil Tura. , •

1
l\f. Fahri Hµmer . .Mustafa Gök ~;ılıb:ışılı,.,. terfi eden ı.cnızmı Uıı· 

Alaattin Aksü, Kerim Kurtar. ~ı. ~o. Orhan Özyen.er, Talat Ök: • tetmt'nlul: 
Cevdet Erkan, u. Ömer 'l'üre. A- t~.n. Cemalettin Özkanc>r K 

1 
Huhl ı~olçak, Bedrettln Atacan, 

liiattin Koral, Ho.kkt Sasınan. Ka· Dıkmen, M. lı'ıı.hri Şere 0 ~m~ Suat ·rumer, l . .ı.'ccatl Uçanok, Cev· 
sım Özkı, H· Mukim Ertuğ. :Mu. 7.at Pek6z, Mlinir Çal ;]• 

1 
· e' • d t Altçalı, Amil Balkan, Sell!.ml Sel, 

7.affer Tansar. s. Fuat Becnn. Saf. Altın Atn y ış • i. Sezai Ktımıı Ba~:ılt. 
ter Sağnak. Sami Ergenekon. Kc- yurt 'N f. Çcrs.ek, Muhittin Öz· l\~tekotı-nllğc terfi Nl<'n I..e\azuu 

l SÜ . T A C 1 • a ız. ekirge. n. 1'izamct- Tefmmlerl: 
mal Cira · 8''1 uncer, · ema tln Tanrıkut. ~ Hayati özen, !. Ferdi GUneri, su. 
Dönmez, Ahmet 'f:ılgar. Cezmi Gö· tlatelnlf'ullğf' ıertı cclf!n htlhk~ lcyman .Kıı.raba!ızoğlu, Vedat Genı;:cr, 
teç. Burhan Tekoglu. M· neşnt Te. TPAmealerl: Ot.'llZ Erd'Jyur&."I, H. Nabi Süalp, A. 
zer, Şaban Öneel. Gani Öner. Şeın_ Cemil Blrtürk, n. Rıdvan Ergüne Kndir Çağlayan, Yaş3r Türkel, s. 
scttin Arkan. İsmail Oygur, Cema- ~IAhattin Paainer, Ethem Aksoy : · Hüda Tıuırtltonır, :M. Reoiat AllUrer. 
lettin TopçugUrler. Bekir Elgin. ?o uzatfor Çalpan, llııluzatrer Aral p.~: .Kadir TUnı;er, Nusret özsener, .Ali 
FA.ip Ktrldl, HU.seyin TUrkucu, ~~k Tosun, Muzaffer Güraı, Mehmet SC\ tr, A. Refik Emre, B. Samı Unsal. 
Fahrettln ÇaJı:m, Sallhattin Baş. ~va,, N. Kemal Ezen, Mustafa Er. Niyazi Erbeıler, DUndar öürkaya, 

ktrr 
"*a::- T .... aü, Zakir Özkan. H· ~?.·. Hsasan Akal, M. Şefik Denizalp Hnyrettln Or:oy, Yunus Erlürk, M. 
n .tL• ,...., ...,. llca, A. Şeklp Tll§han, lı.l. Re~ Mustafa Üner, Arif Erden, M. Bal:t 

CahR Attttalp. .Alp Yilbel, Baha. ıat Urganloğlu, M. Fuat Güneral ır 1pck, 1. Hakkı Ökten, Sabri Akgtll, 
eltin Ertilrk, f. Hakkr Ya§mok, Avct, Mehmet Erdoğan, Mustafa Öur: Ali .Ayhan, Ahmet Yener, Huan Sö
Fikret Akçalı. Bu#)an Atakan. Re- 1~1• H. Suat Sayın, Hasan Özalp, ıı. .z:m, Alaettin Demlr, Aklf Atay, Or· 
fik Dumlu, Seyfettin (;{ızeldcre. 'lahsin Apaydın, han Gürer, Nazmi .Aymaz, Tutn.ıl 

'.f'on. iistegm~ enllğe terfi eden 
8 

Yarbayı.ta &orn eden l\luhabt-ze At.un, li'cvzl Aybar, Esat Parman, 
,.. lnbalfı1Bn: Celllettiıı Tarlan, Jıl. Salt Doğaııkaya, 

Top. teğmenleri: !smaU Oğuzhan, :bdillltadir Tezer, :M. Şe!lk Erbesler, '.:'[.Fethi Akkoban, 
Muhittin Atabay, Ahmet Sanal, Mehmet Sorguç. Enver Ardıı;:, Enver TU1par, SalAhat. 

Hayrettin Anıoy, Vebbl Elgin. o. . Blnbatılıfa terfi eden Mnhabenı Un ıı:retlngü. T. Fikret Kırbaç, Zcke· 
Necip Yanku. Ali Ergün, Sadettin 'lll:ı:bafl)an: ıiya özden, Rifat C-,,e-, A. Naci Tan 
Kanberk, Recai Baturalp, Vasfi Ac:IJI Çevik, Hnmü Te181zcl, Şera.· Mehmet Kurıat, Bedrettin Eroğl., 
Ark\\ıı Ciha.dett.in Sunap, Şinasi fetUn

1 
Alp, HüsnU AltUğ, Ziya Tokur- Hllscyln "Unsal. A. Nazmı ltıl, Celllet· 

çnl, brahlm Tandoğan, Halil Onuk tin Tarkan, M. Cemil tnkümen, Bekir 
Oral, A· Re§at Gürsoy, Ahmet Jııık. ltuhterem ~ona, Naci Stnnan Ab: Savaı;erl, Yusut Parmaksız Srrrı A-
Cezml Ozıştk. Enver Çakıroğlu, dillmccit Uludağ, Mazhar Eymtı;. ~aner, Hllmıll GUray. • 
M. Naci Bozkurt, Adnan Oral. Ha. Yllı.lıqıhp terfi edea .Molıınbere 'l'arııayııp tem eden Hartta blnm· 
aan Yağmurlu, Seyfettin Kan, Yu. t)'smğmoolrrl: şılnn: 
nus Çağlar, Razi Bilge Kemal Öz- Necmi Tatluıert, A. Hıfzı Ö&genenç :M. Ali Durukan. 
cenk. Fethi Başak, Şlikrü Olc&y, lt. Nurettin GUrpmar, D. Ali Datcı: Blnbafllıta terfi edeu harlfa yil:r. 

Mustafa Demokan, Salim ürtınay, A. batılan: 
Cevdet Duman, Muhittin Atsıın· Muhtar Oral, 1. Ytkta .Ardor, M. Nf. Seyfettin Saltı, Gallp Tutanak, A. 
gur. Mahmut Alptuncaer. Faik SU· hat Telgeren, Sadettin Mete. ŞUkrU Kara, lıluatata Arı~k. AU A. 
kan, Esat Algnn, Rahml tıksoy Cıt.ettncnliğe terfi f'den Muhabere roma, B. Ekrem özengtn, Adil Dofan. 
Hayrettin llkonur, Hayrettin U- '.l'eğmenlerl: ~:ı.y, A. Galip Keaklner. 
juç, Nihııt Cezdem, A· Akü Altan, Adnan Arkın, Nuri GUrel, şevki Yllz~ılığa terfi ooen h:ırlta üsteıt 
,,ah • Al k ,.. f K • Tolga, M. Kemal AybarsU HıılQk menleri: 
- aettın P an • .o.uusta 11 epır, Necdet Ank, Ali öztunç, Su~hl lıcan, Nurettin Yücelen, :M. Kemal Erkn! 
Alt Aboy, Mehmet Vara}. M:. Ha. Ha G A &d i y lıl Şlna ı T di Ergin, Seyfettin Oz ... •ener. J{iı_ ıan eralı, Fethi Tana, Ragıp Ka- • ev azar, . ıı ansev 

~ .. raca, Hllıni özalpay, M. Sabit Gürel, lıL Mllnir Çayırlı, A. Kemal Baranok 
tıiI Kansu, Ataullah Bertay, Halim Niyazi Ataman, eeıtı.ıettin HIUI, ls· SelAml I~ıklı, Nacı Denlzcioğlu, Zt 
Koban, Sait Pamir, MtUıtafa Su· ınall Kıvılcım, HU::eyln özpeker, M. ya Onal, Ce~t Dağgeçcn, Zlya ÇeUn. 
berk, Faruk Tulay. Bahri Yazır, Ekrem Ugtln, :Mehmet Alpayata, ö. Fanık Türkeli, .Ali Yagar Aşkın, Hlk· 
Fethi Kara.su. M. Rifat Tuncer, LOttl Aral, A. Badi ÜııgUn, zeki tnu. ınet Kocaoğlu, Naki Berkunt. 
Muammer Yencrsoy, Kenan Pop· au, Enver ôğUn, Ri!at Karakurt, Yu- Blnbatılıta terfi eden Fen Sallat 
emre, Hikmet Tekinalp, Tarık nua Eıımerısoy, Abdlllvehap Soyak, M. ::rUdıoıılan; 

M.Ucahlt Tamerkan, İbrahim YentUr Tallt Pamir, 
GUrsoy, Cahit Alpar, Abdullah A· ZekM A§ltm, A. Raut Satıroğlu, Neıet Ylhbefdrta terfi eden Fea Sanat 
hidil, Halit TuPıY• Ferruh Unal, Baykurt, Ahmet B&Ukbqt, ı.t:. thaan füneğmenlerl: 
Mehmet Öztopçu, Ali Özemir. Ba- Gtızendur. A. Sami Berkaan, All Alev, A. Sam\ 
haett.in Ersoy, Nusret Sezginer. Yarbır.)1ıp terfi eden demtryol bin· Korsal, Reııat Aykut. 
Ker..al Bbıg6l, Fethullah 1Jnalp, bafı1r: Blnha§ılığn rem eden Aıı. Fab. yttt 
Ahmet Alcasoy, 4,bdurrahman lıl. Remzi Akatürk. bofrlan: 
YurdagUn, Halil Yuldaer, Ömer Blnbır.tılıta terfi ~den demlryoJ :M. Fuat Erg111, Naci Sezen, X. Nu. 

Yllzbafdan: rl .Argun. 
Alpartun, A· Şakir Noyanalp, .Aann • A. Kemal Ergüney, Hilmi ôtegem, ı·11z.1ııaş1bp tf'rfl eden As. Fab. U.-
Jtjbtludoğan. Fnat Sonuk, Hayatı "umnl Doğu, KAznn SUdor trfan tetmenlerl: 
6.ı.utlu. Ömer Akı. Mustafa Özer, Tümbey, Mltlıat Savcıgll, Hik~et Oh. Rıza BarlaS, lıt:Ueyyet Erdinç, Ab· 
Reşat Acartiirk, Nuri Algan, tay, M. Nazmı Ergin, M. Saim Barut- dutTalımnn Cellboiz, lhsan Doğu. 
~urhanettin Erkekli, Mazhar Tay. çu, Zeki Demırıseren, M. Cevdet Ak· s. S Aıı. HAklmlife terfi eclen '- 8. 

deniz. A .. HAkh:ıJerl: 
man, Ahmet Ata. MUbecceı. Böke, l"ttzbat 1 .:&.... 

Niyazi Sezginer, Naci Algon, Ta. tıetmenıe~~· .. tem eden clemlryol u.. y!f~~;;~~ı, PJfat Acaroğlu, A. Nt. 

rık Saırmanf.!:.~~t Ata.gür, Muzaf· Enver SelgUç, lıl. Rept Alpan lb- a. & As. IWdmUltne .terfi ecllJll 6. 
fer Adalp. Ozaıtan, Cevat rahtm Ataman. ' s. As HAklınlerl: 
Seyhun, lrf. Hulusi Çolt~ Burha· tlsteftuenute tern edNJ demi ı Tev!ik Aralan 
nettin Erg(ln. )l. Cemal Gene:, Sa· ıctmeaıerı: ryo t. s. As. euımııte hırft ectm '1. S. 
hahattln Erbay, ŞükrU Ontan. Adnan Savgtır, M. Fe,•zi Ergüruıel, As. HUdmlerl: 
N ttln N :M. Kkrm Baturay, A. Ihısiuı Şaıılt, A. t. Kemal Aran. 

ecme aza. Mastara McngU, !rtan özay, A. ümit Okyay R. Ferdi f. s. As. o~u~ terfi ecır. "· 
Fahri Narman, A· Mithat Kınnç. Dokaoğlu, AU :Oıtllndil, ıİ Fehmi ::- AB. öıretmcııler1: 
Necati Alper. MitJıat Baykal, Sım Na.sınan, lrehnıet Asena, M. ·Salt Çe· Zeki GökJtıık,_ 
Suberk~r. M. Nihat Ayça, Cema. ~~erSa~ıntt Bayer, M. Seyfettin Yal- 6- s. As· Öb'l'Ctmcnliğe terfi e· 
lettin Gürlek. Ragıp Bilyükoktay AJbır. ettin Enç. den 6- s. As· öğretmenleri: 
Fikret Koytak, A· Nurettin Bay: bafılarr:•ta terfi edt>n mUhendla Bin· t. KAmil Hormiş, Şefik Can. 
kal. M. Nuri Kaıısavaş. Hakkı Er- CemaıetUn Tuluııay l· S· MI. memurluğuğona terfi 
tekin, A· Saffet G1lner, M. Zeki l'arlıaylıp tem ed~ nık>llye Bin· eden 2· s. MJ, memurlan: 
IIakyemez, H· Avni Tupt, Meh· batılan: M. TC\'fik Özerdem. Re§al Bav· 
met Tulunay. Mac.it Tumnı:k, Ka- • :ı· Şllkru Van, Y. Ziya Ba§aran. kara, Ahmet Alpnt. • 
dir Özerdem. Hasan Tun~taııer, ... .ı:~•lıta terfi eden nakliye ytız.. 2. s. MI· memurluğuna terfi e.. 
Nazmı GUraoy, Aftamattin, Altın- ~ A s~ Ak den s. S. lll· memarlan· 
ok, Kemal Tiryakioğlu, t. Hakkı mı Denk 1 ı;un, ll. Sıddık özok. Sa. Ali Çetiner. ' 
Pın A Fruk p I " e • Fuat ÜlgUr Mahm t Er· ar, · a ar ar . .ı.u· Servet genç, Şevket Ttlzer T • fik Gökd 8- S· Mı. memurluğuna terli f'!-

Uirla, A· Necip Taştekin, Kadri B. Srtkı Bü)'UköztUrk, ~ıtkı öz<;e~f:; den 4- s. MI· memarlan: 
Dp%, Mwıtara Caner. ft.'1z:unettln İT. Oaınıuı Sayan. A· Vasıf .Akalınlr, Cemal Yıuıat 
Belgin, Mustafa Koca. Ki.mil Kam.. YUzbaııb Siel. A. Sami Alpaşan Faile Ya 
bal, A· Haydar Ilgar, Nazım Akın.. tl'imenkırl:la t.e:rı eden nakliye üs.. ::11. 1. Hakkı Kuter A: Nuri OZ: 
cı. Şeref Gürler, Faruk Türsan, Harnıt trtş, Recep Dakan, Sabah:ıt- u_:zcan, Haydar A~. :M. Emin 
Hüseyin Sllalp, lhsan Kayra. Sa - Etin Alııdeniz, Nurettin Yeten Şahap Kebaı>i:ıoğlu, A· Ziyaettln Argın. 
dık Tozan, H· İrfan Ertuğ. Kadri 5,;Akraner. · Z~ki Muncuk, ı. Feyzi Ulutaş, Ha· 
Ertuna. Nihat Dinçer, F.dip Çağ· te:!..atıe~lte terfi eden noklll'e san Gcnçer, Alaet.Uıı Anık, Hasan 
tar, SalıUıatUn Gilney. Fethi Çer- ıııa: ~Ür • Emoy, A. Hamdi Türker. 
sil Srrn Sanalp. Eren su kaıı, tbrahlm uçar. Avni 4· s. ıuı. memurluğuna terfi ('· 

YU.Zbaşıhğa tl'rfi cdt-n Ha,-. üıı;. flk Tane~~yya Tunı;, Suat Ener, 'l'ev· den 5- S. MI· memurlan: 
f;f-j;nenJerl: Blnba'Jllığe. terfi eden tab'p ytızb:ı.. .H. Şevket Beti!. H· Fe\'zl Erar. 

NC\'Z:.lt Gökerl. M· Cemal Gökse. '1lan: • Arif Ürgf>n. Cemil Yavuz. A· Rtza 
var. R:lgTD Ertuğrul, M. Tarık >.. M. Scllnı Ayman, ö. Faik ödman. Pamucak, A· Nuri Kapkın, s. Su. 
TJç::ıner. Hanın T ı l'l'J°. Bedrl A. ıi. ~:n Oınay, A. Süreyya Alpay, di Terniz.knn. Naf~ Ungun, A . 
rA.nlı, lf. Reşat Halgaz:: }.{. trinn car, &ı:!~i Erimer, A.bdüaaellm A· Hnnıili Bo7.bay Arıf Bay~al, M. 
Orga. Hföıevin Tn lf"'ok, Sa!föt Mustafa Kurı:r Bn§, Necati Blcioğlu. Vasfi Bayııal• w 

Boreldn J... Nl'cmc!tftı. Akyıldı.,,. Sallh Oyrnnk, ı~~ır=.E~~=i r;. s. MI· mmeurıu~o~ tem ~· 
Ferit Gök.""t, Remz.ı Sene}. GUlgören. Mahmut Aklin, lıl. Celllet· den 6- S. Ml· mf!murlan.T . 

Tarb:ı.ylığa f('rfl eden b:n·a bin- ~ ~c;er, 8ait lılay, ö. Saip Tezel, Kemal Aksungur. o. Nurı Tun. 
L.- • cetUn !z, : ı:;evket Togar, Ha. gur, 
ın..-~T • • ili.il Erdenı.ır. 6- g. 1'11· memurluKuııa terfi e 

T"vnk BP~l?ill· Albaybp terfi rl • 
Rl ... 1)f-ııh~ t"rn f'den Ha\"& yiz· 1&n: eden eczacı yarbay- d" n'7· s. ~il· memu arı: 

P .A Nazif Muzaff Pr Onat· 
ha.t111art: w H . Baykurl, Abdullah Dtnc;er. J ~una f ft 

:ı".ilMii Gi;'·Ml. 'Kerrıııl C.Olako~ıu. s. Fehrnı Özer, M. Nuri özveren. Be· g. S· lfo:. mPmur u • er f' · 

1~r;+ri"""'n1F~c terfi rden lt:ın i~ önsaı. Fehınl ôı:akaoy Ha;ılm il"n 4. s. ""'· mrmu1a~ Erta 
t fmrnl~rt· ,. ry •Plan, H. Süreyya 'OlgQr: İbrahim SUtuna· . ıza n. 

l'! • ; v r. ... ı~\t-•tirı f?'I\"• ~ılığa terfi edı•tı eczacı Uıtteg. S'lbri SRr"ll1. Mehntflt Turan. }.{. 
}ı-f. Alı ) "~ r. • . mPıı eri: • i)., n H· Hüsnü Türk· 

h ıı. N"ı-ftti Ok~"· S:ıl•" n"ttın Akın. Cemal F.:rtu ı, A.. Ceznıt S ı H Kazım zvaro • 
k l • • l t Cl'vdet A (' can, · f • • • ) BNlri ı•;:.urhı, Ya Uj'l 'arııou \1 • rkan, A~ Vasfi Alpe:-gun. (LUtfcn sa:r ayı çevırınız 



A - VAKiT 31 A~USTOS 1040 

~~~:=~-1· 
TORK ANONiM ŞiRKETi ~ • 

TESiS TARiHi 1863 

StMlif,. ı ,,,. T ıJrlt111P Cuınhurıvl't• ılr "'"'' '/;ıt mu1.ı,, t'tfltr:t~ 
1]91 Numınlı 10f(tlt031 tırtlı!ı '"'"ırr. '11 '""':, ,,/ılmıs''' 

''' 6 /'ljJ tdrılılı 24JS Num ~.ılı Rl":ıtn' <Jıınr ı 

• S.rMa,esJ: 10.000.000 ıncmz Lira•• 

thtırat akçesi: • 1 .:.so.ooo •nsırız L•raa• 

özel. 

tlrkiyenin ltatlıea ŞıhirlırinlM 

PARIS. MARSILVA ve N Sdc 
lONDRA ~ Mı\NÇESTERdfo 

MISIR. KIDR15. VUNANISTA~ fRAN. IR.,K • .rrusrı:-ı 
.,. MAVERA\'I EROO~'de 

Mırlcn H $abeleri 
VUGOSLAVVA. RUMANVA, VUNANISTAN, SUR!VE. LOBMAN 

filyafferi 11e billiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Hır nevi Banka Muameleleri yapat 

Hrsabt car. ~ mrvctuı kU1'1an lcU,ıdı 
Tınri kredi~' •• ttS.Jıklı krrdılrr ku~adı 
T ılrlnyp vr EC'fl\•bı ml'aı\eJceıltr lzrrıne lıt1$ıdt sencıJ.11 ,,:.onlO$ıı 
Borsa "1lrlttı. 
Esham W' -.1m1ır. alM we cmıaa uzer-.e aYan& 

Seaedat llıhsilin 0• u~. 

Ü riW• ..nrı;y.ı sarllanm lıaiı IUralılf • 
Kasaı.r StTVisi nrcltt 

Pi 
• . 

• YHHın n mGsait •darif• ( lnlmbaralı "fa· 
. kambaraız) tnanuf hn..-ıan açı11t'e 

i . 
I 

1 

i- ..... memulujau terfi e
deal- s .a. ..... utan: 

lıl· Şevki Akmta, 1(. Ruhi Bil· 
~n. ZDhtli Erçalar, M· Cemal Gül. 
pmar, M· Niyazi Durak, A· Sait 
Göktürk. Jıl. Kasım Erçetin, Llut 
Ôlden, s. Sabri Cofkun, lıl· Nuri 
Tarakçı, o. Nuri Erkan, H· ZWıtu 
Meriç. Rlfat önercaıı, ı. Ethem 
Balta, )ı[. Emin Una!, A· Reıml KL 
zıltan. A· Rıza G6tdal, )1. Nlyul 
Ertaç, Abdullah -OnpntUr, M· 
Sabri Yalçmkaya, )ı(. Nuri Akbq, 
o. ZOhtu Öngör. t. lhaıı Kızıltan, 
Abidbı Canyo)dq, A· Nazmi Öz· 
can, lllkıil Dofukan, A· Fevzi Öz
aydmlı, Salih Balaban, )ı(, Yup 
Oıyetkin, Abdurrahman Atoral, 
~d. CeWettin Dikmen. J. Yapr 
Yılmu, A· Haydar Pala. s. Rahmi 
Bılgen, A· Hamdi Dinçer, A· Ra
gıp Utku )ı[. Emin GW A.o tıfaa 
Oyman, Lp.l 'raner. ia1i Mete. 

Sllleyman Olcay. J. ıtu.ıatrcr ü. 
nal, SaWıattln O.tay. ı 
İbUyaUa Alba1bja terfJ edftl p. 

1'bo lan: 

5- S. Jls. memurluğuna terfi e. 
im e. S J&. mmnulan: 

Muhittin Artuf. lıl· Necati Öz· 
ver. ömer L6t!l Otıan, )ıl. Ihsan 
Aru· 

ıı.tı,..ua lılabqıbp terfi eden 
p. Yü- lan: 

Jrfan Sokullu, Niyazi Atışçer. 
İhtl)'a&ta .._...,bja terfi eden 

topça ,.UZ~: 
Hallt Ardıç. 
İhtiyatta •alaüenı Babo terfi 

edea Top. l'zbo lan: 
Seyfettin Yöner. 
İhtl)'a&ta terll Mell Yd- 8b- lan: 
llUltafa Alanct, Kemal Süel, 

Salt GllçlU, Ratlp Ayral, Nurettin 
öncn. .AhJilet Buhara. Kemal Bay
..ı, Recep Tan. AH Erduran. Ziya 
Dolgun, Burbanettln Kılıçoğlu, 
Kemal K_utq, :r.ııunt Akku ... m· 
ret Ralinncl. 

Oünrte bJabqllıjma terfi ffta
lel': 

Ferdi Atasayar. zeki Uyaaloilu. 
Ekrem lfrklL Celll Orbay. Rebll 

inhisarlar u um 
mOdOrlü{lünden: 

J..-------Traf bıçaldaruun .. btı 10 50 ye dütm 

JJI. - Ekı;iltme 11 IX 040 çııı şarnlıa ıllııi& aaat. 16 de 13tanblalda Kaba 
taıta Je\uım ve mUbayaat ııu~lndekl ahm komla)'omilld& yapılacaktn'. 

I\'. - Şart.name ıe,•uım ıube8Jnden ve Ankara, Jzmfr b&fmlldllrJUkle 
rlndcn paraaız almabllecetl glt>I, nUmune de mezkW pbede sörWebutr. 

V. - Utınakuaya gll'eCak&er mWıUrHl teklif mektuplarını kanuni ve
aalk1e )ilzde 7.~ günnme paruı makbuZu ve;po banka teminat mektupla. 

çONKO: 

POKER Traş Bıçakl 
ile enekw it ....... DlanalıU1rkee - ............ 

....... ....... ,...., te deflı tnt olmak lcallll ....,... 

nnı ihtiva edecek kapalı u.rflamu ek.Utme ~il thale aatlDden blr •at •ı:~keeylkl Veni K o 1 eJ N~~ 
evveline kadar mezkflr komlayon ba1kanhtma makbwı mukablllnde ver. ....- ~ 
mcle:i lhımtllr. ( 7121 > 

• ~ • tLK • ORTA • LtSE 
1. - Şartname ve nUmuneal mucibince 115 CL 1lpler lçln llGOOı 2G , , • 

udct nkı ıııcst kaaaaı kıapı\lı zarf uaulUe elutıtou:ye koluDUflur. llldlr'I: lö*I IJllll 1\'rakk.I DlrdtörD M. &JI na...- g..,. 

ll ad
JL - Muhammen bedeli {10.GOOI lira, muvakkat temln&tı (117,60) ffuaua.IY"Uert: TA.BANCJ DILLEK OGtuı:TIKINB senli 

r ır. 

IU. - Ekailtme ll/IX/910 Çar~mba gttnU saat 15 de lat.aııbulda Kaba •hemmlyet vermek, mııtıarmı && me.-cutıa letkil edurek taJ•beltDlllft 
lıı§la Levazım ve ı.uıbayaat ıubealııdal;l Alım Komlsyonfılıd& yaptlacaktır. ıışma ve lDk(f&fı, ambat .,. lnz.lbab il• . yakıDdaD al&kadar 

IV. - ~ıırtname vvuun tubulnden ve Ankara, Jzmlr ~mOdOrlOklf' Mektebin denlır.e ot.aır kalortterıt te.°eıto.b&De "' JlmDUUkb&DHI 
rinclcn para.ru: alınab J::ce.,i gibi, numune de mczkQr fUbede gilrWcblllr. Her giln saat 19 11e ısı arasında ta ebe kayıt ve kabul olUDur Tel: 

\'. - MUnakuaya (irecekler mWıUrlU teklif mektup'armr tuuıunl vesa 
lkle yüzde 7,15 güvenme para.u makbuzu veya bank& te,ıplnat mektupl&rmı 

lhU\tı cdccelc: ka;l&lı zarf1srmı ck.Utrn" gtµıU Usale 11&allnden blr aaat evve j 
ll.;e kadar m zk\\r komlı) on ba,kanlığma makbua mukabilinde vermeleri 
lAzımdır. (7626) 

••• 
Taabih llinı 

Gazetemizin 27 8 940 tarihli nllahumda n~redllen lııhlıarJar Umum 
mUdllrlllğllnttn 3000 adet rakı ıltesl kaaıuıı bakkmdakl UAnıuda muhammen 
bedel ıo.~ ve muvakl:at teminat 7S.,60 Ura olacak lken •bve.n mubammeD 
bedri 11,700 ve muvakkat teminat 877,60 lira olarak netredllrul t.'r. Key.lyet 
tublhen illa olunur. 

Gerede Belediye Riya.etinden: 
Şebr.I ylls Ura llcretıı belediye cltktrik ıaıatralı lokomob'1 mal:lnlatlllt 

\"e ılektrlk fen mUdtlrlntU mUlılJaldJr. Tallplcrln veaatlderUe Gerede beledl-
yeeine mUracaaUarı. (R06:?) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

qeniden 
açnııştıı 

Kitap, m~mua, ıazete baaar. 
Tibiler namıM ,.J;zii i"leri ahr. ... ......................... ~ 

/! " Meclis-· Meb' usa 
12ea_ 11 

, 
Çocuk Hwkıaıı 

Ahmet Akkoyunlu 
, .. ~. 1 ....... I'. ...... He • 
........... M'6aı6 ıN'tıttaır ...... 6 

ıeo Mnrııı 1 eırtnn tOt.''7 

Hakkı Tarık Us 

--------_____________ __.... 

PARK OTILINDI 
Her akşam 

JACK CUBAN ve MARC BABEN 
Orkestra'snn iıtirakile 

Meşhur ıspanyol Dansözü 
C:ABMEN PADV 
'f e ınil erine devacı ebne!de•f r 

Ke)'hllada ıe..ı2 ltaı-p OllDlu ve 
Lisesi llo»ı-ıt••b !m aa 

l - Bu yıl 'Del\.1% ıı.e.ı bl.-tncı ı. nı.a glnutı3' ıat kll ukurısrw r.1 
ka amavlanna 3 rylfıl Jl\J a;i>~embe gUnU ı;abah a&ııt dokuzdl 
laoacaklsr. 

: - &Davlar fen bllıtaf • !lzlk Umya, matemallk ve tUrk~t'D 
cakt.Jr. 

3 - Smava strecek okurlann llöprlldea ub3b 111.&I 7,23 te hare 
den vapurla yaulannda tl}.üı milrekkepU kalem ve terllm 
aıeal olduğu baldc okula Jl'lmel rt. Sınav bafladJk'an llOllra 
(;.J&l eden okurlnrın ııır v' eokuım yacağı allkad&rlara 
ıuaur. (78201 

.. ...................... ~···.Sim·~--~-
lngiliz HtGH SCl-IOOL Erkek Mekıebi 

Kayıt mu:ıınaı ııl ba lıtr.ıı t "• P z: ' 1 vA 1' - ıenıı,; 

10 - l:! ara.omda lJarfıyc mora~ a ı;Junmaıı. 

Jkmat hhUhanıan E Ol 1'1 - 19 - :?'l - :''J 
Tsrthie lnd :. 

. - . .. - . - - . ~.. - ... ._.,... 

~' 
R •• ,..ıı. · ... , 114lf11 114,.,,,,,,. , 

Tevfik KönL Turgut Akcay. :Ilı.. 
ut Aru, SallhettJn Y•lmkılıç, 
ı. Ataullah Acar, Haydar Beqill, 

,. Sababatthı Ualu. Hikmet ÖSlen, 
Albay. Vehbi Dllmer. Nami Oker, ilk Devrenrn müza 
Hilmi Olrçugil. Atif Tuğnıl, izzet kerelerr· •· 

hmet Soyer, Etref Kurt.otlu. ı. 
Hakkı Aluıoy, A· Hicabi Tllrket, 
Nuri Çayan, H· Turgut AJqlt, A· 
Fevzi Çakar, F thi Aydmb.ya. İb
rahim Kaya. Kuhittbı Yamln, A· 
Zeki Onat. 

6- S Rs· menıarlaiıma terfi e
tı oa 7. s ... memarlan: 

Abdullah Alp, Bahattin Afça, A· 
Etref Zllr, Adil Erlwı, Uktti Sarp. 
Remzi Şenaoy, Lntfl Civelek, Ce
W Aytotan. laa Rabl BayJar, Ku. 
mffv J1ora1, A· Ulvi Yace. 

s. .. lıııluıhp tem -- " s ._. .... : 
O· Nuri Tol· 
4- S Telll maldllllllie terfi edea 

S. S TelBllao 
lıl· Nihat Yapru, Sallbattiıı GIL 

rer· 
l)llclak 4- S m .. eWUilM ter-

fi edea " s. ~ llao: 
Oeman Nuri ErWker· 
" s Oto. ....... QIM terli e

den 6- S. Oto- lla.: 
Haun Talıabı Baf, Btlaeyln 

Tayyip Karuu. 

" s. TilfMclllie t.erll ec1ell " s. 
~f. Jerl: 

Aalan Demlraral, SWeyman A
but, Ali Karde., Omwı Nuri Çe.. 
tin, Ali Dirman, Mehmet Tetik, 
Ahmet Çellkof!u, Mehmet Tqtan. 
Mehmet Akpuaat, Abbu bes, Ali 
Ataren, Enia Bıkmaz, Ahmet Ça. 
kan· 

4- 1!1- Nan.atlıja t.erfJ eclea :S. S 
nalbatalar: 

laa DUzgtln. laet ŞaUr, lamalı 
Gaktura. H· Enver Tozun, Huan 
Aralan, Adil Alpmu • 

s. S. terfi cdea i- S. R. O. Bu
docalan: 

Jhaan Alanson· 
4- s bsndoya terfi ecln S. S. a. 

C. buıdoculan: 
M· Saim ôzberk. M· Necmettin 

Öğün. A· Saim Oğuztaş, ö. i'eh· 
mi Yener, AbdlllkAdir Toksöz, A· 
Nihat Esengln· 

5- S ft. CJ. bandoya terli eden 6-
S. MacloAlan: 

Salih Duruta,, Omnan Ok· Şü
caet.tln OnP,nemf'tl R· ?ırlllmtaz A. 
Jatan. Jl. Fethi (\ıcıaym, c. Yaış 
Şener. Cemil Tllrekten· 

6- tıJ. a. C 11ucloya tnfl edea '7· 
heacloealar: 

){. Saffet Ural. 
~ 8- Ranc1o ~ftlll~ terfi 

edt'll .ı. S· Budo Of.: 
R~J> Ar· 
"- il&. p"nıln 6htıtwtenHil• ten 

eae. a. s Baa4o liretmn1-I. 

Sultun, Naci Seyhan· 
Gheıte J1lz•11hima terfi e. I Mft lt11'M6 ...-.ıetık ıttr Mlt91ıt 

ılealer: Her kibıbcıda bulunur 
Adnan Özelçin. Hllunet Akaalp, ------·----Adnan Alp, Mithat OJer. Alt Bay. 

kq, Yqar Enıdn, Kenan Ddkı
lıç. Muzaffer Yangol, Fuat Gak
tan. 

Giverte U.teim•Jlilao terfi e
dealer: 

Adnan Aykut, Cemal TUraın, 
Sermet Klper. Cfonap UigUr. Beb
zat Çakıcı. Haydar Aydm. Jmıall 
Sanoğlu, Tahsin Örge. Hilmi Fo. 
toroflu. Cablt GUr. lluaaffer En. 
Unlil, <>iu SoyklSk, Nurettin Ça
m, Tnftlı: Kmay, Lemi Kırsöz, 
Kenan YUICIOflu. Faruk Vl~n. 
Hayri Toktaniıl, Sadt Ergin. Ke
mal KllçUkoğlu, Cemal özenç, Şe
mi, Nut, Şebabet& Karapmar, 
Ziya lncepmar. Sabri Nartman. 

Gtl9erte ,..~ terfi .. 
aıer: 

Niyul Heper. Bil.sevin GOJen. 
Cemil Barman. Hulld Glllerman, 
Cemal Kuyq, Rbeyln KtraJ. 

Gherte Wn•11hll- tem e. 
dealer: 

Kemal llanQ0-
11.atdae Wabqthim& terfi e. 

ılealer: 
Osman Konuk:, Kemal Reııol, 

lıluammer Akerman. Nihat E1'1'tft. 
Rifat Anman. Haldn Anca. Ff!rl· 
dun Gaıloffu. Ethem Bavlrıtl. Rl
fıııt J{n111'.cU!1Uıri'-r.9J, Ahmet lınkön
detı. Nlyul AJC)ba· 

Maldae Jiüaflbtma terfi e. 
dealer: 

P.auf Atager, Fikri Boran, l~
mal Atal, Nlyui Serdaroğlu, Ke
mal TUr. Halil Tilr. Sabahattin 
Kö:ademir, Niyazi Altan, Yahya 
Dinler. Şllkrll DuydaJ. 

MaJdDe lstclmedlla• terfi e
denler: 

Muzaffer •utan, Fikret JrdeJ. 
men, Kadri Noyan, Necdet Dik.. 
menıt, Ha'Ti Arda, Ziya Kayı. 
Necdet Eınttn. tb'l'ahlm Etl:ı:aoy. 
Orhan G61u!n. Saffet Arat. Sabri 
Ege, Kaatata K61meJ. 

Kaine W.ı..,ııtma terfi eda.. 
leJ': 

Re~')'A'll Anca, tsma'l Karaman, 
Yusuf Aknnan. 

Sanayii harMye Ma•,.Jlllu 
terfi edenler: 

Tacettin JkyaaL Seyfettbı f'..6-
nenç, Saim Enon, Kemalettlıt Be
aer-

llbnyager fttzba,ıbiaaa tml e-
4ealer: 

Fransızca ders 
Url• oıel"''~ u· ...... 1 .. 1 ıl,. ıı- 11 ı 

lı•lı1olar1t ve t-r1111 .. 17,·11•ıuı ıtt-r •ı•t 
nı .. k •114,•\f'nJ .. tf• m•l!Cıtn ..,,. •ı, 

fra.n .. 11ta d .. n "''"' 
Arıu eJe111&·1 \'ıtkn m11lbıt11•111 1 .. 

'"I run'-Uc• Oirt'ttıtt•ıı1" ı "'"'" '' 
fatırıı veyı tahr ıı •J> """"' 1111' 
etl,.lııltrı .. r 

Sinema ve tiyatro:ır 
Beyoilu Halle Sinemcuı 

1 ram ...... , ı - zafer Orduau 
2 - ~yb Ahmet. 3 - Yeralb Seran 

E. Satli Tek Tiyatra.u 
Bu &'ece CaCaJoetu Çltteaara7Jar 

Babçeaiade: Çamuda ,., t il 

Voclvll (3) Perde 

Raıif Raa Tiyalroeıı 
2 EylQJ Puarteal aJrpmı Beflktq 

Hqlmbe7 aile babçetılDde: .. A,._.." 

Faruk Kuyucak. Remsi UDIUI'• 
laettin Yalnaç. 

1'aWp 7Ulıaybp ter.fi ....... 
N:ıcl tudn, Ali Rıza ÔllJOll· 
l!ena ~tdılma terıJ -.. 

in: 
Fl1at Jlengt, Fahri G&bayrak· 
Le\'UllD Jibbat"'ia tem eclea. 

ler: 
Haydar Savdam. 
L"'VUllD btelmnllie ttrll .. 

clealer: 
Abdutı'fthman Glln!llr.ı. Hilmi 

Kot"-ıla't, Cemalettin Erbnler. J'et• 
hl Knrt. 

J. lnd llllUf Qretmeallle terfi 
-eclfl!llleı-: • 

Tahlr Tlln&l'• H. H\lsnU Betin· 
.. bel ... ., ""-• -~· 

aa terfi ~enler: 
Neffet Uraz. 
s. iMi ... ., m. •e. tem edra· 

ler: 
Tev"llt Karay. 
4- bdlsmd Ml- ile. t.ft e4e.. 

ler: 
lh an Df'l!Ccan. 
lllmka llretnudllae tem e,. 

···= Mu• U r BE>Je:oı, Rt\aeyln 
'B dri Umul. Elmll Tamguyun. 
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