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(Yazısı S D<:Üde) _j 

llltlıylUı·k Z!alf~rôrr;ıü~ön yoD<dlODilltbm 
Bitin 1ard salla içinde 
~kiki bir 'bayram yapı1or 

aa 

lUI 

IC11rtalaşamazaa istanbuld_a 
1ıldlalml b~R~:nko " 

"n - Mutia mebua, Emeldf Orp.raJ -

._ 0~' lnniutu'11ftlnron ~1 d6nl- 1kinci safha: Afyon mıntaka 'de 80/ Ağustos ~ünUne bu Mndan Dumlupınar& kadar .ıtı,: 
~ \·aıa kavu,tuk. MHJI kudretimi. man ordmunmı yıldıran gibi, takip 
'-'ttt il le\'erlifimizin en parlak ve önlenmesi hareketidir ki 28 
n..~ ~~i etUği bu Ağustos Ağu~toe aıt,amı tamamlanmış' Te 

~ °'- l!ltıklillmizin şanlı tim· Dumlupmar g~itlerl taarruzla ele 
' "- .lıaY1'airmrzdaki ay ve yıl- g~rilerek, dtltıman ordu11a kn,atıl 
~:\l'i gökte aynen tereıısilm ruıştu. Bu hareket %'7 Ağırsto!I 7.e 
~ zt"'Y0ın Ka.rahlear dolııy· vafNıden 29 AfustM akşamına ka 
"- "~ lıaı Aftıs~M sab:ı.hmı heye_ <lar devam etmi,tir. 
~ &k eeuı ıle bekley!"ler %3 'Cçttnctt !llaftıa: Adatepe clvann
• ~a dıarn tlsttt gUne,ın battt. da ku'8trbn dU,man ordusunun 
e..ı.,. 0 iru be'larmı kaldır. imha ve e!o:lretidir ki bu da bi 
~tir~ bu flM manzarayı günde ve 80 AğastM gllnil il;ind: "!· 'l\r1r na el~tte t~hatttl~ eder tahakkuk etmiştir. Bir dördüncü 
~ 'l'ttrkl>ayragı !lemalara y~k9~1_ safha vardır ki, o da Daml!tpınar 
Clil ...._ •• ordusunu tebrik \e teb- -itlerin" .... ..L- .. b'I dit 

-"llı'ta e.'"' ı ...... ..., a,.... ı en, ımıa-

b• • Ordu h nm bazı lmmılannm <ıiddetli tsk'bj 
'tİtaıiş er tilrlll hanrlık~annı ve vatan topraltlarm~ dU man 's 

'911 ~e ancak muharebenın en 1 1 
-

"tccıeate eu olan "hücum,, ic:ln f nevamı Sa. !, Sü. S de) 

Bavacılıll llallaıı da 
bagla bqladı 

Bugtln, kahr&m&D ordumuswı Baf
kumandanllk meyda.ıı muha.rebellnde 
e,.iz blr zafer .ka.zaıımıcnm )'tldöuD.. 
mf1 ve aynı zamanda Tayyan Ba'f'l"'
mıdır. Bu mUnasebetıe yurdun her 
YIUlDlda bugün bu bQyük b&~ 
kutlamak üzere tö~r tertip edile
cektir. 

Şehrimizde yaplıcak merutm r-~ 
gramı hazırlanarak alAk&darlara t;>b • 
liğ edllmi§tir. 

Bu programa göre ııabe.h ıaat ~.ao 
dan 9,30 a kadar Fındıklıdaki konna
tanlık dajreııinde bir bayram tebrfkl 
merasım1 yapılacaktır. VUA.yet a~na, 
mecllı A.zasından mtihl'!ndiıı Cevdet 
İlkray, Recep Havlucu valinin rl)'a. 

(Deoomt Sa. !. Sü. _. dş) 

Tayyare Bayramı 
münaaebeti)le 

Hava Kurumunun 
yurddaşlara 
beyannamesi 

- nzıwı 3 Dcti ııayf&nıızda -

'--..~e., <lt"n Garp cephesi im· 
)\'ctJ; Ilı .mrini beldemektcydi, 
"• ~tlrtlk hUtun kararglhlar 
ttJr......_~•andl\nbar bu bUeum·lfa... 
~lllle ~lirik ede<'ek ka _ 
~ ~nnm yanıba,.eımda 

Du lupınardan 
~ lıı~I§ durayorJarilı. l>il!f. S: bir leY sezdirmemek ,.e 
"t iı:nı 'ha~ktn° ~linıle yapılma
ltn to ~ binlerce cuılı mahlüka. 
tı. C1t ~landığı hanrhk me,-ıllerin
~'· .;: bir sük(\t lıtiklim !lürUyor
"'tilc1lJ 1'k :Sa, kumandam, Ttlrk 
~uıı.. harbinin hu son ,.e kafi 
lltt'l~lrırn lcra~mı Garp cephe"Jinin 
t\t\, ;"• enıanet etmi,ti. Ata· 
~ .,:hınetciklere Çanakkalenin, 
(~ 'l' YlıındR.kt )0 "ğll'ltO'I 1913 
llı11ıt11 ~uı 1831) .ef<;ane,·i hUcu
ltt, Coıı~!'ar ettirivordu. Şu farkla 
'."bıttt baYtn, hüf'umu ya•nn bir 
'-t, İ\~a.tılesi idi, bagtinkll h\kum 
"•liıı ~ 0""1ıntın yüzlerce kilomet. 
""'-•eı·Phe!~ıi lİ7•rİTH1e ve aitrhk 
"~ l'ı~ ltalecik d~ğlan - Yemen 
t~l t tePeJ.,r - Kırca arslan ,.e 
~tiril e~ hattma kanıı ,.e yarım 
"c~b ~PÇtt "teşinden sonra. 

"• --~ 0 to~a nteşi ki. ~ldıfot1 

~ bil !'eli, Conk bayınnın sttn. 
~li "~a kactar harikullde §id. 
ltt eli!< e deh~tli oldu. Mchm"'tcİk· 
~161'Jrtl""•n nıe,., ilerini" önUnde!ıi 
l'tlı, dtt ~niatannı elleri1c söke. 
'-t "e :-n 'lllM"rlerin., "aldırdı • 
~~tl'iııt lneı fnönll m11lınrebec;~J1ıfo 
.. 1·~~·Yıe kaıışı ynptlnn Yunan 
vl) ""ltln h• • • • ·· t t: •t ~ . •r nazıres•111 got1 ~,... 

A 

~il ktıu lftttkarnmı alclılar. Bu 
~ ltıllı(J a.dıbnı7. 30 A~ııt°" '8aş 
ıl ~ ~tt111c imha meydan muha 
.,! "• l1ç Yle ~~huh. Be.t1 ~Hn ic:ln
"'\ ""~~fhnda flUsmnn ori!mıtt 

.,_ llitinc· ılrne11j 11• n•t:,. .. 1 .. n;,i. 
ti"'~~· &ılfha: Ah'on l\,..nılıi•ar 
d '-~ •ttı:la dll"m~nm ~l\l<l\~I\. Delinmi• bayra 
~t ll'M•,,.· ' üd • 

l · "-l'fnıa 1 ~ec:~n hır ~ne m ÖlmüJ atlara bağlı bi 
~ , ı_~~ l"l'lllkJı.mmel st1''•H~ tah 
·~"''til•tinı"'e e~·!1-di~i mu .. •ah!<~m 
, "lltiı n hUrnmt .. , .e ,-,Mınm 
.. , " l!\J)tJ La 

'"ııt c1 Onıu. Bn hnreket ()o-

-"-- -"~arn ctmi.,t'r. 
~ ... 

Askeri 1 
~erfi 1

1 listesi ı °"' 6i, 1 •· '-e . kısrnım oerJ'{;· ı 
~\it i'llrı deu.,,. 1 ne: 

:lrr -
:-. - " 

•"ORDULAR, 

P:vadeler yanyana uç 

Rüzgôrlarla tutu,muş 

Sonıuz mesafeleri tak 

Yollar tükense bile dur 

Ö • ' Zafer yol g sterıyor, 

Kahraman orouların son 

Şehit!er uyanıyor uykud 

Arkasından büyüyor cığ 

• 
ıze ... 

lota tepbeslade 

Sovyet 
taarruzu 
gelişiyor 

Dört Alman tank tümeni 
imha edildi 

Merkezae Sov1et
ler ılerliyor 

Alman tebHğine göre Ruı 
hücumları püakilrtüldü 

Londra, %9 ( A .A) - 'l't18!! aJWll!.:1. 
dan atman bir telgra.t, dokuzuncu, 
onblrtncı ve ondördUncU J. lman l'tlll. 

tUme.nleriyle Alman hil~m krtaları. 
ı:m "Deha bUyUk Alman) a., tank tU. 
meninin ağır Sovyet \aJlk.an tara · ın. 

dan tahrip edil mi§ olduk.ııtnnı b\! .lir. 
aıektedtr. Sovyet tankll\nnın tııknik 

UııtllnlUğü, Alman komutnnlığını ta.. 
biye değljtirmek ve Sovvet tanklıitjle 
doğrudan doğruya kar~.ta(mal.· ~n 

kaçmm&k zorunda brrak'Jlıftır. 

STAUN'GRID r 'CEPflF.~t~DE 
Londr&, %9 (A.A.) - DUD e.ece 

Moskovadaıı gelen hatıer!erf gö .e, 
Atma.ılarm ağır tazyikın• nı.ğr .. en, 
Ruslar mukavemet etm~kte ve Sıt _ 
UngT&d harlcJnde de):ı~tlı 'lllUb&r-~ • 

ler cereyan etmektedir 
Dlliı gece yarısı Moskov'lda neer.,. • 

dllen resmı Rus tebliği, dUn kuı kuv. 
vetıer:inlıı bir gece entel!-.! ter>li,Rde 
b!ld!ri1en yerlerde çarprıt&.kla.ruu ·ek. 

f/)p, · n m' ~" P .c: •i it tin ) 

Başvekil 
Givasta 

Cer atelyeıinde, mekteple?". 
de \:etkiklerde hulundu 

(Yazısı ı oclde) 

ı FiKiR ve SOSYETE ı 

istanbulun minnet 
ve · şokranı 

Yazan: SADRI IBTlll 
lstanbalun her kötesinıle bjr go?Zi her Je:Yden 8'"VeJ. ı. dtin,ya

~ka semtinin güzelliğinP. lıa•uet ı nm ''e yqayanJarm kiJ1Dıdlendl 
çekilir. Tabiatin' ''e ln~su elinin re<'eği bir menadur. Ahret için -.: 
birl*rek ~·arattığı bu gti7ellik, ğil, dünya itin • 
)alnrz hendeseden, yalnız renk !lef\ l'apyau ve ~ ve dtf hllri1eti 
fonislnden . yslnız gfüU kaplayan btı maosda snl•YM bir eMD17et, 
&.hekten ih3ret değildir, Or:ufa ı11't, büyüğUne , minnet ve ı,tlkranmı 

insanı içinden saran rengi, ~ekli ını.ite\'aıi bir aıe4cilde aneak böyle 
tlrif edilemeyen hatıralar varılır.. an~er. 
Gah bir sahil toplantı!'lı, gih giilge : • ~~l, fernhh~ ra.hatblm, sa· 
li bir aji::ç kümeııi, gah bir eMr l dehn, hölıba kurtulma§ ohnaaıu 
~·ıfmı. dh ıtöklere çek'lmiş bir ı •embolödilr, 
ok, glh çini ma\'isl dah~ah bir 

1 
Burada kmtuhnq bir millet ' ~ nehir hnlinde ltar5nn11.a çıkar, \ 'llrdrr. Bu mıllet ancak btlyilğünün 

• • • • • 1 t..ayeslııde rahattır.. fel"llthr, ,.e 
• Orada, hızım sesı:1nz, ~ı:acta bı- cııhliy.ettedir. 
z~ h:1~1~°'!ız, o~rta hızım <·ed. Milletimiz, lstiklil llllvafllll, Bil 
le~ım~ın goıı ızlerı v.ardır. Bu yük ınönthıtl büyük • olan 
J,.1izellıkler fttıl<1mda blzım göz YRI- Lozımla ta ..... 1:.Jadı ö"91hrrıe 
la Bi • l • • ... _.. ve n ~ "m." crı~ıstır. um .ne~ erımız lan bUytlk ufukta varmak iltediğ. 
M\nkı. kal a hedenterınde pusu merh Jel ı bi bi ---Lı 
k t 8 . d • " « , rer , rer ..... un P 

armu, ur. ıre en !ce erh, en tiyin ettl Bu merha~Jer top Jekiıı 
betbaht zamanlarnnnda g~en gün iöyle if:ı.de edllebilir: 
lerf hatrr!atır. 

Vatan böyle bir hatıradır. Göz
lerimiu, \'e kalblmi1e yufan:an 
bu güzel levhalar yekftnonn. yewi 
\'<? glbel bir le\ha daha lld,,e edil_ 
di: 

J'am miUf't olmak! 

Tam mfl!et olmak, siyul -.ıc
lili, iktJ9Mi lsb"klili, lrit!tUr iatlk 
lilini lmrmak demektir. Bia tam 
millet olmak lstiyontz. Danmr: 
budar. tn6nU gnisi ! 

İnöntl bu davada rehperlmhcU ... 
• İstanbulun .gH~el bir semtinde, Ba dnada, 0 blıi ~"'""""· Biz chj 
ıHan,. yepyeonı bır ~e,·k a"lfıhunu f.Un~'erim'21 •ouun d:r et. ifad 
yııdettfren bu g~:ı:i, fstanbulon yal- • ;diyoruz ' 1 ın '" 
nız ince ~tetik dnygvııanıı değil, 1 · 
bu duygu~·a devrol~u' otan min. 1 ~am . bir millet ohnall -aııı 
net ve tıtikranmm bir lfad.e'liflir .. 1 b~gilnkü dünya IU'tlan ieiDde M· 
tnönii ı;ezi~I. lstanbultın RUyltk 1 ~bir Vtrıohh\ tsluLklrall ettirmek 
Şefe dnvdu~ minnet \'e .. ukran l ı!lteyen y~ odur. aımftia ~. 
bt!alcrinm, ''e derfn bai'lıhğın, mtt. ' 'e snlhte bli~k işfiTaldarlft. 'Mi· 
tc?\"Hi bfr ...-ntf.'l'ii<1ür. Uu ~embol· 1 Janruğı \"t' bayr-...il •rk»•da Wt 
tTe hiz, huS?iiııJ..ii hayatımıza hine- 1 kRlp hnlirıdc blrikt.iğj İD•Ha b,.t 
meden, onu manalaştır::ın ııren!!İp- l duyduğu min~l ba gl:M(...,. Tfi 
lerin de ifad~ııinl lmluyoruz. Bir cl1de sıetirdi. 
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u t e r f i 1 i s t e s i Sivasla (Ba~~!~~~~::-.~.,;fedel 
r 

Milli şe 
Macar milli bayratttl 

tebrik etti 
Ankara, 21J (A.A) - saiJll 

ne milli bayramı do1ayıa!Y1' 
cUınhur İsmet tnönU tıe ~ 

tJfııbaıılıjo tttf l ~de• Piflltl.tl• 
Yü:ba,ılon 

e. Muzaffer Esmen, NC4Htn 
h1oku1, Cel!ileddin Duinlur, Akif 
E~J>, Adnan Aldnyı\, :::tem Bur 
~ Necati Snyın, Galip Ongane,., 
Se'fht Smılp, Şü.krli Altnn, Salih Oz 
can, 1.ekJ Akman, Süleyman DaŞ"lı
mez, NecaU Büyük'karaman, Omcr 
K.uhrr, Hidayet Kanlc-ıh. Ferld 0-
rııılt>, R~d Dıeyımıı, 'eflk Snnnlp, 
IIıılil Anıl, Ar.mi Hayranb, Hüseyin 
01'di:rar. Nuri Nersen, s.rr, Alnr. 
rn'hn. Remzi Oktny, Naim Domltı, 
~eki Kmhşık, Nntiz €\z:so, C'.eınnt 
So;tgtıralp, Nazmi Aıl;nn, Hll7!'Cd
dln Oklny, Semsi Cepfiysfl. Osman 
Rnng[L Hnlfl Tflıncr, Taceddin Ca. 
ııer, Ragıp Kandemir, Bekir .BdJı. 

~alını Dilmen, Akif Ör.men, Abdül• 
kadir Mnvituna, Kemnlotıtio On.ed, 
İhsan Hrsayın, Talip Sczsinnlp 
Bedr.i Oz.ıer, 7.ekt Endent0, Tevf• 
Akyüz, Emiu Üner, Avni Ba~. 
Tevfık Atacnr, Kud5I Kı:ıtluea, Şcı.. 

kir Akhuu, Ce,·det Ozsfi, • feki'! 
GOrru, Enis Okman, Şernfettln 
GOOı:cr, Cevdet Ertuğ, 'Nuri Akse. 
Recai Dikmcn. Ca\id Ata!runt. Aln• 
clthı Yeren, Sırn Yill<selcn, Ahmdt 
Tftrko~lu. T\emııl Atnav, Snkıb Rr. 
tu!l, Tevfik Okcehc, Hikmet Rıuı, 

Aziz GISkdemir, Kemıd ÖTer, Ali 
Onder, Sadık Gökdal, Daht-i Bilyü
kesen, Nuri Günışık, Rıza GOvcn, 
Nıırt A tmuncr, Vcbk Ziynl, N,.ccdct 
&:ı.kurt, ffit1<kı Ozgören. CdmeHtn 
Aitıntaş, Macit Enen, Rıza Işıl, Se
ı:.ip Blrgöl, Kfızım Fıra~, Nu ettin 
Cnner, Naim Tan, Saim Ero~luer~ 
Tnh Jn Arımlı, Tevfik Turgay, Ha
san G:ınoy, Gani Gü,·encr, Sııdr.i 

Karoyelcın. Yaşar Akman, Mustata 
t.'C\ır, nııhri Koçak, Şefik Acar, 
N:ıfi .Erhfl, Nuri Dinoccn, J.t'\tfı 

Akçay. ' 
Ynrbaylı~a terfi crlE"n sUvari 

Din'ıa ılıır 
L--mail Hakkı Sokııllu. 
Blnbaşılıöo fırfi eden sfıvnrl 

Yfııbaşıları 

Hllmlt Yıldırım. Abıhllkadlr Ati· 
ntı> Seyfettin Alış, Fazıl Yftksel. 
Sı1kı Uygur, Cc\ det Polgııy, Rnlıl 

7sfe:ıdirar, n1r0ıı Arım, Fuat I<ıınl. 
mıın, E~nt Ülgencıın. Nconıcttltı 
0 ırat, J~onınl Bnlıır, Bnvcr Gökok, 
7ekt !'hknn, IIii~c\ in Ozh:ın. Ya~nr 
~lr~doru'k. Şevki Ocnlgöl, Galiu At
ııın. ttı~an J\fJrı. 

.\ !h.ı;rlığ-ı terfi eden i~tihkiim 
ynrlmylnn 

M. Fikri At~. Sabri S'llök, Ntı. 
, ::mı Ozdcın Hi!m1 Akt; ı:ı. 

Ynrba.' it •n terfi eden i tlhl<&nı 
binb cırlnrı 

kbt'HiDrnfür Sen~er, Ethem 
M lhoç, F hı1 S•moo~ht, Müfit F.. 
ralp, Mustafa A,. asoy, Nan Altın. 
mğl 1, Talfit B:ı n"uoo~hı, Ke
mnl Zi}~I, Y. Zi'n Tıı.mfer Hami 
OOOt-ri, Mustafa Ynuç, Hnkk• Mu
lllA7i Berknva, Şevke'; Kökşin. 

Rinl.:'1~1lığa terfi t>drrı iTlilıl:dm 
Yr1:başılorı 

R:t• 1m Onccl, Cemil Siime, Raşi,1 .. ' J/m!ı, Cclfıtcıtln hkmcn, Crl'ıl Gü. 
aydın. Ulvi Urııl. 

Bln/Jrıqlı{jrı lt'f'ff eden na~·llııe. 
11fi:ba!1ları 

Remzi. Özsoyın, Hefet Ç:ıAl.ır 
Su-n Sııcl:ı.. Zeki Akmana!. 

Hlnl•o~ılıürı terfi eden Jıar;ıa 
Yıı:/Jaşıları 

Cemnl l\üçiik. Abdıılhıh Gökmen, 
Rıfkı Tt"L~öz, l\adri Mongü. Sükrü 
Atanü7.. Cem 1 Süer, F:ıhri Oğur

m:ın, S:ılirn Alser, Muhittin S.ığ· 
J:ım. 

ninbn,"lığ<ı lerı; eden f r.ıı • sa11"a1 

ltfi:l·n~uı 
tzz.ct Aktııııç. 
Yarbaglrjja tcrf i eden yüksek 

mül~ndls binbaşıları 

Melih Bnnı1cııoğlu, Naz.mi Perçi· 
tl, 

A.fbag]ı~rı lcrf i od~11 ha,,. 
uarbayları 

t A~,1\'o.im Durlrut, 
Ynwa1rlıOa terfı" t>dcn lıovo 

ilste/irnenle.rl 
~ Uarti, Zcld Z11r:ıkuJ, Omer 

!.ô 8 Ert;fi-:. Scmth Yiırüknshr, 
Ilısan TeoOren. Cevııt Akman, Miirn. 
ta% Scek1n. Sakir Ura.Miirk, Krm:ıl 

~. Klmran Cen«iz, Mimıtaz Gö
aıtJ, ~evki Mete). Mua!llmer Uçok, 
Şerafettin Altınay, Lem'i Öziln, 
Ce-rıtet Zeyrek, Vacid Arın, Niyazi 
Tezel, Reşiıt Aktolga, AJ>dıılla-h Gök
men, Medeni Bediz. neşat Meler, 
Vehbi Çölcn, Şevket Demir-göç, Re
şat Ycril:ın. Vedat Baykal, (ayrıca 

36 hava teğmeni de üstef;'lnenliğe 
terfi etmiştir.) 
Yi1:başıltğa ttr/i eden Jıava ıaııayll 

hıırbiyc ü!ltc~cnlerl 
Enver Dcmokan, Cemal Arlen. 

. Yü:bnşılığa terfi eıl ı 
Basri Bilgin. 

BlnbcıııılıiJa ter! I ed.en 
lıl8M1 B:ı ydur. 

Yi1:ba1rlığa terf f eden haoo mmrtne 
Qılejjmenlerl 

M. Reşat Başkan, Hikmet Örüer, 
H:ısan Gözene. 

A lbnylığa terfi ciden Jen:ı:ım 
ynrhaylan 

Ahmet Şevki Önder, M. Salim 
De~, Tahir Türken, Kamil Sn. 
gın, Adil l{otaran, Şevki Yiğiter, 
'Pevfik K&-.ebcy, Tur~ut Sanberk, 
Nuri Kal;ç, AbdU1Jfettnh OguZl\ta. 

Yarbaylığa terfi eden J e,·azrm 
bin~'lşıları 

Htunit Akkonaç, ŞilkrU Dermen, 
İzzet Pırnt, Avni Ayaş Fikri Aca.r 
bay, Rahmi Kn.yal, CclAlettin Tap 
.Arif Sedcleç. 

Binba~ılığa· terli ~den levazım 
yü:baJıları 

Celll Baştan, tarh Er<:etin, Hale. 
Jcı Esmerojflu. AIJ Dnrpar, Asaf 
rıııım. 

Albaylı6a terfi ~den tablb 

Mustafa 
E:>iiboğlu, 
l:J Pamir. 

ll'Ubaylar 
Alp, Fehmi Ba;r:caı, Rıılf 

Cemnlellin Rntman, Zc-

Yarbaylı5a terfi edtn lablb 
blnba,ılar 

Aşar Esdal, IllirhanetlJn Urııs, 
VııhiıfellJn Özan, Kemalcllln Şar. 
kan, Nizami Berk, Niyazi Baysal, 
Esat Dirôl, Kemal Serol, Nuri Se. 
zen, l\liibnh;r Snndcr, Şükrü O~·· 
berk, :Nuri GGrol, Muçtafa Hepgl5. 
rür, nlih Sonad, Erhan Sannter, 
Rıd,·an Tcktaş, nürhnnellin Koğan, 
Hulıi Onat, Mazhar J(jpıııen. KilınU 
Kaptnno~hı, Cel(ıleltin lhet, Kunı!l 
Arca, Remzi Ülken. Niizhet Şakin· 
gür, Yusur f'..eylAn, Lü!fi Yene~-. 

Tabib, Eczacı, Kimyager 
Blnba1ılıöa terf I eri en trıfıilı 

btnbaıııor 

Recai Ergüder, AbdOlkndlr 'fa~
tnn, Muzıırrer Tezon:ır, Vasfi Yener 
:Enıln Bnrnt, Saim Kesen, KenıııJ,-.t. 
tin Ot:eren, Ziya, Atosoy, Faik A· 
kıılın, Nccnıetlfn Artunç, Fuacf E. 
roAJıı, Srıml Hirgfl, Sııblt Özian. Eş
rer Hiiş'O Okay, Ahınel J.iitt>n, Rnzi 
M •. nrr, S:ıc!eıtin Tison. 

Albaylığa terfi eden ec:acı 
yarbaylar 

1':1znıl Aksu, Tevfik fşıksnl, ls:ı 
Akoltın. Sevki Iııcr, T;ıhsln Pek. 
sıırgın. 

Bi11başılıiia terfi eden F.c:acı 
uiizbaşılar 

Ccliılcttin lşıl11y, Fuad Ulutıış, 

Rııl\'nn Ardnn. Munmmcr Darynn, 
•tbrahim Can. 

Yorbaylrğa terfi eden kimyager 
binbaşı 

Seyfettin .Süer. 
/Jinbaşrlığa terfi eden 11ii:başr 
Arif Tekman. 

l'ii:l>n5rlığa terfi eder.. kimyager 
üsleOmenler 

Orhan Akonay Galip Şimşf'k, 

Saim Gcrlfş. 
l'arbavlıfja ter/ i edt>n Dişrf 

Rinlıınılor 

nızo Oztüık, I\ilıat Akal, F.lcrr 
1n:ınç. 
Binba~ılığa lcrf i eden yüzbaşılar 

Siireyyn Rırnl, TnUil Nut. 
l'iı:başılı{ja terfi eden 

Kenıal PJumer, 
Albaylığa terfi t.dm l1cterinu 

uarbnylar 
Ziya Snlgnn, İbrnhim Tanen, ~

min Doı:lanbey. 
Yarbaylığa terfi eden l>inbaşılar 
Sıdkı Gnnc~, Rifnt HekimoJ;!'a 

Refik Yetliin, Stikymıın Ozser, 
Nııfl Tur:ın. Hayri Yüce!, Hilmi J)ü. 
1cl, :ıH) ri Gökd.ığ, Hüsr.ü Üze!, 

r o ~ Cemalcltin Tnşkın. Fahri Kayıhan, 
Fethi 1~ncy, Cemal Kubon, İzzet 

~JIZAN11J'1,Ul'IİL'PEKYAU~ Ertenü, Ahmet Argun, Remzi Sa\-. 
•,."t.l&.,ıiei,.en•n aoknltlnn ts'ten_ Sıdkı ~cırin, Emin DlngöJ. 

.....- m~'h:ız1 tıı.rit'J'ftdnn ynpıJ. Rinl•nşrlıfja terfi rden yii:bmrlar 
~" (:f'~ Rlılrll rthgıı.nna h.ılJ :ıfuhittin naran, Şcrafoltln Özger, 
•' n dcntzm arl.Jl rO.Zgft.rlarıru Sadettin Eı'fop. 
d~cak 1ııv1umwtiııl m,. edltmlrt':. Gı1vcrte yıi::tıaşılto111a ter/ i eden 
B'l\lbıık1 Dt.d 1'eı:.dl m1lbı:ni'.!js1erln! lJsleğmcııler 
~ eı.a:.ı,, "' blırrW1:nzı yapt;n'dıklım Sard Kurçokıın, Xeiad Tonguç, 
~rQ,rQ ~ dob\71 dcı:tze F:ıh1r J\nr:ıycl, Şemsettin Arııs. 
tabelc cttzr:mr.o\n;. Celtıl Denizalp, Hüsnü Güreli, Iffı• 
*,.,.~yek ~~!Anıı ııu:rıı a.ıaınett .!ıunettla Aysan. Snih Gürna, Xan:: 

aı.rnı.l::Ak ~a.Jct,.ır .. öyl1: ınc bu unıu.. 'Ar:ır. Hakkı Kükrer, Rauf Atnkan, 
r.ı ~!lb&nZt taıü kP.ı:lcUr.sa oı~ F:ıruk Temel, Rirat Ozcnbaş, Halid 
• .. )11k ~ T o:..'lv'1ıc1 vere .ı.»ea'tıynrao, JJak:..ı Göksu, Kemal 
6f'° \WT Jlı.~.f ~ .t:ıtıstakbcl b!l- A~l!ı;ı;Jr:ıy. 
;rtlk .ad~ r~rca ın.san )t>T. lltıldn1 btnlıa,qlröırıa ltrfi eden 
~ b:nlcrce oel:dJ' " lr.uaöa imb:ı Yrubaşı 
•vl~dh, Ragıp G&ylAnsoy. 

linkine u8:1ıa~ılığına terfi eden 
c.~ı e{jmeııler 

Necmettin Karaca, Şerif Oksay, 
Edib Bolos. Nihat Yürük, Adnan 
Erten, Medent Sosynl, Ali Ogan, 
Hurrem Oskay, Ziya B:ıykut, Remz1 
Özer, Necmettin Olgaç, l\luznHer 
Boznk, Adnnn Okçu, Şndi, Etckc, 
Mehmet Erdim, Muhittin Taııluğ. 

Deni: eczacı binbaşıl•Duııı terfi 
eden ııll:başı 

Sırrı Kalkan. 
nenı: ıeoa.zım yarbaylığına terfi 

Cer atelyesinde, mektepler
de \etkiklerc{e bulundu 
sıvaa, 29 lA.A.) - Şark vilay.._t_ 

!erinde tetkik seyahatine çıkan aayın 
ooavokillmlz ŞUkrO Saraçoğıu. bfıora. 

bcrlerfnde orgeneral Ktızcr. Orbav ol
duğu halde dUn Saat 1~ te §chr1m1ze 
gelmişler, ıııtaayonda vali komuta!', 
belediyereLsl, parti mUfetti§t. par-1 
raial, aaker1 ve nUllld ~ n p&rtt 
mensuplan taratmdan k3raılanm15l . .n 
ve bir askeri kıta tarafmdan ae!An. • 
laDDU§Jardır. 

eden binbaşılar 
Nuri 

Carman. 

Ba§Vekfümlzle birlikte .eyahat ~t. 
mekte olan aaym bayan Saraı:ogıu 

da ista.ayonda mUlkt 'Ye a.!:ker1 erktin 
ter/! refik.alan tarafından kS11da.nmr,trr. 

Akse] ad! Pekmarl, Saim 
" 

TJenlz ıeva:ım bfnba1ılığıııa 
eden yiizbaşı 

Zek.1 Denizer!. 
Jandarma \:erfileri 

Albaylıktan Tuğgeneralliğe 

AU Haydar Akıtar. 
Yarbaylıktan Alb&ylıp 

Hakkı Noyangfi, Salih Ut.fi Bay. 
kara. 
B1NBAŞJLIKTA.~ Y A.KBA \:LiG.\. 

Mtinıin Ma;oy, Sıdclık Orhan, 
Cevd-ct Ak., Cevdet Çetin, Sabit 
Ayata Be~ Biner, Fclımi Akrnc.ı, 
Emin 'yalman, Nnil Er90y, Hamdi 
SUğüder, Cemal TUzUnknn, Şeri! 
Kutıı.y, Halil Alpaslan S:ı.nı! lncc, 
Fethi Tunç, Abdllrrahman Duru, 
Zjya Şahan, AhdUrrahman Yaman, 
Na.il Gökcr, :crwkı Göktürk, Bea. 
rı Olguç, SaWı ôzcookun, Naz.mi 
Özkök, Cevat Diriln, Niyazi Kip. 
men, Ha.l<l<ı Bcygo, 
l tlZBA!}ILIKTAN BfNBAŞlLIOA 

BaıvekWerinlg!Srmek O.zere lat•s-
yond:ıı. gehrin muhtelit yerlerinden top 
lanllllf olan Slvulılar, aaym Saraço~. 
lunu içten gelen tezabtı,.l.-Tle aelt.roı.ı;. 
mışlardır. 

Ba§vekıllmiz, vilAyetj, komutaıı1rt!'ı, 

belediYeYi, parti ve balkevinl ziyaret 
ettikten 80Dra erkek llaeslne gidere'!{ 
AtatUrk ll8ealn1 ve SiVlll'I kongresinin 
toplanmı§ olduğu aalon11 siyaret et • 
ml§ler ve müteakiben a.z.i.E Millt Şef 
ve cümburrefsjmjz tııınet .ı.n!SnUnün o. 
kuduklar :wıkerl rUft!yeye gtdeTe.'r 
Mılil Şefin mektep hatıraıımı yaıat.": 
vo mJmaria! itlbarlle de gUzel biı T'M< 
eseri olan okulda bir müddet kalm.lf. 
lat ve öğretmenlerle •YT' ayn konuo
muşlardrr. 

Ba§vekillmiz bundan sonra bUy.lk, 
gllzcl ve çok faydalı bir eaer olan 
dcvJet dcmjryollarmm cer atölyeliırlnl 
gezrnl§ler ve ıa bqmda bUyük l.ılr 

~iyazi ÖZbek, ~ai:m Zeren •• Hak•. ne§e ıçtnde çall§rr buldukıan mu~ 
kı 58nmez, Remzı önal, Ka~rı Yıl• dls ve i§çllere bitap ederek bUyQ.k 1§. 
dırnn, Abdullah T~y, Rı~nt 11- ıcrln böyle büyük kuvvet ve ne§e ııe 
tu, Asını Ka.rnburoğhö, Z&kı Ala· ı b8.§a.rılablleceğini söylernl~ler gö!'
<lağ, Suni Bala.mir. Necmettin Ta- dllkleri gayret ve fntlzam~n' ooıvı 
kug, SnTI St-zen, Abcllil1ı:ndir Ke$- mcmnunıı.ıklarını blldlrmlşlerdJr. 
kin, Tevfik Önal. V'cfa Ö:ıcn. Bas- Buradan ayrılan ba§Veklllmiz, seı. 
ti ~ktener, Halil De.t;;=rl, Ke!Jla çuk e.serlerjnden Şlfalye medre~i:e 
lettın Etten, Şerafet ın Konarpa, Gök medreseyi ve mUteakjben de 6ğ. 
){8.zmı Gürhan, Celal Atlahan, retme.n Te sana okull&rm! ve halı de.
Behçet Duralp, FJkri mp, Hilmi ımm.a evini gc~ten aonra ıuıkerl 
Artukoğlu, Ekre-m Aykıl, Mansur kı§la ile hastaneyt gllrmtı:Jerc:Ur. 
YcngiJ, Fatih Selekler. Al'!kerl kt§layı ziyareU eıma&m<\ı 

tlSTEOMENJJi<.TEN muhtcllf birlikler tarafmda.ıı aelanilıı. 
YOZBAŞ~l~A nan bqveklle karavana nQmunetol au. 

Ekrem GUnsy, _Şiiıknı Dikmen, nuımÜş ve çok lezzetli bulduklArı a.s
Fuad Ayyı'ldız, Nıhatl SanveT, Bed- ker yemeğini yiyvek ko-rnutan ve e. 
rl GUrglln, SalMıattin Alpmen, rata hitaben "kardeflllt ttlrlU t•\rltı 
Tah!lin ÜlkU, Emin Tt:nçer, Esat olur ben karavananızı yemekle t-ı• • 
OztU1.~lu, Hccep Işdtıa:. Celfılettin gtınden iUbaron karavana kardeş! de 
E'.rtekın, Mehmet MUmr·"D?~u. Ne- oldum,. demi§lerOir. 
ur Gllvener, Melıtnet Ber1u, Sllre;r Eratın gUcllyen "'ııağol, -ıert :ıra. 
Ya Çıılnr. . sm<la garnizondan a.ynlan bq~k!-:! • 

TEOMENLİKTf...N miz askerl hn.staneye gidel"Ck hasta -
VSTEGMENJ.f GE ıarı ziyaret ve hatrrlann• aonnu11ıar 

İP~t Vurgeç, Halit 9ilmnn, Ze· v hastane hek"mler:i ile görU~ere1' 
kt Canbcr~, SelAmi Etg\lnay, Rt"' ;em.nunluklar~ı blldirml§lerdir 
CC'P Orallmn, Niyaıo;ı Ôzgllven, Şev s:ıat 20,30 da Sivas C.B.P. reİ•• tcl
ket Şener, Nazmi Bcısen: Harun rıı!mdan balkevlnde şereflerine Vdrl • 
BnyraJı:, Mn.lunut Belenlı, ~!usta• len ziyafette bulunmuşlardır. 
fa Aslan, Osman Er.bay, Ş.nıkU" Yii· 

İllfllı zaferimizin 
yıldöolml 

(lJr•s_ tarafı 1 ;.,n; ~ • ., -1,ı 

setinde İstanbul balkmm orduya lınr. 
§ı sevgilerini komutana blldlrecck
lerd!r. 

Rilô.hıre Taksimde gec;it alayı yı1.pı. 
lneaktrr. Merasime iştirak edecek o. 
Jan asker! kıtalar, okullar, Hava ku
rumu mensupları saat ,;ıo da Taksim. 
de kendilerine ayrılmı§ olan mev.cl. 
Jcri işgal etmiş bulunacakla.rdrr. 

til&sından tnmamen temizlenmesi 
hareketidir iti, AtatürkUn"On.lnlar 
tik hedefiniz Akrlenlzdir,. emril~ 

dokuz gtiu<le yapılmı~tır. Dört beş 
)iİ~ ldlometrelik bir derfnli~i olan 
d~man istila sahası, on dür~ gün n:ıibl araııuıda tebrik ve 
~inde istirdat edilmL tir ld, Sayın telgrafları teali olunmuştu'· 
Mi1It Şefimizin kumandası alımda· 
ki Garp cephesinin bo mnvaffa.Jd_ ljQAg \lepd811' 
jeti yıldımn harbi mefhumoncln, ~ 
henüz bir re1ror teşkil etmektedjr.. (Baş tar.:zf. I .,.; sa~ 
l'unanhlan AnruJoluya aldmın 0 rarlamaktadrr. Stallngrada t 
uımamn me~hür İngiliz Ra~·eldli man taarruzları artıp şıdcl' 
Lofd Oorc "Yonan ordusuna beş Rusıarın mukavemeti de 
gtin için('le yok edil<liğfni hnber al. Şehrin şimali garblstnde ııtt 
dığr ı.a.ma.n Türk ordusu it;ln "Bir znıhlı kolu yarma hareketi tJ1 
ej<lerhndrr,. demişti. te§ebbüs ettlgı zaman cid~ 

Bft.§ kumandanlık meydan moba_ ke bellrlJliD, takat Rus kl 1' 
rebesi maddeten mütevazi , hemt'n tinde yetl§ml.§tir. 60 Al 
hemen mütevazin iki ordu arasftl" tahrip edjlml§tir. 
da vnkubulınuştur. Her iki tnraf Kafkal'I ccpbealne geanı.:e "' 
dıı kuvveti.er iki yüz binden pek beler, Prohladnnya, Mozdol< ; 
fa7.ln. dcğ:Jdi. Bu!?liııün milyonluk nodar cenubunda cereyan ' 
zrrhh. ve motörfü teşkiller \"e tay_ dlr. Ruslar Prohladnayanııı 
yar~eıi iki tarafta da yoktu.Fakat aarkisine indirilen bir AlnllJI 
nisbet ayni tdi. Hafif \'e nğır ma_ aUtçU mll!rczesinl kısmen 
kineli tllfcnk itibnrile Yunan ordu· kısmen esjr etmJalerdir. i 
!'tunun ıttc~ frnvvetfnıl.c bir iistün ~IERKEZ KEStMll'li~~ 
liik daifJl3 ~evcut idi. Yunn.•ıhlnrr~ J..ondra, 29 (A.A.) -
tnhkim edilmiş mevzilerine emnl_ va: 
yet ve itimattan oka.dar t~k idi ki, Rijev ile Stalingraıi art 
Türkler bu me\"L.İll'.rl ele ~irebi_ ımha.da ~yük muba.rebeı;.r t 
lt'cek kadar tnarnız Irudrcti göst~ yan etmekte<iır. Rijev to 1 

riı-lerse, Atina.yı da alabnccekleri. bir milyona. yakın Sovy::t 
ni ~öyltiyorla~. çarp~adır. Alman ın 

11 
Bo zihniyetle \'e "Mustafa K-0 yolls.n:nın başlıca kavş:ık 

mal kimdJr, tanımıyorum, dahli ve mı:rkezi tehlikededir. 'fit~ 
ka1'.!'lıla,.'1tnadım,, diyen Yunnn Baş nuptalti umunıJ ka.ral"ga'hın 
knm!lndam Hncj Anesti, güzel b_ jev bölgesine hıp-ek~t et" 
mirde cepheden dörtyltt kilometre Almanlıırı:n eylüldetn e'l'd 
uzakta rahat rahııt uyuyablfiyor<lu. Sovyet taarruzu bckteı:ııe 
l'unnnlıların bu takdirleri tama- nnla.şılnuıkta.dır. Sovyetter 
men tabnlrkuk .etti. Çünkü Tılrk ta kuvvetli bir muka\•:nıet , 
taarruza önünde Yunan ordusu o miş olrllukl:ı.n içjn Alnı&llr 
biıJc girdi l<i, Balkan ve Al•rııpa töJgeye eh6mmiyet veı:'1lligle' 
de\'letlerinin 5iynsi -e coğrafi mü_ kezden ve şimnldım .iht;ya~ 
nasebctlerini ananevi tesirleri ve lnruu çekerek t~driccn ve 
Tlirkiyenin misaln milli hu ln cenuba sevketmislerdi· ~ 
du<flan dışına ~ıkmamak hususun: Alman ihtiyat kıtnla.rJnJ:l 
da.ki kat'i ~lcri olmasaydı Ati_ bir kısmı cenupta, Kafkas ti 
ua'ya kadar ilerlemek çok kolay rinde çıarpışmaktadrr . .Runl•es 
hir i5tİ. Du parfak zafer dahiyane aiar~k merkeze nakletmek P 1 
bir sevk ,.e idarenin \'O bilhassa ve herhal<l.~ zamana ınubt 
~ok yU~ bir azim \'e iradenin iştir. 
beJlğ bir nıisiili olarak knlacnktır.. Sovyet generali Zukof ~!J. 

İstiklal h:ı.rbine biı· kanuıntlnn- de taarruza gcçi'ece1: 39-afJ ~ 
l:ıı harbi diyebiliriz. Yunan Baş hcsaplanuştrr. Almanlar ceb 
ı.umanclaııbğı ,la Türk ordusuna rUyUşle kıta.larmt Har~oftaıı• 
k:ır,Şı bir imha pb1nı tnsanur et Ugarbi bölgesine nakle-:tlle 
wi.ş \'e tatbikini eephedehi kolord~ ler. 
ıhmııand:ınlanna ffllrctmişti. Bu Herlroftaki kuvve~:crin ~ 
ıılan, Afyonun cenubundan inkişaf de bu şebr".ı.n ccnııhundnki 80 
ellen Türk nğırhk me~~ezine karşı getirmek 18.zmıgelccektir. 
miihim ihtiyat kuwetlerile, Çoban retle Almanlar Stallngrad ısıı 
far istikametinde jlcı·Jiyerek Türk ki hatlnrr:ı:ı takviye krtnlarl rdf 
taarruz ocphcslnin Konya demiryo· d<Tcm~z bir ha.le gelecekle 
hı ile irtibatını kesmek \'e Afyon· AL.'1AN TEnLtOl ~ 
Sinnnp:ışa oenubundnkf nıilstah Berlin: 29, (A.f,..) -- • 
Lem me\"zilerinde, ~ürk tanrruda: ordulnn Başkom~tanlrğınrn 4 
rıua karşı iddctle mUtlafna e<le~ kil tebtiğind~ ezcümle ~Jyle 
ken Türk tümenlerini sarktnn !;e meıttcdir: 
\'İreTek imha etmektir. Bu pla; Kafkasynda, Alma!! ve J 
cidden parlak \'e çok nzimkiır bir fik kıtaları cfü"jmnnm hir c" 
ıtJandı, fıil;;at tatbi1•i TUrk ta ~imkrde inııtla mUdnfaB ~ 
arrıızu önünde mümkiin olamadı. : mevzileri delmişletdir. vıı 
~·ünkil taarruz bnskın ile olılu \'e clüsman gurupları dııgıard 
l"uiı:mhlann çok gtı,·endl1deri tnh c..Junmuştur. 
kimat ccı,he&i dııba ilk saııtlercl; Stolingr:ıd çevresınde. u 
bl\rsılnuı.ğa bn:>hıdı. Miilılm tnkvi- kıtal::ırı Juı.dcme kade:".le d 
~:~!erin bu s:ırsılan noktnlara gön_ tnhJtimatın.:ı taarrJz etmelc~ 
derilmesi mecburiyeti hnsıl olclıı.. cl~manm tekrarladığı t:ııır 
Eıına rsğıncn otnz saatte biitün püskürtme'<tedir 

Kaluga c'!nup batrsınds d müstahkem mevziler Türk lnt'n:an· ~ r kudretli ztrhlı, piyade ve :tıa ,,. 
111n e ıne g~ti. Çiınkii rıCphe ka \'elleri'- le deı>tek-'enerek taıırı· 
mııncJnnı en geç ~7 Ağusto~ ze\'nli: .; 
ne kadar, Sinıınp:ı..,:ı o\·asıruı lıfikim Jar ynpmıştır. Bu taa.rru~ı:ır -

ve hnva teşkillerinin ,:etin 
olmağı kRt'i olarak enırctmıştl. llu Iariyle krnl,,.,rcıtır. Alınan tı~ 
emir tdm zamanında yapıldı. nu ne- __,, 1 .. 
tiee<len duyulnn ~eviııı; ''e emniyet l'a giren düşman, ağn- tsYT r 
fe\'l<a1ide oldu. ilk hare'ket mevzilerine kadıl0 

Bugün kutlnrlığımız 30 Ağus- Utı!mış Ve J31 tank tahrif' 

{'('SOY, Hasan Ö:zyurt, NftBrct 
Kurdkaya, Mahmud Alpay, Orhan 
Şahab Ağa.n, R!7..a, İşer!, Ah~t 
J{ıral, Nnri Teker, Sa.dcttin .. Ozer, 
l\'aei Kil'('Çtepe, Fik:ti St.inmcz,~ 

Mehmet Serbay, .Memduh f.~ill •. 
Mustnfa. Özer, Şakir Atıl, Musta
fa Necati Yaman, İsmail Hakkı 
Altunbay, Rahmi Akalm, Mue~ft'l. 
Erten, Zeki Gençer, Ziver Bender, 
Arif TUr'ker Kmn.ıı N~11~ ..... su:' 
Jeyman Turhan. Muzaffer Ünsaldı~ 
Mehmet Çaknınkçı, Muharrem A• 
km, Kena:ı Şen, Şahnp Tilfckçi, 
Reşat Vm-da.r, Refik Erkmcn, Sa· 
dettin Yüce, Mahir Can, Tayyib 
Cıınikliğil, HilsnU Gürcnn, Fethi 
Otnç, Nurettin Çetin, Enver Ata
kan, Cavit Öng-en, İlJrnhim Eser, 
Cıhat Bckman, Fe:fttun Toylım, 
H.ı.ım: S:ıygr, Te~ik Döneray, .Mu!:'• 
tafa Güven, Nuri Kavulı:çıı, Sille;>~ 
ınan LefJef, İrfan Çetinkny2, Ra• 
gıp Sayıner, R:ı.mnzan Bnytuğ, Sa.b 
ri Kıırtıl, Şerafcttiı• Dg:ıiş, Sami 
Aksoy, Kô.mil Kaynak, Hasan Şhn 
&ek, Mehmet Yol!lever,- Reşid Sil· 
mer. 

tos zaferi böyle tecelli ettikten mu'}tur. tıııı 
nacnktrr. 1 br .. k lif' Rijev yakınında dUşın1 .AJ. 

sonra ço c t.}'lı m ı ,.e <;j_;:ı<ti fny r,iden yapt•.1Yı kuvvetlı' tanrı·_ 

Merasime saat 10,15 de baolana~ck 
evvcltl deniz bandosu tatlk!A.l mar,~"• 
çnlncnl~. nakil vaartaları menı.,1me 

dUdUkletjni çalarak iıtirak edece1<1er 
dlr. lsUkllll mıı.r§mdan sonra Abideye 
muhtelif resmi ve husust mUessesr;ıl'r 
taro.fınd::.n gönderilen celenkler ko. 

ADLI HAKfM \!E. Hl!!Sı\P 
ME~IURLARI 

2. Sınıf .AS.teri Adli Hil<imlikten 
1. Sınıf Asl<eıi Adli Jliıkimliğe 
Şükrü Olcay. 

6. Sınıf A keri Adli lliı.kimlikten 
5. Sınıf Askeri Adli Hf\kimliğc 

Ali Vehbi Ço!"Uk, 
3. Sınıf Muamele Memarluğnnılnn 
2. Sınıf lUuamelQ 'l'ıfemurtuğuua 

İhsan Çetin, Ziya De.mir, Aziz 
Onukar, Bürhnncttin Devı:li. 

4. Srnıftnn 8. Smıf Tttl. 1uğıına 
Terfi fütcnlcr 

Fuat Eroğlu. Tevfi~ Erdem. 
5. Sınıf l\:uamele :;\femııı IuAunclıı:ı 

4. Sınıfa terfi eden 
Ahmet Böke. 
7. Smrftnn 6. Sınıfa terfi eden 

Muamele memnru 
Ha~Tcttin Ke~ik. 
4 Sınıf Hecıap Menı:ırln;i.nncl:ın 

S. Sınrfn terfi oden 
Abdürrahrn:ın Te'tin. 

~. Smıft ın 4 Sın•f He~np 
lUcmarlnğnna terfi cıleııler 

Faik Öz.dtmir, Mith:ı.t Arknn, 
Emin AJcant. Hilmi Beyhnn, Ab -
dlirrahmarı Ordag, Mehmet ÖıtUrk 

Çelenk konma i§llıden sonra ordu dalar doğurdrt. Bu :r.nfer Atntiirkiin rt 
namınt\ İstanbul garnizonundan e-: millete kn~ı kat'j ternin•ıtını Yani da pilsk•irtillmııştfir. So·:y Po 

t 1 ,, • Yetlert, Alınan k:l.11iıhk tıı!l kıdemsiz bir l'!Ubay ve stanbu ro. ''dc,m:uım \"atanın hıuiml isme . h t 
mutam bugUnUn ehemmiyetini arıl!l. tinde yokedlleceğ.i,, vnarlirıi tabak: rı ıle trpnlanmı~ ve ha·ıa ~ 
tan birer hitabede butun!lcaklaro!?'. kuk ettirdi. ·lcri taı-..:ftndrm bomhaln.rıf'll1~ 

SöyleTlerden sonra geçit reıınıi ıa~ Bu zafer Maliırkirt meydan mu Ladoga ;!Ölil C'Cnuburıc!ll ~ 
ı•1n Yarma. tesebbllsleri &er1

1 
Jryacaktrr. Geçit resminde uker1 kI- hıuebcsJ, uferi p.ibi Tih'klerin nnn 

U b nrruzla.rla Bnlcnntiştir. _A talar, deniz bandosu, oku ar, B\1l ''tsnlarm~ıı biıılerce <1enc htiküm- ~ 
kurumu talebeleri Te muhtelif ~e~k. ranlığ.nı temin ettLnu cihetten bnı;ı " 
kUllcr ııırasiyle fatlrak edeceklere'.r. Jnımandıınhk meydan muharebesi: <lir ederi1~ BUtlin Türkleriıt . 

Ge~lt resminden aonra 12,415 de ·~ Jkinc! Mnlazkirt mevdnn mu ııc.>deki zaf'i!l' abtdPSini 7j~ıtr~: 
Tak8 im alanında lnönU gezfslrıir. 2'· h ebe.<;" d d · · • b!lm.esi için hlikfımetı::e kal" 

ar ı e enılebilir. Mnlaiiz billlin kol:t'-'lıldı:ırm hanrltl 
çılma töreni yaprıacaktrr. kirt meydan muh:ırebesi JU - .ı 
==============::ıuns İmp:ıratorlu~'llDO "ere ser temenni ederiz.. He-r halele~ 
Yusuf Akı?;ün, Feorhe.d Alpat, Mc..lı 
met Keskin. 

6. Srnıf Hesap Memurlağgndan 
5. Sınıfa t(!rfj edenler 

Cemal Yalçın, Ali Ceyhun 
Kaııım Cnveımez. 

5. Sınıf Tiifek~ilikten .ı. Sınıf 
tiifekciliğe terfi eden . 

~razhar Ona.I. 
6. Sınır Tilfekçililıten 5. Sınıfa 

terfi eden 
H:ımdi Üzen. 

' Dün geceki sağanak 
Diln gece '3ehr;rnizde yağmur 

::&ğma~ ba.'3hmı:ş, akş:ıma kadar 
nıuh:teHf fa.sTialRrla devam ettik_ 
tfn noom gece yansr ı:Jif.tletli bir 
E"'dğnttk h!ı.lini o1m?!' ve gittikçe 
lıaf'ıfliyerek devanı etmiştir. 

• - rım Kemal: Jr;ıtA<ıyonundtt' 
miştf • • na., Kumawlanhk mny Yerine kadnr Vedi sekiz kil 
dan muharebesi de TUrl' iilke

0 

- • t 
- Jjk bir demir \'olo nı• 

ı-.ind.c , Bizansı yeniden knmlak Is lıUtiin Türl:ler hu ~uhteşeflJ 
teyenlcri yere senni<;tir. Hıı znfe; ~.Jİ 
l\f11danyıı ve Loz.ıın zaferleri yolla. niimünü kola ·itkin zııfer pı ~ 

dR kutlnmnk lml\anmr buı. • 
nnr ~tı \"e biitlin feyLıli ;nkiluır d · jJ; ~~ • ır. BugU,, zafer ihic!e"'inı ..,,., 
larıle şunh ciimlmriyetim!zi ynrat e<lenleriu ufnklarmda go•:, 
tı. Bunun İçin bngllnU her l'iirl< ıı~ r.eMeri arn.z• s:ı.hıılan başta 
"an<b.n "'evi~1e Jmtlrunalı, Dum- · t"kr ı o 1, 
lııpınar, 8.bid..cıioı" zhıu·et erler_.< ıs ı . a harbinin Çetin TP 8l 

.ı ...... ııımtak:ılandır. !\hır ve !\fU,.. 
mmılcketin hw.ftr \"e · istil.balini ı · ı.- '' 

1kanlanna horr:lıı oldııf?ıımnz mu· ntıle rerı;e,·elenmiş ol.ali ,,,~, 
I; .u nıt>ydanları şimdi o kada~ ~ 

"""•e"I şehitleri. tepı:ll etmelirlJr.. Ye se\'imlj ilnruyor ki, ıır' fi 
Cilmhuri et llo."k PnrtMnin her 'c1cnle.r ten a,a ederken o tol' 

~<'ne l)nmlupınaT. mcrnsiminin em· rın mnneli bir "liler ,,uıtil1 I ., ... • p.I 
biline nisbetle d:ı.ha cnn!ı ,.e pıırlnk lı&s~dcrler. ''e bUyfılc bir lı 
olması için te5ebbüslerde bıılan<lıı yarlar. Bu mohtesem z:ıfcr111 

1 
ğunu gazeteler yııız:maktaı1ır. Çok krini ebedi lılinnetle tehcil ' 
yerlnde olnn bu te~.ebbii lerin de_ ylik 1'ürk milletini teıırt:. tllı' 
\lanı etme!!lini candsn ilf!er ve tak· hzeddin ÇAi 

1 



~aafı~ 
-;, 30 Ağustos ve 
fzavacılık bayramı 
r· 

:ok tarıbt baglntl ,ereııe yazar ve 
1 

avacuar ıse bu şer ele bak kazanmıı 
"tabeyıerını minnet ve rabmetıe anar. 

Yazan: A. ŞARKLI 
~ lirıni Ytlnı gerisinde kalmı5 c:.sına, aı1kad3.§JDI kurtarmak Ye 
'•ıı aoıJ\ıhıstos ve bu tarıbi se· cnu:ı elde ~ttiği rr.nliımatı kuman· 
l'r çıı:il.-ıunun bünyesinde saklı cfanhğ:ı. yetiştirmesl için serbest 
«tf~ . \'a ~nliği vardır. Ordunun bırakmak düşilneesilc saldıran bir 
1 " l'i Yanında bir hafta süren av tayyaresinın n~ bi: makineli 
.~ b:ı~ın yeralışı, kutladı· tUfeği ve ne de tek mermisi Yoktu. 
UJtJu·bugUnun man~sındnki bü· Karş•srnda..ltinc Ç!\rpıl"P.k i~in h~':' 
30~ 8.2: çe>k ifade etmektedir. cum ediyordu. Hıı.aım t~~ya.recıaı 

l ""a A~'J.st~tan şçref :payı alon ı bu Afet. ka!ŞTSin<la ::lcnm~~te.? 
ltJirı~~. lStik!ii.l davasındaki yer ba~a bır şey yap:ımazdı Dondu, 
'allcl~ ıdeaı btitUnlüğü ve zafer i- ve kendi topraklarına doğru uç_ 
~ar".ıı~ :ıl~lardır. Dort, beş tay- mnğa başladı. Avcı ayni hız '"~ 
~l ın lna.bdud ı::erçeve içindeki §iddetle ta-ımızlarma de\'U.m ettı. 
l>t f~ da:rJığı önUn<!e ferağat , C kııdar ki; tayys.rosinin tekerlek· 
tcıtı~kA.l'J~ <>'madan iş gilrcbilc- le"!:ıc karşrsmda.kinil'. ~:ı!1'd U_:ıt· 
O l l'iııe kı:r..scei.lcler :inanmazdı.. :erıne bile vurmak cesa.retınl gos. 
fr>~ artar ki; eldeki merminin til· terdl Bu vaziyet kar~rnda hasım 
tin~ ~.Yıunauzı:ığu karşmnda cc- tayyarecisi en yakın bir dUzlUğe 
l'lıltı t ı te.be.nçaya gUv~erek has inmek wnında kaldı ve inişte tay 
lltte.~ar~ bir 1efa değ:.?, bir çok yare~~ni kırdı .. 
~a.ı{I u~uş, ild satırlrlt keşif Bu hika~yi. vakayı .. yaş~ı~ o
ttlııi ~tı ?~in hayatını ıstihkıır lanlarda.n dınlerlten tuyJerım Ur_ 
fj.tllt~1.~· :Su feragat tercddiltsliz pC'nnf~ ve bana uzun zamnn hoca· 
tha .,,~ ki; davan~ devamınca ı~k ceen vn.k'a kahra:m!l.ntnın ağ_ 
~. zından böyle bir şey duymamış ol· 

,.. On • . . • . • <luğuma şe.şmı§tı:m.. Kendisinden 
'-'J/ A.ğ: ıçındir ki: Cok tarıhı hftdiseni.n hakiki hikayc'l;ni dinle. 
Çtıt\lrt\; ~°' g'Ünllnü §Crt:f!e ya~ar. mele :istediğbı zaenaa, halen ara.· 
,,., llhn etı~ten kalmış bir ~ıı~s mrzda ya§B.ynn bu Mil ruhlu k1h. 
~\laştı:ıQnuş _bır hız vr.ı-<lır. lstiklal raman: 

ISTANBULLULARIN HAVA • 

KURUMU NA YARDIMLARI 
GIJNDEN GÜNE ARTIYOR 

Deri tüce&rları dün bir top lantı yapa~ak kuruma geniş 
mikyasta yard1m3 karar verdıler 

30 ağustos zafer v~ tayyare bt.y. mucibince i!erlemektedir. Bu iler 
ramı mUııasebetlle Türk hava kul"'ı· Iemenin inki'}afı için yeni tedbir. 
mu !atanbul oubeslnde bir toplantı Ier ahyonız. 
yapan deri fabrikatör ve tücca,.lıı.n İlk ol:ı..ro.k hava lrunımıınun va. 
yurt müdafaasmda kıymetli deg"Arj ridatmı yll.kseltmck ve te~e~:u~arı 
bulunan tayyarecllJğim.tzi" inkişafı çoğaltmak ilzere dericiler.e ır . 0p 
yolunda .samimi ı::ıusahah<>lerde b1ılun Jantı yaptık. Bu toplan~ıda dcı:ıcı. 
mu§lar ve memleketimizde genig bir lu aralı>..rmda. bir komıte seçtıler 
varlık gösteren dericilik aana}'ij mt>n. ve derhal f:ısllyete geçti'er. lik 
suplan bu maksat için büyük m!kva.«ı. faaliyetin neticesi bizi memnu.'l 
ta "'"""""rrularda bulunm~ğa k:ırar "eet>k :nınhivettedir. Kurumn 10 

'"'""' eo. · · · D"ğer verml§lerdir. Bu meyandıı bazılarının l:in lira teberru edilmıştır. ı 
onar bin ııraya kadar teberrula "llu tiJcca.rla.rı:ınlZlll da ikurum.a k~ 
yükııeltecekleri memnuniyetle a~!nll alftka ve te-'bl-rru1n.rmı temrn . içın: 
ml§Ur. c1imizden goe'en blittin t~ebbUsle!'1 

İstanbul demlrejllk ithtılA.t ve ibra. yanacafuz. Otm: Ağu<ltostan beş 
catçı tacirleri de, önllmil.zack! ça";am EylflJa kadar fü•·vam edecek ucak 
't>a gtınO T .H.K. lsto.nbul ~ubes{n.-· Jıafta.smdn.ki faaliyete iştirak. ~t. 
blr toplantı yaparak bu nıevzu t!.7<'rin mek Uz~re ıo ta.yya::e g.~lmı~tır. 
de kararlar alacaklardır Btıvıım Bunlar hafta i!:-:r:~inde gosterıl~r 
peyderpey diğer sanayi ınensuplarmw de bulunarokla.rdır. U~aklar ~ehır 
takip edeceği h:ıber alrnmıştn. tı:zeırinde ucnrlarken halka numa. 

rnlı hedi\•e 1mponhrı at?.caklard:-. 
YF .... "'"t DİREKTÖR~ BEYANATI Bunların miktarı 3046 dır. 15 grın 

lstanbul Hava Kurumu Direk. znrfmdn getirenlere ikrymetli he. 
törl'llğU.'l.~ teyitı edilen Hava Kuru piyc.•ı~r vereceğiz. 
mu Merifez Milrnks.be Heyetinden 
Ferit Çelgin Yeni vnzifesine ~- Anlrorıı.dan Şehrimize gönderilen 

nıod~l uc;;a.lti:l.rı halk:ı. E;Öste:ınek l~.Çclgin kendisile görüşen tızerc .. ehrin lbelli başlı mngaza. 
tir ı:ıuharririmize H:ı.va Kurumu lıınnm vitr.inlerine yerleştireceğiz 
h't:ı.nbul merkezinin faaliyeti ve Rurum'lllJluza lbağh knza, nahiye, 
Havacıltlı: haftası ha.katında şunla ve ocak kol 'arı: Dzf'u içinde mil_ 

samc-rcl~r terti;> ~tmi;lerdir. rı söylem.iştir. .... da h m 
''- Hava Kurunnınun İstanbul Bu o.r>J.ia l\.?..n. lkayuınn e e • 

!nallyeU, yapılmış olan prognun nıiyet vCTil~e'ktir.,, 
lı11ı ~ ısc; bu zafer yolcuları- _ Alelldc ~r hava mubarc
iı.tedik~ ~ topraklarda yaratmak bcei idi. Nesini anlatayım. F.ğer 
<lııylhı~ hürmet ve hnynınhk böyle hikAyelere memla., varsa, p t• ı t b U 1 ~ı:r . ate.1annın fıarpçilik çok daha heyecanlı ve fcrağntli o- ar 1 s an 
'l'tbc l?J.c bUrUnmu~ olarak muha· lanlarmı ba.şara.n arka'1aş:nrımrz • Vilayetin tebliği 

lstanbulda misafir oturan .. . 

DUn'kU :ıjıınslnr, hiç beklenme
dik lınbcrlL'r ''erdi. Ruslar, "Rijev,, 
e ginni!ller. lfe-m <le bir <1Urii be_ 
ton \"C çelik tabynlan dclercl; gir
mişler. "Don,, la '•\'olga,. ara~"Jn· 
ela yokedildiği söylenen ~Joskof 
ordolıı.n, yeniden sahneye ı:ıkmı5, 
buhmoyor. 

Tebliğlere, fena ha'lL şartları, 
ynğmorlılr kanc;mağa bnşladı. Ora_ 
larda h:ırp mttzmfnlc'iyor ~allba. 
Oetrrnen ve İslih· de\'lcrinin boğuıl· 
m:ılan clah!\ uzun sU~eU. 

Kaf dağl:ırmtı dikilen bayrak· 
lnrdan sonrn. bu türlü ha.herler, 
c!oğnısu insaİıın Snanısı UstUnde 
Earsrntılar yapı~"()r. M'?'l"kezfle ba.,. 
Jaynn Rus akmı öyle anlnşılryor ki, 
dar hir cephe düzelti i dci;il. !\fer
ke7dcn göbc'lc p:ıtlatamk "Azak,, 
orknluTPna dü~ek istiyorlar. 1'Jğer 
bn yan vunı" bnsm.;ıe hitcrse, 
J\nfkns c:efcrl bjr tabiye hntnklı· 
ğın:ı. s:ıpbn:rnak. Denim asl«'ri bil. 
gün ·ok Her gün hn lıu ust:aki 
telnhlyet salıiplcrmi olrnyonım. • 
Faknt Jcandrrıcı Ye olaylnrla perçin 
lenrnlıoı .. ~kler bulamrynrnm. 

H1!1'~, olaylara, keneli his ve 
lıayil \'C istek menşnrl~nnrn OJ'o 

kasından baklyor. Öy1t" ki, hükilm 
lerde hakUcıt yerine .,temenni,, 
Jcrl~ karşrla.sıyonız. 

R:ıdyol:ınn ise, birer "hamule 
m~:rkezi,, nd~ farkı yok. Sılnki. 
her birinin f>:ı~mda bir Z!ltı Sun· 
gur lmnu~raJc, akı karaya, karayı 
aka boyuyor. 

llarp, yalnız, doğudn knrmaka· 
nşık değil, her yerde bir <'Oretına 
mıtnzar.ısı \'ar. Uzak doğuda Jıı· 
11on yılclnı karardı. Rir kaç ay 
e\•veı "Birm~nys,, yolundan mah· 
:rum kalan Çinlilerin artık feci biT 
,·aziyete dii~tüklerini söylüyorlar-

dı. Bugün gö:rüyornz ki, Çinliler, 
lıiiyUJc saldmslarfa, Japonlnrn ~um 
rulc üstüne ;t-mrımk indiriyorl-a.r. 
"Mcrron,, dayamnClan sonra, ı~i 
IJilytik deniz ı:c ha\'a muhnrebcc;ı
ııi <le J~ybettller. Şimdiye lmdıır 
bt\tnn Jspon nrhl.tl:ı.n nzrltısırnn· 
maz. Je.ponyayr ayakta. tTitnn do
n.'\Jl!rulrrdır. Onun büy\ik ~ ıırnlar 
alma ı, Jdponyıınrrı dönyn. ölı:iislin 
dr'l<i me\'J•iint p:ınm Pflrtn cclebJ· 
lir. 

A\'ustıırnlya \'e Hindist:anm is· 
tilAsı beltlenirl>en, AmenJı&hlar 
Filipinlere ihraç yaptılar Vl' oralnr 
ıla lcöprtl M!llh\n lrurnrnk t'ltnnıln· 
]ar. 

Ml"!rrdtı Rommel ordulannt, lınn 
gi mucne durclurdu? Onlar, t • 
lren<l.~rlyeye '-arne:ıklnn o.anti hi_ 
le tnsn.rlamrcılal'()ı. Aradan saat, 
giln, haftn de&il, nylnr ~eı:ti. Rir 
,:ünde lfıjnk-roe ton ocphano yeknn, 
binlerce ton f"l"U\k harcayım, h!n. 
lerce ton benzin s:ırf'.eden bir ordu 
:rn n~ld:u·la ~lentek beklenir 
mi! 

lngıltcrenin binlik uçak h\it"\ltn 
lan da tnı:sıub. Amd:ı ~rnrla yal: 
nn. nutuk bombalan, ıteleceğe Bit 
tfı:z<lnğla.n 911\'nJJ~r. 

Halbu ki, Ağustos a)'l' bitti .• 
Eo.,yada Ey:JiH, kn frrtmatann,...., 
e~ğidir. Ybıe mj heminler don1t_ 
cak, n l•cıier etnrduklıı.rı ~"'re yn· 
ın:a::nk? .. 

Ucıkc' kenai Jaakkına, ama 
me: rrı 1•2"':inn3 il'azl ~ ela ~ bo 
~.ı?.J"<mıı bJtse, dmm iyi değ.1 mi! 
Ç'ür.~ül, ltördii~ J.titt~ mkışı_ 
:' or \'c "rr,cn iter. g1kt, ye!' yfiJ!tin· 
rfo bir ~rı'lık ~mekle telafi edeme_ 
Y«-ct:mj;ı; n.ralar ~or. 

HAK.Ki SVHA GEZGiN 

lann ekmek karneleri nas•) 

verilecek? 

İCIJo. l?ıeydanJarındn canlnndırdı· ~ar. Beraberce onları dinliyelim idare heyetı 
$eltar ve taktir ~lim .. 

J\.t~Otı 'r Ya bir 'Jeşlangı.;tı. Fakat DemiıJt:i.. Ben, bu im maJıcubi· • • d ~ • t• 
llıanlıJt Ul"J( havacI~a~uı knhra• yetini ~ren Gök çocuğunun reısı egış 1 

1 b,,1,11 :.~~ oldu. Hava muharc- hyTR.m obn"'5tum .. Ve Yine onun vm,.ı maı..mmm .,bl!ğt' lıııdaı-ı '<w:\e kanır vermiş ve bu Ya.dar ve bundan ~ok bUyük hayret Kayseri mebusu Suat HaYTİ 11.ııd • tlt §erefe memleke! uğrunda lerJe havacı ağabeyilerimln masal· 
1 

_ ı·enı ekmek kartlarının ter,11 h 1

~İA
1

-rı· i · Id Her cep- Urgu"plu·· tayı"n edildi ı - .... ı _._ .. _ tyc · "-c n 'l 
0 

u. ]arını dinledim.. sırasında eııas stnnbul l!MUUn e.-.ıuru 
ti- ,, ~n. bir zaferle dönmek i· aO/A""· ........... ..n-u··ndcn bı"r •eref 1 .._ 1 _,_bu ... r Dün Tnsvtrı Efklr refikimizin t.,!'. 
"1 Jl!'T... ı. ........ ...,., 6'"' " Cllmhurlyet halk part1sl stanwı olına~ıp misafir ola.-~ ıurıan ve ... Hııj ı.:~

1

~. Tayyaresinin ben· ""a'" alan havacıların mcnkibelc- ... a~ 
1 

mü•ft-·"- mllddcUA •-tanbu da tip ettiği merhalcll kUrek yarı§! bil. 

Merhal&li kfirek YMIŞIDI 
Fenerba·hçeliler kazanddar 

ili~ 1 ı. J. heyeti .reisi Reaııt Mimarogıu u.;tre ,, ...,.,.. •iL .. D 1 ııı,. ~rıı. kanaörnın bezı yırtı • n"nı· muhakkak !ki, Gök tarihi uzun yük bir muvatfaklyet içinde yapu. ı,.,,"11, d heyeti reisllğl;ıden istifa 6tmfl v..- l 8• kalacak ol:ınlıı.r daimi kut alatr. • N.ela '-'ÔfL n asmı:n teli agmmış boylu ve onlıJr<ian ~tayişle bahse- nuatır. Ynrı§a BUyUkde'edcn -;ı t:· 
b." ~ leyi 

1 
kt tlfıw kabul edjlml§tlr. mclt içln mukim bulunduktan mahal. bah ..... .. '!' i ere aldıran ar yo u. • dcrek yazacaktır .. Hı:ı.vacıla!' i!e, nuşlır.,Galata.ı;aray, Fener çe, ve. 

"'•< ~ biltünlüğil• ea<lece uo.. •'>lannda yaşaya., vo "" öğün· Habe< ald>i'm= gö" R•ıat Mı. "'''"' kay014nn• ht•nbu1• naklo!tı • mı..,po,, Bak.,kOy hAlkoviDln de gir. 
<hed!! • hu....;yet "nvasmdn ölü.-se .,. paym, kendilerine hakketti• • ma.-ctl== ,..,.,,.. K•,...,.. m<'uou ...,..,.,.,.,,. dltı bu mlUabakaya ilk olank t•k '•n;ı::ıı'.k, kain-sa dldiomek is- mio bulunan •~beylerini minnet- •uat Hayri U•gfipltlnfin tayini ka Bu mu"""'""' daha"" ... ı ... kıa•la ,,ıtt.don baol•nm.,. tek <~t""' TTa.k 

le. ı..~nlikJ.-rinde YM.Rye.n şehitle- · ...,.._ u lanl -byaya kadar yanşmııı1ardır. l' 'l' U<" ' rar.aşm.,..ı.u · ıuıkil keyfiyeti uzun s rl'<'ek o ar. ..~ liııd Ch,ilt Türk tayuarecisiı..in c- rini ~ rahmetle a.nınaktadır.. Suat 'll-yrt, tııtanbul hukuk faUl • l b be e çlftelerde birinci olarak Ga.ıatasaray 
C llıc\' ,, d na lar vaziyetler nı er yaını&nıe ' bitirml,ş, arkasından Fenerbahçe ~el. lllcı,hllnı cut tayyarer('r Uzcrin e Tt.ttk ÇO('tığunun, TUrk anası ve tesinden mezundur; 1stanbulda se.:ıe. nütns tczkerelcrlnt hnmllt"u lkanı"t toıı:ta bir hususiyetti. Sağdan Türk c.ımiasnını g-önllinde yaşa· ıerce avukatlık etmiş ff BOyOk Mı: • ettikleri kazanın ekmek büro una mL,ur. >~ı...,':, ele geç;nıen tayya,.ı.rln yan atal&r desıanlarma uygun ve ı.t "'"''""'in onn lntlh•P .,.,...." mn...,..1 ed,,... nakline .... , mu. Ta,..byadnn Beykou. ""::, l"<I ~ı. laı:ı. "- l"~nk lşarotlen ka~ndık· or,Jard:ın ar.kava .kalnu\yacak men· ı::o ,;akkat kart alne:ıklıırdır. Bu ııuutıe tcler yarışmışlar, birinct at~ -ı.._ ....,n.... t.~ d J Kayseri mebusluğuna seç!Imlııtf. • .u. F b:ıh,. olmu§tur Ya. uo"-,. • .. , nırmızı beyaz kokar I kib!J~r 'l"ru'atmak kudretinCle bir d hl,.blr wtanda•rn 

89 
bırt\krJmınnnsı ray, ikinci ener ,.e · 1 

"

11 

aea• J at Hayri ÜUrgtlblll, 1903 llt'ne"'ı: e " " . kısmını dört tekler tıı.~· ;c Yağ~ı boyası b;Je bu. bavacıltk kurmu., bulmıduğnna da ..... ıcın te•ki14ta lcabeden ent.rler \'erli • n,şm asıl mUhım 
-""'laYan bi do.....,11

•. Şeyhisl!m merhum Hıly.. ., 100 metro farkla ya llltıi ·r teklik yedr.~ mnlzc- inanmıız var •. ÇUnkü; bi~!er inan· ı;~...,, mı~tır. tertip ediyordu. • 

~İlldcıı~ tahtaeile Amerl.'!can be· ~~rk~l~a~n~n~a~e~rm~. ~iş~b~ir~mJ~l~le~ti~·z~··~=~~e!~en:~dln~ln~o~ğ~lu~d~u~r.~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:~:~~:::= l'I!~ başka ne o!nbi!inli ;i .. 1'1e G T • ı 
·ıı. """---..._. • do• birbirini kı•kırtorak o gece için, izin kopardılar .. Ve avrı ın tıya • l'ct'ftı. .. ..,.,116"' atasına ven!igı ı:ıöz.il 36 ~ ' 

it.. c <>....:-..ek ag· b \'·s·11·n - -- rosuno gittiler.. . f d "d' 
.. t?ıı .... u ... ı ve a e. 

1 1 1 

Koro lşko goı:inosu, karonhk köprünün Rum ·mahallesı tora ın ° 
1 1

• "asın:as~J>ile baı;ladtğı lstiK!ô.l da p ~·~MI i~p·~'i Esasında bir meyhane olan bu gbzino, sahnesi olmak itibariyle tiyatro k•b!ı; ki l>a.Vln!. eliodeki sil!hm • -:; 

0

h .~ • · • I• 1 ' ~ fiE:, 1~ hizmetini de görebiliyordu .. Sami Bey ve Mustafa,-tobii lal~'da ber~-~ ?•~ •• olursa, olsun öde. !\..fil< !b ·-· h"-<ohneye yakoo ••ndnlyele.e oı"'d"lo< •• Gn>;oo, h" çeıoı halk ole "iı ta~ıle ve azmile uc;tu .. Tilfek. · ''flfl fÇa~~ dolmu~tu .. Rum mahallesinin insanları ekseriyette.idi .• Oraya evvelce 
iten e. ?-esile ha.sınma saldırır- . • ~" : > ..... ~~~' nnr. () ... ~ irmek irin gelip de, gaı:inonun tiyatroya tahvil edildiği zaman çıkıp ana .... :. kana k" ·:ı ·s.:vordu ~(•ô>f ,.:Sıw.(• ;:::;; 4"'c 11 t?,,_ IJ'/ L z ~ (aı1 " " d 

l\.f ~•, .... ~ "· •I'. .;:~.. - ·J ~ ~~ ·~ gitmeğc razı olmayan, halktan, esnaftan kimseler de var ı •. 'tar~{°n ÜZerinde, bir ke~if tay.. AN 
~.u;;jllat o:an .... ,m av. yazan : z EK 1 MESUT A LS Oy"""" •• vnk• haıloya,ağo bem değUdi .• "' .,.,.. b;, "!"' 

b potırdısıdır, koptu .• Meğer bu, oyun artık başlasın demekmı_ş.. Bıroz ~1lto2 cinayeti niçin Erkek oyunlarının ve havalarının baılıca mu5iki aletleri ~e davul :~ $Onra bir kenardan kumpanyanın sahip ve direktörü perde önüne çıktı .. 
is.lenmİf zurna idi .• Bundan baıka bağlama ve saı: vardı ki, onları da ınce ;~nıü. Ve te$ck~.ürle söze giriıerek oyun programını onf~llı .... ~~.onun ork~sın· 

.. ,.., • J nok d""""'"" ifade eden tü<kGle< icôn '""""''"do. Do'" • '"'"" doo 
0

,..,, bi< knnlo ;ıe h~>lodo .. Koloklo" yortnn, b" m""gon <0fok~lond_:'. '"'iıtıı ~da ltlenen ctııayetln dr"!rJ JÜn, coımanın, toımonın tercümanı idiyse, ~~z. ve bağlama do acımanın, telli pullu birfoyler giymış, ve sırk palyoçolarıkodar boyanmış, ogır. v.u 
•.,

0
,.,. aı:ıcı~ak üzeredir. Dtln öğl~en derd çekmenin, ve gönül yanmasının seslerı ıdı.. . • ti k 

1 
n bacaklı bir kadın sıçrayarak sahnede dönüyor, ve ellerı ıle 

., ... ~ Mustafa bunlar dışındaki musiki aletlerinden, pıyonoyu, Ploton
1
un ~u u,tl ayı oparak •arkı da söylüyordu .. Göbek atmalar, göğüs titretme· • lııJıd Yetın ııııendtzı mahB.1ltn Ci- , k R hava 
0

• ışare er , ., • . öt d b "d 
l!.,,.. a bulunan DlL!lır tarlUI aahibi ev·nde görmüc ve dinlemişti., Fakat Dcspino, ondan anca um_ 1 • . 1 d kırmalar bir kısım halkın çok ho.1una gıttı.. e en erı en 
,,_ .. ı ' • t nogme ennı er, ger an , • . • • . b"" h dd" • d' mek lal'J ~ ... ıloana &it bahçenı.r ba.hçıv:ııı. rının melodilerini, ve birkaç ~k~ersis parçasının mono on hl Of!. Sedaları yükseldi .• Seyırcılenn ateşını, ta ır a ın~ ~n ır 

• ~ kehnıet Uran ve Nilmune ba~<:I!. k obildiği için 0 kadar buyuk hoı: duymamıştı.. . d- t ~i~: kenarda duran Gavrilin işaretiyle kantocu Dudu c;ekıldı.. Per· 
orucu 1 dl çı ar ince saı: takımı etiketi altında ilk gördüğü söı: ve ses heyet:.c~ueıu·s ovre 1' ını dinlenm ıııer r. 

1 
b l d de indi .. 

k a!lkııt.ta q b k" il'k bir yahudi çalgı gurupu idi .• Bun ar ayram ar ~· • Alkışlar Yaıolar... - d- -oı lan ınüddejumuır.Illk ve .,~ eı'· d ışf ı h-mayun günlerinde kendiliklerinden Sadık Beyın ke>~a~ıno G ·ı ;;: k tecrübeler ile anlamıştı ki; kantocu karı, vucu unu )etl!ı darına komutan!•~ aher.c.ınl. ve I~ 1 e ı Huem ale;İerini çalarlar, hem de şarkı söylerlerdi .• Aletlerr, us· avrı ırço d dıkça husule gelen ateş, blnı silôhlıklordaki taban· 
.... ,.., •tm•ktod!,lu. ge "e<.. d • Ö<• kemnn knooo, "d, def, ve bi< de '"'"oyn dohn fodn kw<~" / «Y~ çoknh;li<dL. lıi tolh ,..,,;ndo b"nkmok doho U..ıı :"U<bktna göre bu cinayet bu, • ~~~;lıne~a~;~~:y~;~aib:retti .• Hepsl bera~er, çalıyor, hepsi bero~e~ sö:- color~ ~tatlotaco ere 

.__ ,.e P ,. •·· ır. dy M t fa b·ırb·ır"ıne karı•an, bu ahenk ve seslerden hıçbır Jb.Y muva 1 1•• k tocu bir iki numara daha yaptı .. Sonra sıra "'hıa1 ,,eçen bazı yolcuıann uı.ı ıu us 0 • d Alkışlardan sonra an . "lı:ıı "erdeıı Yenıl§ ve INlP'e alma!• . yor u.. h" b. evk de duymamıştı .• Zaten bu yohudiler e ır . . • -k k cı:ınbazlık numaralarına geldı.. -~ uıı.ıeın ~~lıyamkodmış, ve ıçba.,h•~ı•lerini alırlar, ve savulup giderlerdi.. Sa.daklo Gavrılın kuçu ızının"lk f tro akşamından oeraber götürdügü ve sok· 
•t b\ı ek için t~lenm~tlr. ı·ıı•ı!tj. ıkı ıar ı an sonra , • . k 1 d d h mana ı, Mustafanın, .bu ı bıyokızın sanatı yaratmı•tı .. Henüı: on üç, on dört ""•· Cl~tt 1 ba · na . d"I . . ·ı·h·ıs'ı «üphesıı, onların ıar ı orın an o o t b u ~ 

. "" l-' en nazarı tJ ra "': ısteyen, ı encının ı o ,. lodığı iyi ve hoş ın ı aı ·ı· k vücudünün narin tümsek ve yuvarlak· aptlınaktadır d h t . ı· 'dı" 1 d b lunon Gavrı ın ızı, b 
....___ • o ı:: esır ı ı ·· * :t- #1- yaş arın a u . sarılmış olarak sahneye tıktı .. Ba asının l'ıtt - . M"•lnfonon d"yd"ğ""" gÖ<e, b;, oyund"·· Ko<0g".~ lnnno heHrten ~~"b\ b;• ~~·:: mo•n ü.ıüodo, ve n;hnyct cnnb<n <•ho· 
•nava IU\ulan sandal T<ynho dn, . h 1, '""" ,.,;ne , 00,, •Y""'"""" go<logo idn•• ve iıo<eto •'•: 0 0 "' "~ •

0 
"'"'' '"ıtüyü kodn< hofifmiı gibi, 

it Saınacyad oyunundaki perde yerıne sa neni .,rinde karogöı: oyunlarını seyretmiJ, ve cağında türlü marıfkelller yt op dı .. u O san,ki kemiksiz bir vücutmuş gibi, Ulu t a oturan Yen1kapı ort\l.~. M t fa ramazan gece e , F k t Çll'fOr ta a o ıyor ·· K ~t, ?af aıebeeinden 16 yaf!ı.rmda ~PC- bir oyun.: . us o - lenilen sözlerin birçoğunu onlıyamomıştı.. a a sıçrayor, u , k"ld sarmaş dolaş oluyordu.. uvvetle soluyor, t~ı .. latıetln ve İhsan, ':iraladıltlan Ar. zevklenmılfı .. Gerce, soy - "b" bu anlaşılmazlığa rağmen, tarzdan, bütün uzuvları, hcdr ıeel ı • c orlıyor, yüreği çarpıyor, fakat cesaretini 
" ,.. "ılahilerde, dualarda cldugu gı 1 

"o· aklarında ter an erı P • ·ı · ·ı- d ~ı~ daıı ile gezmek ttiıı aet.~ ., K • hrk r hareketlerde bile seyırcı erıne gu uyor u .• "· "'lı~ıal"(hr 1 •• malı.omdan hoşlanmıştı.: nede b"ır defa, dı•orrdon gelirdi .. lzmirden koybetmıyerek en te ı. ~ ı"d' -ııdaı, • Havanın bozu mR.l'·.e A d ı.. kaç se • 
0 

b' oryete ortıstı ı ı .• 
,,_ z • ..,, . Tiyatro, Y ına, 11

• ır t kumpanyası gelm"ıc, Gavril kumpanyası ır v ilk -u -r perdelik bir dıram Mevı:u ne ... ı§, 1,.,"' "~nburnu açıkldnda de\'rll lll K b 1 

1 
n başladı.. once, .. •· 

"' _.,.de bu veya lstanbuldan, Te ara ed ğrayacokmı< gibi sözler, arosıro, Sonra ası oyu k" lcr orasında geriyordu?.. Mustafa bunları ne o ~·lltıe lunanıar denlze dl!kt!l • · b h d Aydırıa a u • "d' k de ve ım " 
tdtr ör:ümüıdekı o ar o 1 d Zaten kumpanya Aydına gelince, ve ı ı, vo o nere 1 b"ld"ı Yalnız bir takım, Kont; Dilıes, Arman, Pol, lı • k ı • da c;o ınır ı • d s nra an ıya ı ·· '"'etııı Yllze N Mustofanın u agı~o . k't . onu bütün Aydına ilôn ederdi.. gMece, ~e "be. koelimeler dlJ'flJ'fOr .• Ve bunlar arasında, telaşlı konuşmalodra, ~t.1'ı h._.. tek sahile 'lkmı(I. ec. hatta gelmezden once ~ıle Sa ı~, ·ı Sami Bey selômlığın sokağa bakan argrıo gı ı k" 1 kadın bayılmaları na, ~ahit oluyor u .. -'.hllle~1 

ldromya m'>'t;rt> ıaıilbı işte bir akşam üstu, Musto 1 e 
1 

k n Sakitonun çanı ve yüksek düellolara, tabanca çe 1J ere, 

t!!rınll§ ve kurta~tır. balkonunda derslerini bitirmh k~nuşur ~r e 'd Bunlar kimlerdi, n~ !sti'>'._orlordı?. I k üzere hep Ermeni idiler.. Govrilin 
d 'kk · • kti Sakıto bagırıyor uı • 

0 
lcır bırı mustesna o ma t ~ sesi onların ı atını çe .• . nda menıur Gavril tiyatro y~ncu 'o unda rolü vardı .. O, C.ü;es'in kızı idi.. Babası, anasını t?hia:ırlar Vekili geldi - Bu akşam Karablşklonun k~~~~;:u ıarkılar, yulunc; oyunlar ola- ~ızı~ın bıle bu k y - lmak için tabancasını çektiği zaman çok korkmuş t kumpanyası oyunlarına aşıyor, cışıkıyle bosaro , oç a "'ı,~;~~t ~ 7cki'i R.ıii Karade : cak .• Herkes buyursun!.~ . t itmemiıti .. Anası bunu, henüz çocu· ve fer/at ctmiıti .• 

::ı -. •at.;ı'ıki "k.sprPsıe Ar:k'U'tı Sami Bey de henuz tıya roya g du Bununla beraber iki arka· .t'hrirıı,i7,~ ccİu..iı:ti.... ~unun Y<'"ına elveri~li bir eğlence saymıyor . - Devamı var -

np. bqlayan ~ı.taaaray dört, tel.ı 
nı Fene:rbahoe dOrt t:ek1 Kanlıca ön 
le.rinde geçerek ~an m biti§ nokta!. 
olan Bebekteki dcnlzcil'k lokali ö.niln 
de b.irtncı oldu. l in Gal:ıtasarny • 
üçüncü Balarld5y hall.e"l dördüne ı 
Dem.inıpor oldu. 

Tasviri ElkAr retildmlz taratmdan 
ortaya konan kupa, Ga.latasara.y Jru. 
lübünde merashnle FenerbabÇell'erc. 
vcrlldl. 

Türkiye ferdi atletizm 
birinciliği 

Bugün Fenerb ' • s•ndmda TOTki 
ye ferdi atıeU?.m ı.. • lncnlğj yapıJıı • 
caktır. Müsabakalara saat tam 16 da 
lxışlanacaktrr. Stada glrjıı serbcst~•r. 

Beşiktaş lzmire gidiyor 
1stanb1Jl p.mplyonu Be§lkla§ t lJ. 

mı önümQzdeki hafta için Fuar ku. 
pasında oynamak üzere lzmlre f:°!d<'. 
cektlr. 

Bakla ve fasulye un".l 
bulunan fırmlnr 

Evvelltı günkü sayımızda, ~ap!!nn 
anıatırmalarda bakla ve fasulye J~u 
bulunan bo.zı !ırmlardan bahsetmı • 
tik. Beyazıtta fırıncı }ı{,lJmet F.ı in 
gazctcmloo gönderdjgi bir mektupta 
bu fırınlar arasında kC'ndJ tırmm n 
bulunmadığını bildirmekte \•e bu no\. 
tanm tasrlhlni rica ctmt>ktcdlr . 

~ıı evvelkı Vakıt 
30 Atustoa ı.ıı.r. 

· Ekmeklerden şikayet 
1stanbulun ekmek iht1y'lcı için ~ c • 

cardan satın alman unıarm hnlls un 
olarak verilmesi icap ederken zı 
mutemedlcrin sullstlmnlo sapmn1 m 
ytlzünden vcs!kc. ekmcltlerinc kt!ll • 
Yetil mikdardıı kepek ve arpa ltaT'l 
tirJldığı anlnıııldığuıdan ht>yctf left 
ye bu hususta da tahlt k ta geçrr 
tir . 

:e rAZ~R Pa7Jırtesl 

> 80 Ağu to 81 Ağusto 

~ 
cı lilaban: 14 ı;>aban: 18 
~ I i1ı7..1r: ı 17 Hız.ır: 118 

Valdtler \ asatl Ez.anı V88ıı.tı Ez.ani 
Glbıı-ı;ıı 

dotlt .. ı 5.28 10.85 5.%4 IC.87 

Öğle 12.15 5.27 ı2.H 5.28 
lklndt 15.57 9.0:> .~.65 9 10 
Akşam 18.46 ı:.ı.oo .8.45 1'!.4e 
l'atıN ıo.z2 J.36 2q.2J 1..86 
lm!ınk 3.89 8.M •4' ~:a 



yapıldı 
3 kiti öldü, 4 kiti 

yaralandı 
VU, 2f) (A.A.) - Veraayda 

Liviıl ve Deaya yapılan auikutin 
y1ldönUmU mtlnuebetile evvelki 
gece Paria civannda Clicliyde O 
hmpia tiyatro8Ulld3 Marcel Dea 
taratmdan tertip edilen miting 
c..soaısında atılan bir bomba Uc; kiıi• 
nin ölmesine ve dört kiııinin de ya• 
ralanmurna sebep olmuştur. 

Dea, sa1onun arka tarafmda o
turduğu ve bir penccr~e, veya 
fuayeden :ıtılan bomba salonun 
ortamıda p:ıtla.dJğı için kendisine 
hiçbir teY o~trr. Yaralılar • 
dan en aşağı ikisinin \•aziyeti va· 
himdir. 

Çinliler 
ilerliyor 

Şutiyeni ıehri de ita•I 
edildi 

Çallgking, %9 (A.A.) - Çin kuv 
vetleri ıark j!ttikamerin:ie yaPttk
Jan mukabil t.aamn neticesinde 
geçen cuma gılnU ıaat d<mie doğru 
ŞUfieni ve bu şehrin civArmdaki 
hava meydanmı tamamiyle işgal 
etmlılerdlr. Japonlar :ekilmeden 
evvel bu büyük bava meydanı ile 
ıelılr eivarmdııki bOtUn yollan ve 
demiryollarmı tahri9 ctmiılerd!r. 
~ Af\lltMta Çinliler Poyand 

göltlntın s'lhillerinde bulunan Şui
'2'ng ve Tu§angı geri almışlardır. 
Çekiang ve Kiangai eyaletlerinde 
lti veya 17 merkez (..'tn mukabil 
taarruzu esnurr.da geri ahnmı, • 
tır. 

1 8uıünkü rad;;ı 1 

8,30 Progra.ı:a l,J2 mal'J1ar Pl 1,40 
aJue 8,M • 9,30 Uvertür ve marılar 
pl. 12,30 Program 12,88 k&n§ık P"Jg 
ra.m pL 12,4~ ajau 18,00 Zeybek o. 
ywaJan, pehlivan ve kar§ıla..m& hava. 
lan ve türkWer 13,30 • H,ao ra~yo 
AlOD orkutraa, UvertUr " marıla: 

· ı'\Jamlı Türk Sucukları 
................................. 2~M' 

Türkiye 
• 

anonım 

Şeker Fabrikaları 
şirketinden: 

Fabrikalarımız bu Ulk'ld faaUyetlerlne Eyl6lde ı )ÇCC)elderlnden la. 
tanbalda ve Fabrlkalanmu4a yealdell krlstal ,.ker ~ •••Ura"aaua .. ın 
kebafün" il Ağuı.to. PN.arteel stlnilDdea itibaren bqlanac:ıkt,IJ'. Gerek 
küp gel't'k krlıtaf ıalep,erl, ancak bedellerta Fabrlkalarımna veya ı.ta.n. 
bul Büromuza t•-men iedlyeelliclen veya bavalealn rirud111U1an Hııra 

utb&ra almıu:ıalrtır. ( '°989) 

l•tanbul Derıiz. KomutanlığınJan: 

YAIJ "32,. ı.lı.n fazla olmamak U&ere yedek subaylardan kabul tmt!ha. 
nmda muvaffak olanlardsu yirmial denla ordusu içtn hesap ve muam.-le 
memuru yetı11tırilmek üzere aımacaktır, . 

24. Eyllll. IH2 ta~e kadar müracaat edilmesi lAzrmdir. 
latekllıerin kayıt -., > lıabUl prtl&n hakkmda mala.mat almak üseıe 

komuta:ılığımıza mUracaat an. (9321) 

lıtanhal Ziraat Mektebi Satınalma Komüyonantlan: 

Yedlkuıe Gcbanuuıden 72 ton kokun Halkalıda bulunan mektebe naklı 
A~ık ekailtm.6ye konmuıtur. Beher ton }lokun nakliye muhammen bedela 9 
ijra ve ilk tr.mln~tı '8 lira 60 kunııtur, EkaUtme Beyoğlu lat[kW caddeaj 
349 numara!!~ Llae~r Muhasebeclllğtnde toplanan komilyonda 7.9.9U Pa 
ıarteaı gtlnU aaat 10 da yapılacaktır. latekllleriıı bu lti bqaracak lrablli 
yelte kamyoıu. Ji&h1p olduklarmı Emniyet 8 ncı §Ubeden almmlf evralc Ue 
tevlllk etmeleri ve vakUn<ı.. adı geçen muhaM1*ye yatıracakları llk temL 
nat para.aı makbuıru ve ııuıua cllzdantartyıe birlikte komfıyona mllrac&at. 
tarı ve p.rtnam~yt her l'lln mezkOr muhuebecillkte eör11p OğrenmeJert. 

i908e) 

mr.=: ~![K.AJIPLARI 
( Boldur H ncU alay ka!'BrgA.hmC'.an 
• aldıfim, ukerljk teı.keremt u.yı eL 
1 Um. Yenl8bıi alacatmıdan eaklsinln 

Bircolt 1· ~"" •rı dfllut ttr~ıım. 
edilmlı olan ba uer, Nluad Ah 
nNI taro./ından dolgıdan do~ru. 
ua Gürca dilinden ı1rcame edl1 

mlıtlr. Baıtan ıono kadar Ofk. 
mtıcera "" kahramanlık menhber 
lerl a. dolu ola1t ba neflı uu 
TDr'lı: matbuatında tllr nllmuıudlr. 

n,a&ı M 1n1N1 ol- ba -· ba 
UAaı luıalp Ptlı-JeN Va.lat IUIL 
beYtUe ,.... ao teD&Mtıa ıe 1nı. 
rap ftf'llmeldedlr. 

(Mevcudu azalmı•tır) 

hUkmtl yoktur. 
Kaamıp&fa Talıta pd 14 numııra 
Bekir otla in teveDDtlü Sa.llb !!at 

(40940) 

••• 
348 numaralı biııikletlmtn nuıns ':'& 

sı •Yi olmuıtur. Yeniıdn; çıkartaea.. 
tundan eskl8lııtn hUkmU yoktur 

llueld !!lan llııı• mah•Ueat 'l'H. 
ftk Fikret 8olaık N o. 88 ( '°9t7) ... ,. 

Hasan Husnu Sipahi 
suıtanh•m•m Caddeal, 4 Tel: 

a en v en ve ere esıııe 
mahkememizce vazi)"el edilmiş bu 
lunan Yorgi oitlu Bakkal Nikolinin 
a.ş:ıJıdıı adresleri yazılı menkulle
rinin açık arttırma ile satılar:ık pa· 1 
raya çevrilmesine mahkemece ka· Yatı nıekteplerlne gtdeeek oocukıaruuzm 1'~ Yorpı.İt, 
rar verllmiŞ•ir. ı 

1 - Çengelköyünde Tııpu kaydı· ~ Havla, Pike örtüaU. Ç.ıvnatır Ye bU6mum ıabaflJ'8 
na nnaran Fıçıcı (Çengelköy ıaaıl· ehven flyatlarlA matammn-da bulabUtnlDIL 

desi) Elyönn Üzümözlı sokağınd:ı it•••- aı•••••••••-
eski 149 ve yeni 43 ve h:ılen 11/13 1 
kapı nwnarasını taşıyan ve altınd:ı 
lstor 'kepenkli bir dfrkkAnı hulunan 
h:ınenln cümle k:ıpısınclan girfidık
te: Renkli çini rl öşcli bir antre ve 
Ottt kata ('ılon< n bir sofa fizerlnde 
(4) oda ''e bir helA ve alafranga o• 
caltı bulunan kı\gir bir malbahı 
muhtevi -.e elektlrlk ve hava gıızl 
tesisatı mevcut olup ehlivukuf t:ı• 

rafından sırf millk olan işbu gayri 
ınenkule (hane maa dOkkAn) 1500 
(Binbeşyib:) lira ltlymeıt takdir e
dUmlştlr. 

2 - İı,bu haneye muttaaıl tapu 
lı:aydına nazaran Fıçıcı sokaJında 
eski 23 ve yeni 25 Nolu ve 64 arşın 
miktarında ve ayni mahalde eski 
ve yeni 25 Nolu n 70 2lra mikta
rında ve sırr mülk olan işbu ikikıt'a 
orsaya da ehlivu'kufca beher metro
suna (birer Jira) klymet tııkdir ~ 

dilmiştir. 
3 - Keza Çengelköyüııde dere 

içinde Yeni ma.balle sokağında 24 
Notu ve taıbmlnen (8500) metre mu
rabbaında \'e içinde (300) kadar 
meyva alacı ve iki bostan kuYlUU 
ve iki odalı bir kulubesi bulunan 
vnkır bir k~l"a bostanın (120) lıis\e 
itibariyle terekeye ait (30) hissesi: 

- --
Ziraat Mektebi Sabit Sermaye 

Komüyonunclan 
~iltlifi 

Miktarı Fiyatı tik temlD&tıı 
Kilo Kanıt Un 

Yulaf 2MOO 22 ) 
Arpa MOO 22 ) 873 
kuru tıa.1'· 12000 20 l 
KUsbe 12000 H 12G • 
Kepek 30000 H sıs 1111 

Kazot 12000 21.a ) 
Jıenzln 800 44 ) 306 • • 
Gu aoo 29 ) 

MobiloU BB 1&00 85 

ı - Çirtlltm yukarda yuılı 1htlyaçlan elufltmeye konu 
ailtme g11n ve autl hlz'l larmda g!SaterUmlftlr, ICkalltme Halkalı' 
:m&ktebi binamıda toplana.n Clftlik aatınalma komilyonunda ya 
tsteklllerln vaktmde çlftlik veznealne yatıracaklan ilk teminat 
ile yenl yıl tlc!l.ret odaaı \•eırikaaı ve kapalı ekWJtmeye ald teklttl 
249C ayılı kanunun tarlll dalreainde hazırlıy~aklan zarf1anDJ 
tuzalarmda g!SalerDen saııtten bir aaat evveltne kadar komtayon& 
mukablllnd~ \·ermeleri •'Poet.ada olacak gecikmeler kabul edilmu. .. 
alltmelerde itıe bızalarmda göaterllen aaatte komisyona mlln.caat.J.alff 
ııame ve e'·~afnameyı tıer gün İstanbul liraat pılldUrllllllDde ve 
d&kJ çiftlikte görmeleri. 

2 - Muot, benzin, gaz ve maktne yatı tçln mllteabhlde mal 
~f!dl)'Hinde kesilecek kazııı,ç,, buhran vergilert Ue mukavele, temlJlll 
tubu, teslim ve muayene mur&fları ve damga reslm!erı blU.lıere 
bedeline illl.ve olarak verUecektlt. ( 

Ehlivukuf tarafından işbu hisseye 
(625) ıdtıyüz yirmi beş Ura kiymct 
takdir edilmiştir. 

4 - 'Oskfidarda Se1m:ınaAa me· -._ Hususi _..-••••••• 
h:ıllesinıie Çıkmaz bostan sokajın· şı·şıı· Terakkı· Lı·ses,· 
da eski 1 Nolu ve icinde harap bir 
kı:lfibe ve bir bostan kuyusu ve Nlfant&t• - Çınar caddeel 
mey-.a aıtaı:lan bulunan ve c11s201 KIZ--ERkEK - Y ATILl-YATISIZ 
dra miktarındaki vakır bir kıt'a Y U V ·' - ı L K - O R T A ve L ı 8 it 
t>~anın (48) hisse itibariyle ~ere- 1 - Yem v~ Nlki talebenin kayıd i§lerlne 9 dan 17 ye kadar 
keye alt (9) hissesi ehlivukur.:a 2 - Esk! talebfıntn a cylUle kadar kayıtıannı yenilemeleri ,. 
heyeti umumiyeslne (3500) fiç.bi:ı (Talebemlze den eaatıeriae ll&veten llcret,alz yabıınr.ı dU 1mnlll" 
beşyQı lira ve terekeye ait (9) hh· Jacıütrr.> T B L & F ON: 8961'f 

seye de (187,5) lira kiymet takdır llt••••• .. ••••••lllli•••ll'••Iİll••••• 
edilmiştir. 

5 - Ss.tış peşindir. 'Hüzayedeye 111!••••••••••••••••• •••••••"' 
lştirlk etmek lsUy~nl,..rin kiymeti 

muhammeneJerinin o/o 7,5 nisıb~in· 
de pey akçası vermeleri lazımdır t;:I , Yeni Kolej 

Prosnı& U,00 Procral 18,0I ıaQo , .. ____________ _ Kam,..... aaıua memtnlutuDdan 
aldığmı nutua k!ğıdım ile Enunnn 
lnevld m!1st&hkem ln§aat balüttlnderı 
a1c!Jtım ukerllk tezkeremi •Yi et· 
tJm. Yen{ıdnl alacağımdan .. kls'nir 
hükmQ yoktur. 

Rwıwnu dellA!lye ve yirmi sen.e
lik e'fkaf tnia bedeli - ihale pul
ları, mfi~eriye ve mütrrakim vergi 
•e rusumu belediye terekeye aittir 

ıııc orta , 1"'I Tablmde 8~ il 
!1.-r gllıı ıoot 10 , 18 araamda talebe ka)'deder, 

Husu.sı:rctıeri: rabaucı diller öğretimine ebem.mlfet nrmde 
beatnln alh~t •e lm1batile yakından aWlad&r olmaktır. JCald 

- ka.yıtlanDJ Atuat<1& ac;nuna kadar yenllemelldlr. Teletoa: 

dam orJleltruı 18,,5 oyun bava :u ı 

11,00 konqma 19,15 öğrencttr.rniı 
m&'llar 19,30 Haber~r 19,45 Ser}>,•l 
10 dakika 19,55 H&lk tUrkWert 20 15 
Jcon111ma '(Cümhurlyet halk p&rt .11 
adma) 20,,0 Uvertürler pl, 21,00 !.fo_ 
nuıma (Evtn aaali) 21,15 halk ·Ur. 
killeri yıe oyun havalan 21,M latan. 
bul at y&Mflarmın net[celerı 22.00 
Senfonik parçalar pi, 22,90 H&~1"1er 
22.llO kapanlf. 

Yedek aubaylan davet 
Taksim askeıflk !Jtıbeal"'Clen: 
Talulm. ukerlik §Ulıfıainde kaJrtlı 

lıll6mum yedek aubayıarm Dtt:er ro.. 
totranartte 3 eyttıı 942 tarlhlDe ııa • 
dar rubeye milraeaatıan l1ln olunm.' 

VAK 11 
~ Qrlt&D Dtlttlll JUt .. 
f'NtlDı.rtD bulrulnı malltadm 

UIO!Q: l'AHIFKlU 
alemle••• .......... 

ıcaoo. dq1Ddıl 
'Jtıll M ı ao aı 
t aYldı MG Cııl 

" •:rtdı nı -. • . ,...... ... . .... 
IWU•de.D tiattl&D 8trıtrt 1e111 

aJCla otuz !NrUf C:QflUOr. f'o9ta 
blrtllfM gtnnty,.n )"!rlere aym 
rftmlf D&ter ICuruf l&IDIDedUlr. 

A tıoDe tıayctmı bildiren aurırtus 
.. teınaı UcreUnS abone parası. 
a.ın ~ta veva ııenka U• yoUame 
lk:retllJJ IC:ar• Jte:ıdt UuriDe ala 
l'llrlllJ'ealıt IM't 0011'8 OJl'rk"'·''"" 

, . ·' 1U"I"• "'"""' fllaln 
Allr•• 1•ı!'ı,urmP •lrfetJ :t~ Krt 

U.AN Vl'KErt.EJU 
l'lcAreı Ulnlat'UUD ıNLDtım • 11 

Cin tnııdaıı (ti b81'911 UAu la yt al• 
rm•1a 40, ıs •Y'raıarcıa ııcı aunq 
:ıôrııınıcO .. ytaııa 1; uuncı ., 
ll(ttncmı. Z; bJrırıcıc:e •: ııaştııı 
ram rıemneee ı uracm. 

Hllvttk; ço• Oevam.b lrllşell 
N'Dllll IJlıı verenlere &)' n ayrı tD· 
.2lrmeler Yapılu. Keemı UA.nJ&rm 
t&D11111 uun /\O kuruştur 

ı.,-ı llalllfelU • fünn•ıuı 
H.~Wa ll&ııtıu 

8ll .lt'l• 00, .ıu 0..1&.•ı ou. ·~ 
1ef&s> 86, aort CMla..ı ı D n Qll 

1etaııı ıM ~u~tur 

DOKIOIC 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM., 

ll5TANBUL ISOICl!L"l!ilNI~ 

29 18 / tM2 Fiyatan 
Kapa1111 

Londra 1 Sterliıı 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 lsvic;re Fr. 
Kadrld 100 Pezeta 
Stoklıolm 100 İsveç Kr. 

5. 
130.70 

S0.26 

l':~RA)' \il!: fARVB..A"f 

RAŞiD RIZA 
MTATll08TI Ballde P1t11b1 berUeı 

ONLAR lllUıdŞ MlJBADINA 
VodvO - 1 - Perde 

Rlzen1a ZlnclrllldlprG 1r6ytblden 
Btıpas otuJlarmdan 821 tevelllitlü 
Melamet otla Hölflyla Yaqeı 

(40938) 

Sablık yemek .Obaaı 
Lokantalar ~in ~o1ı: eJ-.erişll ve 

kullanışlı, hem taşkömür hem odun 
la kulanıhr, 1,80 boy ve 1,10 enin"~t 

8 gözlü. sıcak su ve ftrın tertiba::, 
bulunan bir yemek Sobası satılık 
tır. isteyenlerin Vakıt matbaasında 
Orhan Temele mnracatıan. 

,---------------·-----~ Tlrlllye - C:lmllarlyatl 

ZiRAAT BANKASI 
&ıana.ı111 sa,lllh Ull8. - l!kr19Jeal: llO.I00.000 11lrl& Unm 

fabe .. ajau adedlı HG. 
Zlral n. Ucaı1 ber DHi b&Dka muameleler\, 

Para tııırUrtbeDlere 28,000 Ura lkraaal19 YVIJOI'. 

Ziraat Ba.nka11nıta kumbaralı va tbbara1a tu&rrut ·ııeıapıarrnda 

en ız llO •truı tııııun•r !ara aeDedf' t cıera ı;:ektıecrll kur·ı 

:::>~na göre lkramiye da&'JUlıcakur. 
11• &fırtı cıa k! 

t adeı ı.ooo llrahll t.000 llra 

• • aoe • ı.ooe • 
100 adet &O llrahıı .!,000 lir• 
ı:ıo .. tt • tMO • 

8 - İşıbu gayri menkullerden (1) 
~ (2) Notu maddelerde yazılı maa 
dükkAn hane ile illi~alinifeki iki 
kıt'a arsa 23 •9/ !>42 tarihinc müsn· 
diof Çarşamba günü saat 14 den 16 
yn k:ıdar Cskilrlar sulh hukuk m:ıı ı• 
lleıneslnde satılacaktır. ' 

O f!(in kiymeti muh:ımmcnele.·· • 
nin % 75 tini buknadıaı ılAkdirlle 
en çok arttıranlorın taıthhiidü baid 
kalmak şartiyle müzayede 10 sen 
t«ndit olunarak ikinci artlımıa"'ı 
3/10/9·i2 Cumartesi giinii saat 10 
dan 12 ye kadu devam edecek ve 
en çok arttın na ihalei kati~ esi le.· 
ra kılınacaktır. 

'i - 3ı 'Ye 4 Nf\lu '9ıa<.lı)e~rdc ya· 
zıh olan bo81an hisseleri' rie 2a1D/ 
942 tarihine milsadlf Cuıno gün!i 
saat 14 den 16 ya kadnr ke7.u mah· 
kemcmlzde yapılıcak l"e o ııün mu 
hammen kl,Ymetlerinln yüzde yet· 
mlş beşini bulma•lılh t1ktlirc!e ikin· 
el arltınnası olnn · 1/ 10 / 9t2 larihl· 
ne milsadlf Pa7artesi günü en çc.k 
arttırana ihıılel '<ally~ı irr:r kıiı ın
caktır . 

llı;ıle bedellerinin aziiınl 20 giln· 
de mnhkt':ne vezne .. inc yatırılması 
~nrttır. Ak~i lııkdird€' 11ı:ı1e hoım ;n· ı 
rıtk hunıl:ın h:ıo;ı1 oJ:ıc ::ı k 7.::ırar zi· 
yan ve farkı faiz ve mr.<ırııflnr on• 
<lan hlliihiiküm t:nmin e ttirilecek• 
lir. 

~lüzayeclcye iştirak Crlcn !er sa· 
lıl::ın ıta) rl menkııllerl günııp' ve 
Y<ı zılı şera!li kabul elııı i5 ııddulu· 
nncaktır. 

il - işbu gayri mcnlmller üzt>rin 
ıle Tapuc::ı miisecı-el ve ıt:t !'ri rnü· 
!l.CCC'CI bir hak sahihi olchıklnrını 
idrlla edenler 'ar he f ıt "ıhi ilancJ.ın 
iliharen yirmi giln zıırrında cn::ıkı 
mlishil!elcrivle mıılıkenıcm i 1P m 'ir:ı· 
cnnllan ,.e nk<ıl h:ıJde hııkları Tıı- 1 
puya müı;ct't' CI olınıyanı ır s·ıtı' Tll!· 

1 Nl"iının paylanmasındıııı har' t" tulu 
laroklarifır. 

9 - nahı fu:l:ı malllnı:ıt ıılm~k. 
i liyenler mahkemenin 912 86 ~o· ı 

DİKKAT:. Rf'llllplıırmdalı:I pAralar blr •ene lefndt llO liradan ae:ı:. 1 hı leı•ke do~ya"iıno ve ;{:ıyri mm· 
-: uşmıyenııstt Uuamiye c;ıktığı takdlrde 9'I 20 f&&J&.ılı •eruecf'llllr. 1 kullerl R?rnıek ı•:i)·enlPdn <!,. me7.· 

Kwaıu ~neoe 4 defa.. 11 Kart, ıı Raztran tJ l!:y1Ql. 1 kQr ııoyrı menkullere mürot':ıaı ev- ı 

t • SMI • t,000 • 
'° • 100 • t.000 • 

18' • tO • UOG • 

11 Btr1netklnurıoa çekll•c•llUr. l cnıelt>rl ve tıılip olanların da snlı<ı •••••••••••••••••••••••••••••11 ıtii n lcri 1' ..,küd:ır 'il'lh hukuk m:ıh· ı 
kcrhcsinde hnzır bulunnıal:ırı ve 

URIRl : ASlll US 
IJmwnı Seırlyab ldue edre 

Buıldı" nr~ VAKn MATR.us: 
Re/il !Amel Se,.oer..,n 

rıdreslcri mnlıim olmıyan (Dımitri) I 
' 'c f :\ı•:ı:ı J il\ n rl:ı tcbll!! mak1m:na 
kairıı olmak üzere il6n o.unur. 

.(40938) , 

~ Devlet Demiry.Uarı •e Limanları lıtetnıe 
~~ , Umum iclaresi il.anları 

M:.ıhammcn bedeli 277·4 (İkibln yedl yUz ye lmiı iki) lirt PO C 
kııruı olan mut tell.1' eb'atta 21,330 M3. Köknar veya çam umuı 
(1~. EylUl. 1942) Sah gUnU eaat :14,4~) ondördll kırkbeıte Ha 
G:ı.r bınası da:ıuın.:ııkı komısyon ıarafmdan açık ekailtme usuJüe 
alınacaktır. 

Bu ife girmek ir!teyenlerin' 207 (lk1yU11 yedi) Ura 9T (dok_. 
Iruruıluk nıu,·.-::kkat teminat ve kanunun tayin ettlğl veaalkle 
ailtme güne r3 ı.tinc ka:!a,. komjıyona mUracaaUarı JAzımdır 

Bu ııe aJt rart.name:er komilyondan paraaız olarak dafıt 

l. iŞ llSA!'"llASI 
K.l'AıtAHHVI 

HESAPLAR 
ı lklnclıetrlD 

Ke;ıtdeatne aynlar: 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 ıtraJıJo 

ı • 300 • 
2 • 2M • 

14 • 
10 • 

'° • 
100 
ııo 

ı:ı 

• • ıo 

• 
• 
• 


