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nhgiltereve j· Birer Derece Terf i Eden General Hava Akınıl Muharebesi Bitti 
raç . ..Ve Subaylarımızın Tam Listesi i 

Avrupaya ihraç lngiliz ve Amerikan J apon Harp Gemilerinin Ortadan Kayıp 
~ /. Tayyareleri Muhtelif Olmasile Bu Deniz Muharebesi Sona Erdi 

Avrupa;ra yapflacak bir lhrac~ 1 

1 
/.. Bo .. lgeleri Ş ı"ddefle Vaşington, 28 (AA.) - Ame. şı şimal istikametinde ilerleme: 

vaktıyle In;;Jtereye yapfiacak bir . rikan hava kuvvetlerinin şiddet. ğe başlamışlardır. 
ihraç fıe kar,ıla,'t.irıp o naBıl kabil 
d•ılil•e bunun da öylece kabil ol- Bombalad ıla r li darbalarına hedef olan Japon Amerikan bahriyesi 1700 tonL 
madr.ırnz ;dd'" cımei< değil, bu- ı :r· deniz kuvvetleri Salomon adalar1 liitoluk İngraham muhribinin bat 
ı:ünkü oir :Jırocın, neden kabil ol· , ~ i'; -- muharebe sahasını terketmişler. tığını bildirmektedir. 
ınadığınr ora~l!ımak, herhalde da- ·~ ı' dir. Japon geri çekilme hareke • 
ha dotrı doğlı, Y•&>ne doıiru olan .• Dünyanın En Büyük ti, Amerikan tayyareleri ilci tay Ye11i Gine'nin 'doğusuna 
hareket lor<rdrr. · ı • ~ " Lokomot if Fabrikası yare gemisi ile bir zırhlı da da. 'Japonlar asker çıkardılar 

•· J Bombardıman Edildi hil olmak üzere 13 Japon harp Londra, 28 (A. A.) - Yeni Gine 
Burhan BELGi!: 

• 
Fransa muharebesi biteceği} 

sıralarda, günün dediko • 
dusu, İngiliz adalarının işgal e. 
dılıp edilcmiyeceği iddiaları et • 
rafında toplanıyordu. Ve, pek az 
kimseler böyle bir ihracın imkan 
sız bir şey olduğunu iddia edi • 
yordu. Çünkü ihracın mümkün, 

> hatta yakın olduğunu, hem mih. 
ver tarafı '9lddelle--iddia ediyur, 
hem de, başta Churchill olmak 
io1ere, bütün Ingiliz devlet adam 
!arı, böyle bir şeyi mümkün gö • 
rüyor ve lngilz milletini, ada • 
da, kat"i ve korkunç bir muka. 
vemete d .. vet ediyordu. 

Mihverin iddiasını İngilizlerin 
reddetmiyerek biliıkis kabul et• 
n-elerı. tahlil edilince, daha o sı
ralarda, bizi şu neticeye götür • 
mtiştü: 

Mihver, İngiltereyi bir miln • 
ferit ıulhe mecbur etmek için, 
"adaya ihraç ve adayı işgal,, işini 
mükınmel bir sinir harbi hali • 

I 

Orceıt<"rall i{:'e terfi e df"n Korıe- Oreeneralti~e terfı e df'n Korgl" .. 
neral l\luataCa Muj!lalı n er al Cemil Cahit Toydemir 

Ankara, 28 (TAN) - 30 Ağus.. 
tos askerl terfi listesi yüksek tas 
dilce iktiran eylemiştir. Bu 1is. 
reye göre, orgeneralliğe terfi e
den korgeneraller şunlardır: 

Mustafa Muğlalı, Cemil Cahit 
Toydemir. 

ICorgenerall'ii't terfi eden Tüm 
generaller: 

Ekre .. 1 Tlay<l; r, Şemsetld Ta. 
ner, Isak Avni Akdağ, 1. Hakkı 
Akoğuz, Saffet Mataıacı. 

Tümgeneralliğe terfi eden 1 uğ 
generaller: 

Cevdet Bilgişin, H. Fehmi Ata.. 
kan, M. Sırrı Seyrek, Enıin Çı. 
nar .M. Kenan Esenkut, M. 
Rasim Topsever, Saffet Pozantı, 
M. Süreyya Serter, Mustafa Ben 
di, Rasim Sengir .. 
Tümamiralliğe t•!rli cılcn tuğa. 

miraller: 
Sait Nalman. ' -

Barem 3 dereceye terfi eden 

Kor~enf' rallife- te rfi 1>CIC'n T iim .. 
general .hııak A\nİ Akdag 

As. Ad Hakim: 
Münir Kocaçıtak. 
Tuğgeneralliğe terfi eden tuğ 

komutanlar: 
M. Fazıl Aykut, M. Fazıl En

ginakın, Feyzullah Barshan, Ga • 
!ip Ulaş, H. Hüsnü Elıtaş, Abdü. 
Iaziz İlter, 1. Hakkı Tekçe, M. Se 
!im Aydın, M. Sait Balioğlu, Ah. 
dülkadir Seven, Hamit Doğruer, 
A. Besim Besin, M.Rifat Oztorun, 

1t!fr Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Londra, 28 <A.A.) - Dün gece 
yapılan hava akım, Alınan işgali 
altındaki Avrupa bölgesine en bü. 

1 
yük sayıda uçakla başarılan akın 
ohnuştur. Müttefikler hiç bir u. 
çak kaybetmemişlerdir. Amerika 
uçan kaleleri ve Spitfayrler Roter 
<Uım çevresiyle Roterdam şehrini 
bombalamışlardır. Tahribat çok 
büyük olmuştur. Bundan başka 
limanda iki mihver gemisi batını 
mı~tır. Spitfayr uçaklan son ta· 
kat hadlerine kadar yani 500 kL 

!l2lf' Devamı Sa. 2, Sü. 5 

gemisi hasara uğradıktan sonra adasının doğu ucuna Japonlar asker 
yapılmıştır. Japonlar iki günlük çrkarmışlardır. y,ptlan hava carpış
bir muharebeden sonra ortadan malarmda Japo•.lar 6 av uçağı k. y-
kaybolmuşlardır. betrnlılerdir. 

ftjjj' De\'amı Sa. 2. Sii. 5 
Şimdiki halde galebe Birleşik 

Amerikada ise de iyi haber alan 
mahfillerde söylenildiğine göre, 
Japon filosunun yeni birliklerle 
takviye edilerek taarruza yeni • 
den başlaması :ihtimal dahilinde. 
dir. 

Amerikan bahriye silfilıendaz
lan şimdi cenupta kuvvetli bir 
mevkii işgal etmektedirler. Bun. 
lar Japon kara kuvvetlerine kar 

Cin Kuvvetleri 
ilerliyor 

ALMAN RESMi TEBLiGi 

Çungking, 28 (AA.) - Çin 
kuvvetleri Şuşien'e şiddetle taar. 
ruz etmektedir. Şehir alevler için 
dedir. Japonlar kademe kadeıne 
çekilmektedir. Şuşien dünyanın 
en büyük hava alanına sahiptir. 
Çinliler burasını, bu alandan J a. 
pon adalarına karşı taarruz et -
mek ve buradan en büyük bom· 
ha ve en hızlı av uçaklarını J a. 
ponyaya saldırmak için inşa et • 
mişlerdir. Çin kuvvetlerinın yıi. 
rüyüşil Çekiruıg ile Kiangsi"deki 
Japon stratejik mevzilerini tch· 
likeye koymaktadır. 

Stalingrat'taki Alma·n 
Taarruzu Gelişiyor 

ne koymak istiyor fakat ,buna --------------------------------------- Çinillere yardım eden Amer!. 
kan bomba uçaklan Birmanvada 
Lashio'yu bombalamışlar, bura. 
da büyük yangınlar çıkarmışlar 
ve hava alanının ucus yolların• 
tahrip etmişlerdir. 

mukabil de İngiliz propaganda.. 
sı, ayni meseleden, şu üç ayr1 
istikamette istifade etmiye gay • 
ret ediyordu: SOVVET RESMİ . TEBLiGi Sovyetlerin Rjev Yakınlarında 

Gölü Cenubunda ki T aarruıları 
ve Ladoga 
Püskürtüldü 

ı. İngiliz halkına doinJ, ~ 
- Adaya ihraç ve adayı iıgal 
kabildir. Binaenaleyh, son 
gayretinüzi sarfederek bunu 
önlemiye mecburuz. 

2. Amerika ya doinı, ·--- ..: -
- Adaya ihraç ve adayı işgal 
kabildir. Binaenaleyh kararı. 
nızı ~'eriniz ve harbi ı:öze alı. . . ' nrz. 

Sôvget Kıtaları Dün 
Rjev'i Geri Afdılaı 

Berlint 28 (A.A.) - Alınanı-

orduları başkumandanlığının teb ,·----·.·.-------~,...-----------• 
liğ~afkasyada, dağ kıtalarımız ı G u n 1 er Geçerken I 
yeniden bir sıra geçidi zaptet • , • -

mişlerdir. K b v I d • K • Stalingrad'ın batısında Alman• Ur aga 1 erenın ISmetl 
taarruzu, düşmanın çok şiddetli 
mukavemetine rağmen gelişmek. 
tedir. Sovyetlerin ümitsizce yap. 

5 ene 1900 ... İstanbul gazetelerinde şu haber 

:ı. Rusyaya doğru; · -. -
- Adaya ihraç ve adayı ı,gal 
tamamlandlktan sonra, düş • 
man, size dönecektir. B inae. 
naleyh hazu olunuz! 

Stalingrat Muharebesi Şiddetle Devam Ediyor. Timoçenko - ~!1~;,!~~u~;:;~~:~~:~~k~:k 
RE F 1 K 
HA Li D 
KARAY 

okunuyor: "Kurbağalıderenin mansabında 
müterakim teressübat.Ltürabiye, taaffünata se
bep olarak civarda mukim kimselerin huzur ve 
sıhhatini ihlal eylediğinden mahalline bir tarak 
dubası izamiyle mahzur.u.mezkürun izalesi zım. Jlk Defa Olarak lhtı·yat Zırhlı Alaylarını Cepheye Sürdü. bir kolordu cephesinde 135 Sov. 

yet tankı tahribetmişlerdir. Bu 

Sovyet Tayyareleri Berlini Bombardıman Ettiler netice tanksavar top1ann tesirli Netice itibariyle, İngiliz adala.. 
rıru işgal hikayesi, Girid'in işga • 
line ve Hess'in havadan lngilte
reye seyahat ederek gördünüz 
müı işte sizin adayı da bu şekiL 
de zaptetmek mümkündür. İyisi 
mi, barışalım ve bırakınız gidip 
Bolşevikleri haklıyalım,, şeklın • 
deki teklifi yaptığı güne kadar 
devam etti. Ondan sonra da, ar. 
tık kimsenin inanmadığı bir hi. 
kii.ye oldu. 

Fakat. bu sayede, her iki ta
raf da, kendilerine göre bazı fay. 
dalar teminine muvaffak olmuş.. 

ln@nü, Geıi Y.eri 
Y ar-ın Açılıyqr.~.~~ 

u , 

Vali, Bu Münasebetle Bir Nutuk Söyliyecek 
tu: 

Almanya. Fransayı mütarel<e- İstanbul. 28 ( A.A.) - İstanbul haiz bir heykelinin dikilmesidir. 
ye Italyayı da harbe sokmaya mu şehir meclisinin geçen seneki top İstanbul belPdiyesi . bu karara 
vaffak olmuştu. İngiltere ise, A- lantılarından birinde azadan muh göre bir zamandanberı devam e
merikayı ve Rusyayı, tehlikede telü zevat söz alarak Büyük Milli den Taksimdeki İnönü gezisinin 
bulundukları hususunda iknaa Şefimiz, Cümhurreisimiz İsmet ·inşasını tamamlamağa muvaffak 
muvaffak oldu. !nönü'ye karşı İstanbul halkının olmuştur. İnönü gezisinin açılına 

Jf. Jf. duymakta olduğu derin bağlılık merasimi 30 ağustos pazar güniı 

Bugilıı artık, İngiliz adaları· ve minnet duygularını belirtmiş. saM 12,3.0 da .Y:apılaca~tı~. Vali 
na ihraç ıve İngiliz adala. !erdi. Bu samimi ve heyecanlı te ve beledıye reısı Dr. Lutfı Kır • 

ruıın ~gali yerine, Avrupaya ih zahür arasında tarihi ehemmiye. dar bu münasebetle bir nutuk söy 
raç ve Avrupanın işgali dediko. ti haiz olarak verilen iki karar liyecek ve ıbelediye meclisinin şe 
dusu revaçtadır. . . vardır: Bunlardan birisi İstanbu· bir halkını temsilen, ittifakla ve 

Birinci dedikodu, yani lngılız !un imarı yolunda sarfedilen gay alkışlarla vermiş olduğu kararlar 
adalarının tehlikede bulunduğu ret arasında şehrin en mühim dan birincisinin tatbik sahasına 
meselesi, en hiıd devresine, Al • m~ydanlarından biri olan Taksim konuluşunu anlatacak ve !stan • 
ınanların 0 zaman yapbklan ha. de lnönü nBınına bir gezi vücude bulun Milli Şefimize karşı duy. 
va akınları ile girmişti. Bu hava getirilmesi, diğeri de burada Mil duğu bağlılık ve minnet duva:u· 

ıt1if.: DevaDJJ Sa. 2, Sü. 6 ll Şefin yüksek san'at kıymetini laqna ıerciiman olacaktıı: 

desteğiyle elde edilmiştir. Bom. 

1 

Moskova, 28 (A.A.) .:_ Brita • ba teşkillerimiz çok alçaktan ve 
nova: yok edici tesirlerle kara muhare 

Sovyet,kı.tala'.' Rje".'i çem~erli. belerine iştirak etmişlerdir. 
yen 45 tabıyeyı tahrip ettikten Bundan başka Stalinırat ıehr! ve 
sonra şehre girmişlerdir. Sokak • düımanrn geri muvasala yollan ıeceli 
iarda evden eve muharebeler ce. gündüzlü bomb•lanmıştrr ilci büyük 
reyan etmektedir. Alınanlar top· mavna. bir petrol ıemisi Volıada Y•· 
rak altına yerleştirmiş oldukları krlmrştrr. 
topları ve bomba toplarını kul • Don cepbesinde, Alman ve lulyan 
Jamnaktadırlar. Onlara her ne ba kı:ta!an düşman taarruzlarını puakurt.. 
hasma olursa olsun mukavemet müşlerdir. . 
etmek emri verilmiş olduğundan Katuıa'nın cenup batısında ve Rıcv 

.. ··k k 1 ğ yakınlarında düşmanın taarruz hazır-
buyu ayıp ara u ramaktadır • 1 kl b' ,_ 1 d hav• kuvvetle . ll . . ı arı ır ÇOK yer er c ~ 
}(tl'. B1:1"çok maha er ateş ıçınde rinin de işbirlifi ile dağıtılmıştır· Dü$
ve şeh1r dumanlarla kaplı bulun. manın mevzii taarruzl~rı neticesiz 
maktadır. kalmııtır. 

Daha şimalde tanklar müstah- Ladoıa gölünün cenubunda Alman 
kem hatta şiddetle taarruz etmek mevzilerine düşman büyük kuvvct!crle 
tedirler. taarruz eml!itr. Bu taarruzlar kanlı 

Cenupta Stalingrad muharebe. muharebeler neticesi~d~. v~ b~r. kıımr 
· ·dd t1 d etmekted· T. karır taarruzlarla püskurtulmuıur. 35 

sı şı nke ~lkedvafm 
1 

k ih ~r · ı.. düşman tankı tahrip edilmiıtir· 
moçe o ı e a o ara tıyalta * 
bulundurduğu zır'hlı alaylarını 
kullanmaktadır. Tank taburların.. Vichy, 28 (A·A.} - Stallncrat el" 
dan mürekkep olan bu kuvvetler rafındaki çember ait~ide d:"ra!makta-

. d · h in k ılann h ! dır Almanlar bu ıehir !çın yapılan 
şım ı şeed: ap ı mU a aza çarpışmaları bir kale için yaptlan Çar-
etmekt ır. •. prşmalara benzetmektedirler. 

Sovyetler 620 mustahkem Riev'de Rus taarruzu •irrdır. Fakat 
yeri geri aldılar Ru~lar ~ur~da. anca~ bir kaç kilomet-

re ılerliyebılmışlerdir. 
Moskov•, 25 (A.A.) - Reuter •· Kalkasyada Alman!ar bamııların· 
~ Devamı ia. 2, S ü, '.a: da devam etmektedirlcrı 

nında Bahriye Nezareti Celilesi ile Şehremaneti aliyyesi arasında 
muhaberat s.ebk:ü-cereyan etmekte olduğu ve sayei terakki vayeı 
Hnz~etı Pa.dı~ahıde kariben işe bed'ü mübaşeret kılınacağı mem. 
nunıyetle ıstıhbar edilmiştir.,, 

• Sene 1910 ... "Ku~bağalıderede ikamet edenlerden bir cemm 
gafir dünkü gün ellerinde bayrak ve önlerinde davul zurna oldu. 
ğu halde. ltıtihad ve Terakki merkezi umumisine ve bilahare Şeh. 
reınanetıne müracaat ederek suların dere ağzında teraküm eyle. 
~~i yüzünden civarda havanın tamamiyle mesmum bir hale gel
dı~ı~den bahisle refi şikayet eylemişler ve Meşrutiyeti mübeccele· 
ıruzın buna biran evvel çaresaz olması ricasında bulunmu~lardır 
Talepleri ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış ve bir tarak duba. 
sının mahalline izamiyle tathir ameliyesine derhal başlanması 
hakkında makamı aidine talimat verilmiştir.,, 

• Sene 1920 ... "Kurbağalıdere ağzında müterakim teressübat 
mururu zamanla suyun cereyanına bir mani teşkil edip bilhassa 
mevsimi sayına mahzuru sıhhi tevlit eylediğini teyakkun eden 
sehremaneti. Bahriye Nezaretine bir tarak dubası gönderilmesi 
icin ha tahrirat müracaatta bulunmuş ise de cevaben nezaret em.. 
rinde böyle bir duba bulunmadığı bildirilmiş. binaenaleyh bu iş.. 
ten şimdilik sarfınazar kılınmasına zaruret hasıl olmuştur.,, 

• Sene 1930 ... "Kurbağalıdere ağzını temizliyerek civarındaki 
taaffünatın izalesi için belediye lazımgelen vesaiti temin etmis ise 
de hazırlanmakta olan şehir pl~nda o civarın yeşil sahaya 'kal· 
bedileceği anlaşıldığından amelıyata başlanmadan evvel mesele. 
nin bir defa da bu ıbakımdan incelenmesi lüzumlu görülmüştür.,; 

• Sene 1942 ..• (Aynen gazetelerden]: ''Kurbağalıderenin te
mizlenmesi için belediye şimdilik deredeki birikmiş sulan akıt. 
mak üzere muhtelif noktalarda sondajlar yapmıya başlamıştır. 
Sular akıtıldıktan sonra koku izale edilecek ve bu mahzur kal. 
kınca dere de asıl tesisat yapılacaktır . ., 4 

• Sene 1950, 1960, 1970 ve minelczeI, ilelebed kıyame~ günü. 
ne kadar ayni terane ve kısmeti kapalı ayni Kurbağalıdere! Kur, 
bağları bi~e kahkaha ile güldür en kokulu dere! -
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Deals Tal ........ tllfl L Pılk Pamir, 9nktt 81Sldlıan, Nınnl lı1ıtln 0111, Hlml Arca, •-l Ut. 

den Talba1: Dara, labri Oflrtop, Hıfsı Bakin, CI· lft. Nu1ret 8ahles1Sr, Ytanf c.,un 
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ŞeJDM1ıt1n Türer B. BQd ••· Al Sranar, Bmln oısater, 1lül tin, Mdbar Tezorıar, Mustafa V-r, 
demir ' ~ 1'anert, Xlnar Alılun, OllDID Y1lft- hlln Dunt; Slılm K•Mn, ıtem.ı ö-

th•.:.....,. .._. ___ --"ti._ ... ~ taı, Btrltulttfn Kaçar: Eıraf Baatiıao ıenn. Zira At111oy. Faik AkaJtn: Xec 
.. ,_ .. ._ .......... wn.• Ulı Nlaamettlll Tucaı llra Çll•la· ~ttfn Srtune l'uat Eretoıu: Sami 

edem Necmettla Ya14ıalhı 1'rahlm Onaıan: Bll"lln lıblt Ööan, Eıret C•llar, 
1. H.mda Alpq, Hı~ Vralı Atrf Aktnerf tatt -. • .: Jtletll Obr. Ahmet Btlpen, Rast Ma-
ALBAYLı<ıA TSltP'I EDEN Tıllt Jeopı. ' MI', led.ttln IWll. 

KUaMA Y YAltBA YLA& TOPÇU SINBA.SI~ IOZACI AL8AVLllA Tlf.,I 
JllaJ el APlat. •taıllılMttbl O.kik. Tal'I ED&NL&a IDINLlft 

Azmi 'hrtmr. Ahmet Otrlar, tbrlhlm Aktn ... Jfuml Akttı, Tntfk IJ*UJ, tsa A-
y .AaSA YLICA TKaırl SD&M nftttla Ginr, •&rhanattln 8ı ... ı kaltm, IMrl bkr, Tlhlln Ptbaraın 

KURMAY BINMllLAR T .. flk ÖsıUr: Avni Oceı: Rlik AJ. ICZACI lllN8A.IL16A TIRPI, 
ltlmlJ Ofra)', BnYer Alta, Nlaam~ tıntıı· IDINLI" 

t n Karacebe, Klzım Ertem, Şükrü Fi. fSTIHKAM SINIFINDAN AL CeJAl@ttfn l,ı?ay, l'unt Ulutaş. Rrd-
rer, Hakin Önen, Muhittin Aylnat, Mu. BAYLICA TERFi EDENLER v?n Ardan, Muammer Nuyan; İbra-
hurmı Savetkin, Liltfı Güvene, Ali Fikri Aıe.. Sabri Sılı6k, Nhım Ös• hım Can. 
Rıza Onar. Ahmet Adnan Akan, Nec- den. Hılmi Aktaş. l<IMVAG!A 
m tin OünbaJI, Kadri Pertı:. Raif ISTIHK~M SINIFINDAN YAR 
Yatar. BA YLIÖA TERFi EDBNLltR 

BINBA$1LICA TERPI EDEM Abdullrad r $en&"e•er, Ethem Malkoç. 
KURMAY YOZBAŞILAR Fahri Sem zol, Muf t Era'p, Musiafa 

Celil Er lran, Sadi T hain Özbay- Arbasoy,Nail Altıncıoilu, Talat Baş· 
rak, Pahamettia A1'1ıırla1, Halil Gu· ÇttUte>ila. Kemal Zitalı Zı~a katmer· 
ney. Numi Yandar, laim B&rkrr, la· Sımt Obaer·ı Muttafa Yınc• Haltk; 
llhattin Tümak, Sırn ö~. Muhar. 1'erkaya; Şevket KIS~kln. ' 
rem Ihsan Kmloilu Sallhattin Düm- iSTiHKAM SINIFIND.\N BiN 
lnat, A!i Aykaç, Muhittin Okyavuz, BAŞILJt';A TERFi EDENi.ER 
F'ıltmi Durukan, Pchnd ~•köy, Çe- Raaim Ötcen. Cemil Silme; Hatim 
"'k Hakkı Kurtbeke, Talıır Tıp!., Ce- Avcı: CtrUlett n tlkmen; Celil GISkay. 
mil Mandaııoiha, Jtenui SoJoiuz, Sa· dıft: U'vi Varal. • 
llhattın K pişn, Sedat Demlrta,. MUHA!l~BE TARBAYU~INA • 

AL•AYLIC.4 TERFi EDEN TCERFI EDENLER 
PiYADE YARBAYLAR Fehm K neler. Fak Karaıözbek 

ftlmil Brfın, Fevsl Ank, Ethmı Halit Ba,k n, Suııhi Öge· ' 
Yenel. Necdett.in Tuncar, Mebmet Ku- MUHAc;EBE BINBASILICINA 
manto, Fehmi Akın, Sadık P can. NL TERFi EDENLER 
fi Yanlrut, Fahri JCrrkaltın, Fehmi CtrYat Akriiney, Fahrettln Ataç, Ze· 
Mcrder Fahri Ener. Kbım Yeyman. ki Oi1nnın. 
Hamdi Özveren. Nari Yüzer. DEMIRYOLU YARBAYLICINA 

YARBAYLieA TERFi !DEN TERFi EDEN 
PiYADE BINBAŞILAlt Salih Aksun. • 

Kim.il AltınaJ, Kıclri Altq, All Rısa NAKLiYE ALBA YLlt':.INA 
Aksoy, Muıtafa Cebe Abclarrahman TERFi EDF.NLER 
Yılmaz: Halil özbl~İ bmail Zeki Saim Arrun. AM1llkadlr Sencar, 
Arık n: Kadri Tuncay.' Yaıar Boka!. ~etlıl. Ter.~an. İhsan Öneli, Hüsamer 
u Kemal Balta, Sabri Erif, Ethem tın Bılgesu. 

Ataç, Cevat Vıron, İhsan Alter, Asım NAKLiYE BINBAŞILl~INA 
Akıncı, Ne(et Sensoy, Nuri Itıkman, TERFi ~DENLER 
H IUa ÖZ\ürk. Sesi Öke Cemal Rmırl Öısayın, Refet Çatlar, Sırn 
Ta han. Murat Brci791. Haa'p Rona, Suı!a, Zek Akmıınal, 
Klzrm Oiuz, Haıim Erkan, Vehbi HARiTA BINBA$1LICINA 
Erbil, Salihattin Mlpl, blaan Akad, TERFi EDENLER 
Mihri Serdaroilu, Fahri Alaçam, RL. Cemal Xliçük Abdullah Göytnm, 
f ı A1tan, Fuat Sunel, liUıeyln Yeme- H:ıkk~ Pekstir, Kuds Mongii, $ıncril 
r. , Hal8ı önel Hilmi I>omla Ab- Atamuz, Cemal Suer. Fahrett ·n Oiur
thi kadir Turıay, Hur~it li:dram,' Nu. man. Salih Ayfer, Muhittin sai11tn· 
ri Toker, Hayri Attill, Narl FEN, s~ 'illf'AT BINBAŞILICINA 
Akı, Esat Akı;etla, Cemalettin Akpr TERFi EDEN 
ar Ahmet Kutbay Tevf~k Ural Maz.. İır:•et Aktunı;. 

ha; Bllre, Kemal' Atrah(il, Abdur SANAYlt HARBiYE ALBAYLI 
hman Erer Saffet Kayan Kemal CINA TERFi EDENLER 

E ıttd.ıı, Ke~I Tuncer, 1drıı' Morıo. İhsan Yavuer, Babrf Bıöo• 
t, Faruk Özdemir, Vimık Erkaya. SANAYllHARBtYJt YAABAYLt. 
Zeki Alp, Celllettln Akpınar, Siikrü • GINA TBRPl Ei>BN 
Duysak, Celll Akçay, Şefik Türker, Salahattin Ongan. 
Abdurrahman Orba,., Mıaaaffer Güle- YOKIEK MOHENDIS YARBA YLI 
ner, Muhittin UlulO)', Nazif GUney, ~INA TERFi EDENLER 
Tahir Akıner. Nuri Yardabl, Salih Malih B ntçıoilu, Nazmi Perçine1. 
Göçerdem, Hilmi Erlrıl Hilaamettin HAVA ALBAYLIQl)IA 
Ya lıoilu. Adil Akalın Osman Go· Tl:RPl EDENLER beleı ' lbrahim Hakkı Akkııt, Naim 'Orgüp. 

• HAVA YARBAYLft,INA 
BINBAŞILleA TERFi EDEN TERFi EDENLER 

PiYADE YÜZBAŞILAR Celil Bayraktarorlu. Mustafa Zer 

H da,.et :&rdönmez. Celil Abak, rtlc, 
Cemli Koçak, Behçet Doianberker, HAVA BINBAŞILH'.:ilNA 

T!.RFIEDENLEll 
Kemal Akdağ, N yazı Şen. Nuri 'Olker, İbrahim Burıt, Danmat 

Barat, Naci Yavuz, Hilmi Baybek. 
Kemal Ertiirk. Abf Giinoil11, Vedat 
Ciurlan, Naci Özdemir, lsma'l Erdem, 
Feysi Yılma•, Tahlr Erkan, Nwıt· 

HAVA Y0ZBAŞll.t~NA 
TERFi EDENLER 

Kemal Martı, Zelı: Karakol, Öoıer 
Llltfi Erclln, Semih Yllrlilı:aılaıı. 1lr 
NB Taaöran, Cevat Akman, JliimtM 
Seçkin, Şakir Uraltürk, Kemal Akan, 
Kimuran Cenıis, Miimtat Günal, 
Şevlri Metel. Muammer Uçık, Serafet. 
tin Alıınay, Lemi Öaiin, Cndet Zey 
rek, V clt Arın, Niyaı:l Tesel; R8'it 
Aktıılra. Abdu11ar Gökmen. Medeni 
Betiz, Reıat Meter; Vehbi Çomen, 
Sn-ket Demirbük; Reeat Berikan; v~ 
dat Baykal, 

TAN 

Çivi Kaçakçılığı 
Hakkında Vilayete 

Bir İhbar Yapıldı· 

15 Tacir 
Cezalandırıldı 

Zahi~e Borsasın"da 
Kontrol Şidcletlencli 

t.ratoela l<.._.• k"8 tli• 
fty., hA)'etlrıdan nıDhDrlO ve """' 
zalı ltfr Udft aldık. idare heyeti 

tıDll• ı"'81c ~·· Jel: 

16 Bin Kilo Kundura Çivisi Bir 
Tacire Satılmıı ile Dört 

Tezkere Zahire borııam~ y&pı1makta Olan 
&ünlük tlitşlar sJkı blr kontrole tAbi 
llıtulmuMr. ID sUrct1e boiıia •tıs -
lanndan liara llors•ın ı•rade .etne-
8'nfft enttn~ geetleee1ttır. !afnre bor
sası idare heyeti dün toplanarak on 
bef itfııcirın cezalandırılmas.. ka,ar 
ftm1fitir. Du Ucirler borsa nlMm•· 
Jiltsilll aykırt saU. ;Yapaı.J oaala • 
.-d"1 dohyı rMltl"Kdrr,,_.ı ı.telll
rntştl': Bu karV"J ısıt~~ t<ıl!la -
cak Ticaret Odast 'Merlisl tasdik ede· 

"KaymakaftNft himmet ve ..,,. 
retlyle kllydt bir mektep ;.tpmt• 
ya bllflacltk. l!Wln kl5y halkı in· 
.. atta .eve •ve •e .. nıa batla 
çahpyorllt'. ller, kayfttllk8tnımı• 
zfn yakın allkıta ve gayreti ol· 
m11aydı, k!S~tirnüz bllyle gDsel 
bir rnektebt JcaYtltamıyacaktt. 
Bunda., ötdrtl kendisine tıfe'kkDr 
8'fllek ı.HJeruz. Gazeteniz bu te• 
.. ..nrlMllu tavllııut etsin ... 

OOn ık11am fü:eri Vıll1ete b·r ihbar 
yapılmış ve kundura ç.vlSİ sattşlarm
da yolsuzlutc yapJlnığı bildirilmi tir 

Anadolu k'Jn-iura<'ı rınd n .1r1nrek· 
kep btr heyetin verö m'1Cımata '6-
re. birllkte mev1.'11t tft. b'fn kilo kun
dura çivis111l'1 esufa k\ZJ1 dune bt
raktlmtş ve .. atı'1ııra girecek •naf 
Robert Buhar 1irarf'!th~ne inde büro
ya isimlerJ;u keydet•ırml krdır Fa
kat sah:i y~pılacalı sTrııd verılen bir 
haber esna~1 hayrette blrakmt trr MU. 
essese 18 l:>iu 1'ilo ~M7" dort tA~lre 
satmalı: için lkt!s.1t Müd<lr1°''1.'\rıdm 
bir tezkere atdtıtıır b lclilınıiş ve A -
nadolu kun~uı arıları de' çivisiz bıra
kılmıshr. 

Dunua üaerine VIJl1et vaziJWt\en 
haberdar ec:!ıbniıtır. Vali Muavhıi, 
yaptlan ılkftyett enın!yet ?nOıttlrl~-

Dün 6 DolGn•ncıblr 

Yakası 01du 
Son yirmi dl5rt .::ı&t içinde şehri

mizde 8 Joıar.dlrırıhk vaka11 olmu -
tur. Bu do1and nıı ·~h.ıl i"!ııtn uca 
,.akalanmrş, ı\c;!! de l\rıınm,Y:ı başla -
m1Ştır. Val<nla::- ı;unı rdır: 

* ŞehrMn· lt1(ht Murlln tüccar :fb. 
rahim Beyrı dl. tı am\ ayn binerkeh 
cebindeki 1500 lirastnı çaldtrmı trr. 

* Esnar C'e't\ yet' t hslldıın Hulit 
Kadıköyun1c k alırken 
Uzerinde b c 1270 li· 
rasını çal nı Udı• etm1ftlr. 

* Kadılcl\yilnd oturan lkt•at mil
dürlilltl mUteU,lt!rlndeıı Raalmln Tah 
mis cadttıı'nde, ~il.de 190 lira bulu
nan çanta ı ı;alınmı ttr. 

* B~lkt.lffo otursa Zektrlyn E· 
mlnOnUnde tramva7a btnerken içinde 
60 lira oulunan çıtntaamt otken ııa -
bıkah YMU "'ç OıtU 71kalanmqtır, 
* a.&allİll duraıtnda 

tramVaf MllU,en M tantıuırnı 
çekmflt lltfren rıtmı De litkeclde 
ltah,·etl Tdlllnm caatıllld cekmek 
iıtiyen ...,...,. fıımlride Ud dolandı· 
ncı kadi'll da 1UO DatlDde rakalan -
mışlardtr. 

ne bildirmiş ve tahkikini i•ntf&tir, 
Emnıyet kaç<'kı:;11Jk subesi tahkikata 
rlkoymuştur. Mue SE'se kııpanmış ol
dugu için t'lhkikıı• yapıl. m ... ıştrr. 

Bu mevzu üzerinde ehemmJJetle 
durulma~&r. 

Bir monlfallll'lltı 
mahkemeye verildi 

M gazas:nh lıerku tarartndan gi
rllerniyen ve :ic:t ı.a~maa Avrupa malı 
birçok top ~r halioıde s;ıtenteı ve as
tarlar buluflc'•ıtu h11ld(I mfiracıaat e
den rniişteı '!ere ınıol olmadığını 967 • 
!emek sure'ıvlr mevcut malı sattştan 
imtina etti.ı;i te~bit oiunan Sultanha
mıımt tos numal'Ada n10nilaturacı 
Mlt<>n Alllil, don OOnd milli 1'erun
ma mahkemesi '*rafrncl&n tl\'klı o
tunmuştı.Jr. 

Fınnlarcla ok 

Un Bulunacak 
Dön Vil5veU" :ıapılı.ı. bir toplantı

da fırınlarrl t dalma bır g0b1tık [ula 
ıkılC un bulı·ndutu ıınııd klihrlaşt.r'I· 
mtştır. Bu karara J:Öl'I.! Ofis her giln 
bu fllltıi ımu fp·mlara verecektir. 

Btrkltt satıflrıtı 

Bazı fmnc-laı tn t.alcl• unu kullan
mıya ba lıımalıtrl ~ı bakla satış· 
lnrı artmı.ttt au ... ~nm ki· 
tosu 29 - •;a kwuta Mtalıaôtadtr. 
Fırlnlardı t>.kla ununun kullddma
m sı tçln tedbir almmtftU'. 

FırıftlarU t~tlfler 

Emniyet 'J mcı ıube mUdUrlOIU fı
rmctlarm td!tıı ve mUrakabealne 6-
nemle devam t'tmtldedlr, DUn aabah 
saat 4 den itibaren fırmlarda ant tef
tlsler yapılın:, ve blrçqk Dok•n tar
tılı ekmek mllaaden etlnl,ı.J!lr. Bu 
aradı ~ ,m.mınm fllliundı 
633. Anatt tırırıda ıoe. Perttımbt pa
zarında Ralll Ractbla fal'lnlllıfll 92, 
Gafotada r-mun flrmmda il kilo 
ekmek daha mGMdlıre edfJmletll'. 'Pe
zonun hnaln4ta da ldr ""* çuval 
hakla unu ~mUf(ur, Buadtln baş
ka BeyoAiunıla da ı• aok•n ve· 
zlnli ekmek bulunmuftur. 

cektir. -

P•1111ir •tı~ları 
Ticaret Odtst uerııkende M.\ı,ljl~ 

)eJbir1erln 1-:tJrıtrolil tfin renf 'b"ft Jfi
nr vetmlŞÜr 1'u karıt'n llift, ott te
nekeye ıtadar olıın alışlarda her te -
neke açıla&'U muaye11e edilecek, on 
tlrıeked.wi ra.ı. sattelr.rda ise bun -
18tdan gelişı iflzel ~zM onb ıçAp 

811 ....,. ltttn kllylDmUzOn 
bir arzusunu yerlrıe getlrdlllrnlz, 
hem ıte kllvlüyı kendini zevdlP. 
mit bir idare Amirini llilret'lm" 
olduöu"ıuz için memnuniyet •· 
,ruyıru.. 

, .. ,. adttrııırınm halka M 

ad ... yakla,ırlıraa , tlevtat m•lra· 
lnzmuı o kaciar iyi '11er. Blzcte 
kllylU, her iyi ıeyl aeve aeve ya• 
pan bir unıurdur. Sevincini ... 
klftl llbt oıar11r18 ve a~a ...,. ,..r. B11nıift en ~1 ıır11eatrıı Ilı l'lt-

Z t" .. l .. 1 karıdakl meldd'ıs ~eriyor. 
ey ınyagı Ba ı!l"'arı Blnaenale)•l1 temennimi.. 1iel' 

T1l1lay~ ~ıına~aktır. 

ScıD gib\lerdf' lltytinyağlarmın fi • idare lmtrlnln <;atelc• ~---
yatlan.Ddn yıaldl!n '1ibtlit ıörtt- elW 1<ı:s"°""n 19Yolllnl ... 
nıellte4fr. - 1.5 ~·tll drtınJ&ğ n ••aaıdf;. 
toptao 140 11:urtı$t n snt!lmaktalftr. '- • 

Yerli çay ihracı 
Yerli Ç'lY dc'l:len ayı üzQınUDUn 

p17Ma1arda c:Olalmatl OIWIJe bu 
1nacftlleMrt t1'1'1dı muYsflk 1&rtıtrrilş
tür. Bu ın1tkı::atltl 'l'karet mUmessit -
likletJne rüimunfltr gön!tıt\ml tir 
'1.91'1( ctfdlr1 170 on kadar Avrupa~ 
yt ihrac; oluna<'aktır. 

Yolsuzluk Yapan 

Kömür 8ayller1 
TUrklye kömOr •Rhl w t.nl mO

esseeeıl, yenk!ıen Mllll a..mına mOd 
de.lumumlllllfte nıuhWlf •t1ar bildi
rerek, yedl kl•l hakkınc! takibat a
çılmastnı tstm:letır. Bunlar l'mdtk1ı· 
dı Teodorl ve La1*do. Xulıçeımede 
Tallt Hemıehı I, ZI~ Nan, Ferlkö· 
yilnde CelAt Aktdma, tıantr, Parlı, 
Meriç ote11m ınhlbl Nahit ve Kuru
çesmede kahveci MUıılJmctlr. Bunlar
dan MUıllm depop tllllUISken ara -

badan .okal• ~--~P-
ladığı ltlD mddı!emeıt tir 
MUddeiumumUtlc bunun .. e~ 
dip etmedlllnl tetkik etme~lr. 

Küçük Hırsız 

~ .................... ..,, 
inhisar Memurlanna 

Zam Yap1hyor 
inhisarlar !daresl evvel~~ 

ne yüzde yirmi bes zam )'apmtştı,: 
EylQl9en itlNr~ flÇilerin ~~ 
leriae ,enlden ytıa.je 7irm1 1tet zaıa 
yapılması kararla5tırtlmıştır. 

Yent ram tıg!ll tabrfll'alara b!JA!lrB
m iştir. 

Bir Tramvay Otomobille 
Çarpııtı 

Slrkeclc!~n Maçkaya giden 88 mı • 
maralı tram~ yla "Catalca., pllkalı ve 
58 numaralı otomobil Sirkeci &ıra .. • 
ğtnda çarp11mrştır. Ancak .tramvaylaı 
yanm aaaı k"dar !llli~emtsttr. 

BUG'CNKC PROGRAM 
1.30 Prosranı 19.SO Haberter 
1 U SJIOI' lt.U lhrbHt 
1.40 Haberler 111.15 Pasıl heyeti .. 
1·11 llOallt <Pi.) 20,15 Rad- ırazet~·ı 

13.JO Proırram 1

- -u.3s farlrtlar 20.45 Tilrlllller 
U.41 Hawm 21.00 Koauıına 
14 00 Operet 21.15 t tekler a 
14.11 At ~ 21.ofa Koaa ... 

--~~~~-ı 
...Mehmet .nlnde-10 :Yapnda btl' 90"" 

cuk şehrin muhtelif yerlerinde 8 bu• 
yük htrsrıhk ıraparak 7akalanm11tır. 

ı ı oo PNsra111 t:a..oe o. ... aua 
18 03 Dıııs ork~uruı 22.45 ıtapanı'" 
11.45 (;otulı kuliiltO 22.31 Haberler 

Deniz llmır.I Sınıf Aıktr1 Adl1 
Hlkimllğlnt Terfi iden 

Salim Kön:m:ın. 
Deniz Blrincl Sırııf Askeri Adil 

Hlklmll§ine Tt-rfı Eden 
Haluk Şehsuv rojtlu. 
Deniz etrıncl Sınıf Aıkert öOret· 

rnenllOe Terfi iden 
TalAt Parlar. 
Deniz UqunoU lınıf Aıkert Adli 

HlklmllO• Terfi iden 
Şahap t.ı"Isel, 
Dınb ••ı•tıel linııı Aıkerf Öiret• 

"'erıliQe Terfi Eden 
Tevfik Öke. 

Deniz Buincl Sııuf ..... , Manu,.• 
luğun;ı Terfi ı•efl 

Turhan Tumer 
Deniz ikinci Sın;f M11arnela Meeuıl'· 

llf6una Terfi actenler 
Numan B:ıy~an, Muhit n Köni, Ma

tuk Tulu. 
Dtftla Uc1J1tcil 8ınıf Muamele. 

lıteırıı.trluf"ı Terfi Eden 
SalAhattln G. nkut. 

Deniz Di:irlllincil Sınıf Muamele 
MemurluQunJ Terfi ldın 

Kemaletatn ftaktıS,, 
Deniz Altın .. "''' Alkeı1 ,_.•kt.: 

n 'ı~ııaa Terfi !derı 
Selim Sunter 

Deniz DllrdlJncD Sınıf M ızık• 
ÖQrıtmerıllolne Terfi Eden 

ihsan Oö k. 

Jandarma Terfi Liıteıi 
A 

!'LBAVLIKTAN TUGGltNERALLJOE -
h Haydar Akyıır 

Fırıncılar hilkkmda takibata ieçil
miştir, 

Pasifikteki Deniz 
Muharebesi Bitti 
~ ~dnrafı 1 ;,.C'ule 

Japonlar yüzen adalar 
kullanıyorlar 

Nevyork, 28 (A.A.) - Cunklnıfden 
Amerikan ıı1an!!larına blldirUdlflne 
gore, Çin Hsrblye Naztrlığı ıı!SıcU8U 
Japonların Pacıifıkte sııblh adalar kul 
landıkl rmı 96) lemlıtlr, Sö~cilnün de
dığıne göıe. bu adal&r Bambu ağacln
dan yapılın olması muhtemel olup, 
tanarelwm 1tun•tne ,___ _ _.. 
lllktedır. 

Alman yaya 

Hava Alunl 
~ Başfarafıı 1 lnet'de 

lometreye yakın mesafe)'i katet. 
tnişlerdir. 

Fransada Bolt<>ft ve Spi yr 
ucaklan Abbeevlll hiva a\Mlını 
karmakarışık etmişler ve Fransa 
şimalindeki çevrelerden ekserUıı. 
ne taarruzb;r yapmışlardır. Uç Al 
mim av uqaiı tahrip olunmuştur. 
Fransa üstünde yapılan bu hare
ketlerde İngiliz haw kuV\'etıert 
dokuz uçak kaybetmiılerdir. 

lngiltereye ihraç 
Avrupaya ihraç 
~ U.Ştarafı 1 incıde 

akınlarının. bir "ketif taarruzi 
mahiyetinde olduğu söylendi. " 

Buıfuıt artk müttefiklerin kı· 
taya yaptıkları hava akınları gö.. 
ze çarpmaktadır. Ve üstelik 
Dıeppe bıskmı aibi baskınlar~ 
demokratlar cepheainin "keffi 
taarruzi" ler yaptığı s0ylenmek. 

S<l'1VEl TE~liGi 
l:l!r Ba§tara& 1 incide 

janıınmı Moskovadaki hu uıt muha
biri Harold Kinı b~ldlriyor: 

Hava ve 1Qp~u kuvvetlerinin teıılrll 
hlma:yealnde ilerliyen General zu .. 
kof'un kumandasındakı kıtalar diln 
merkez cephealnde A Jmanlarnı hayati 
ehernml}rette bir tnll.Rtahkem mevkll 
olan Azev do!aylartna şiddetle hücınri 
etmektedirler. Uzun menzllll Rus 
toplan durmadan şehre atet ederken 

tedır. * * Rus piyadesi nııl!tabkem noktatan 
te ~~~ar içinde, Alman birer blrtt' t.aptetmektedir. Almanlar 
p~-.Dda nazın Dr Göb dokpır milsta..,kerr. kuabac!an c!aha 

~ _..._,..,, liyaret eden ~ ~~r:11!~~e~· b:ıy~~~~ 
zeteciterimıze, anlattıklarına g " --~•nıuıır.-. 
19

1 
şu s<>zleri söylemiştir: o- ıteri alınan 1M1'k0ıı IMblllletln .,ısa 

_ nap8J~ bır ibr~ )'j ak 82t rt bulniQftllr, 

kolay lir.~ ~dı. fr• ı fÖ- ttus1ar her kari, topralC !çln şld .. 
keı'ttı~ı~ S1ra<la çok kt.ldretli detıe çarpı$mak l!orunda&rlar. 120 
oJan bizler, gidip lngiliz,~aları. kilometrelik bir cephede 7&1>l1an Sov-
m işaaJ. ederdik. "l'akA le bir yet taarruı:unun t!ddetll w Mil oı .. 
i~ w.-ı ökhJltın , daha ınası Rut JbareslM hafif byJp1ar 
o tıamaıt alll~ vt, te~t et • pahllltfta ıtıraae Derlemek tmkAMd 
memiştik. Binaenaliyh, mutte • vmnlftlr, Almaa Pl7adesl utcı ... • 
fikler, böyle bir harekete hiç gi.. harebelerl yapmakla iktifa etmekte .. 
r~ezler. Keşki girişseler! dlr. Anc~k AJmau hava lcunetlerl 

M1*af8119, kabildir ve, euip· cldcll b1r mu&avemet afteterm~ 
tir. ıer. ~ 

t n Kıvılcım, Secaattin Akın. Umran 
Yet ıay, L6tft Kocattlrk, 8eJhn Me
te Muı:affet" Eımen, Necip Ertuku. 
Cell'ettlll Dmnl•, Akif Eral. Adnan 
Alrbryık, Et\lem :Bofacan. Nt'C&tl Sa. 
yırı. Galip, Şevket Halp, Şukrii Al. 
k il, Sal h Ö~can, Zeki Akman, Sü
leyman Başeimez, Necatl Bllyuk Ka· 
raman, Ömer Kural. Hlkadet Karacan, 
Ferıt Unat. Reıat Ba1kan, :Refik Sa. 
rıal, Hal 1 Anıl, Avni Hayranlı, Hüıe. 
yın Ozd11yan, Nuri Meryfft, Sırrı At .. 
man. Rama.t Okay, Naim Dam!•, Zo. 
ki Kısılısık. Naci östttrk, Canaal luo· 
ıuralp, Numi Allraa, Nurettin Oktay, 
~emı Çetıntaı. Osman Tancıl, Halil 
Sümer, Tacettın Canalp, Raııp Kan.. 
deınlr, Bekir Ediı. Sallh Dılmen, A· 
tıf Ömıen, Abdillkac!ir Mavtana, Kei 
malettn Okan, thaan Erııyın, Galip 
Saı11ndp, Bedri ör4em, Zeki ör 
denı. Tevfik Akylh, Emin Uner, Avnl 
Baı1 i t, Tevfılr Ataçar, Kadcluıi Kat. 
haca, Sakir Auan, Cevdet Öuıi, Me~ 
1ıi Gi1rn, Eniı Okınan, Serafettin Gö
ker, Cevdet Ö"lai. Narı Aksan, Recai 
D kınen Cav t Atak n, Al&ettln Zeren, 
Sırrı Yükselen. Hamit Kurtot!a, Ke
mll At11&J', Rasıp Ertut. TeVfik Ok· 
cebe. H kınet Rua, As.is Gokdenls, Ka 
mal Usen. Ali Umrer, Sadık Uaaa1, 
B hri Bti)'ilkeHn. Nuri Günııık, Rıu 
GiTen. Nari Akmaner, Refik Z yatp, 
Nea•et Boılnart Hakin özıören, Cr 
lltettin Altıntaı, Htmit Esen, :Rıza 
Işıl, Sekip Btc&ı, Fani Fırat, N'llret. 
t n Caner. Nılm Tan, Saim Erol, Tah· 
aı11 Anlh, Tırrilk TarıaF, Haıua Ca· 
net, Gani OUvenar, Sadri Karayalçnı, 
Yatar A~ Maıtafa Ulur, Bahri 
Koçak, $elik Acar, Rasih Erbt~. NU" 
r Cınöcen, LOtn Akta)'. 

Ayrıca han mufından 38 tefmen 
de üıttetmenliie tırfı etmletlr· 

HAVA MAKiNE ALBALICINA 
TERFi EDEN 

ismet Boke, 
DENiZ SANAYi ALBAYLIGINA 

TERFi EDENLER 

YARBAYLJKTAN Al.8AYLIGA - H•lı• 
lıı Noyanfil, Salih LOtfi Baykara. 
BIMlıAIJLlKTAM TARIAYJ.IOA - 'Mil· 

aıin Alıso,, Sıddfk Orhan, Cevdet Alı Ccv 
•et Cetln. Sabıt Ayata, Bcdn Biner, hhml 
Alııncı, Em\n Yalıııan. Nail Er or, Hamdı 
lııııtıder, Cemal Tuıan1c1n. lerlf Kutay Ha. 
111 Alrıanlan, Sami Jnee, Pıthl Tuaç, Abdut• 
rahman Duru. Ziya Slhin, Abdurrahman Ya 
-n, Nıll Oölı:er, Halıkı Oflıt<lrlc, 8ıdrt Ol 
•ac( Salıh Oıcoılıun, Numl Oılı.ök, Cnat 
Dlr m, Nlyaıl Klpmetı. Halıkı llesıso. 

Kassel ,ehri ağır surette 
bombalandı 

Ancat. kartılıldı pdlan .öz. 8tatbııtad'c1ı Allftlftlal' tier 1111 
den a~ ve bj.r "tevhidi yeni takviyeler a)makta " Alman 
~ .. y8pmlıll lblmdır: ta;narelarl Sovyetıerfn dk hatlG!DI 
ı. Ejer 

0 
samanki ı..uıere, ve munalcılt yollarım durmadlD bom 

Rusya ıibi biT 'devletle harp balamıktadırlar, 

~LBAYLICA TERFi EDEN 
SÜVARi YAltBAYLAlll 

,.ahı n Ytlsllak, Abdllıaanıet Sayım. 
\6tfl Orkin. 

YARBAYLICA TERFi EDEN 
S()VARI BINBAllSI 

llMkı SoAUa. 

HAVA MAKiN!. YARBAYLICINA 
TERFi EDEN 

BHrt Bil11n, 
HAVA MAKiN!. BINBAŞILIQINA 

TERFi EDEN 
thaaa Ba,.dur. • 

HAVA MAKiNE Y0ZBAŞILICINA 
TERFi EDENLER 

Reşat Ba,lcan, Hıkmet Dôrüer, Ha· 
san CHsıenı:· 

LEVAZIM ALBAYLICINA 
TEllFIEDENLElt 

!Semıl önder. Sallftl Dıi•, Tahh 
Türken, Kimll Kasan, Adil Koparan 
Şevki Yıiıter, Tevf k Günde1, Turp; 
Sanberk, Nuri Kılıç, Abdülfettah (). 
tuza ta. 

LEVAZIM YARBAYLIGINA 
TERFi EDENLER 

Hlmlt Atctunac, tükrll Ocemen 
lsHt Pırak, Avni AJU, Fıtri Aaaray: 
Rahmi Kaya!, Celllettiu Tan: Arlf 
Sedeleç. 

LEVAZIM BINBA!StLICINA 
TERFi EDENLER 

Ceıtı Ba1arın, tdrlı Er~etin, Hık~ 
Eımnoths, Al' Rampar, Atıf Y11· 
kım. ' TABiP YARBAYLIQA 

Mehmet Artla, TeYfik lrman. 
DENiZ SANAYii HARalYE ~AR 

BA YLICINA TERFl EDEN 
HiiınİJ Kvrenoı· 

DENiZ SANA Yll HARBIV! BINBA 
$1LICINA TERFi EDENLER 

Sabih Kalab•Y. Kl.ıım Ören. 
DENiZ SANA Yll HARBiYE Y0ZBA 

$1LICINA TEllPI !DEN 
Ertutrul Datd~lreftol. 

DENiZ KiMYAGER YARBAYLIGI 
NA TERFi EDEN 

İzzet GUdlln. 

DENiZ TABiP YAllBAYLIGINA 
TltRf'I EDENLER 

Mes'ut İlkin, Arlh Gülbay. 
DENiZ T ABIP YARBA YLtelNA 

TERFi EDEN 
lılahttln Baıer· 

DENiZ ECZACI Y0Z8A$1LJelNA 
TERFi EDEN 

Sım Xalkan. 
DENiZ LEVAZIM VARBAVLteı 

NA TERFi EDENLER 
N11i'l Abel, lıdi Pekmn. laltn 

Sarmaa. 
DENiZ LEVAZIM BINBA~ILIQINA 

TERFi EDENLER 
Maıtafa Alp, Fehmi Baykal. 

Zeki Denlrerl. 

1 

TERFi EDEN 

Raif DENiZ LEVAZIM YOZBAl51LICINA 
Eyupol'k&. Kemalett.in Aurıan, 
Pamiı' 

Zeki TERFi EDENLER 
CeıııJ&l Irıım, Jıılebmet Oaaw. 

YUZBAllLIKTAtf JUNllAllLIOA - NI· 
pul O•bek, Saim Zeren, Hakin Blınmea 
lteınal OM!, Kadri Yıldıtını, Abduh•h Tur' 
fay, Rlfat llter, Aann Xanltunilıı, Ztlıl Ala 
iat, Sunt Balamir, Necmettin Tolıue. Sırrı 
ltlln, AM811ıa•lr JtHlıln, THfllı Oıııl, Vı· 
la Onen. Buri Oktener1 Hılil Dınerl. Ke· 
nıalettlıı K"eıı, Şetaftdaln Kotuırpa, Kii ııı 
Ollrhaa. Ctlll Atlahan. Behcet Duralp, Pılırl 
Kip, Hilıııl Artukoilu. ltkrem Aı.,ıı, Man· 
aur Ttnlll, Patili ltteıırter. 

USTECMENLIKTKN YUZBASIL10A -
Rlıteıll O\IMJ' 9ükril Dlkllltıı, hat Anıldll 
NilYıl 8Hvır, Bedri QClralla. 8allhaı14iıı At." 
111111, Talııln Uttıa, ıtnıln Tuncır. E11t Oıtt· 
tOn. Recep Iııklar, Cellleddia Ertelıln, Mıb 
met llOnir Dolu. Ne.sir Oil.ener, llelunet 
Bet1ı1. ltlrenı Calur. 

TSOllENJ.IJCTSN U8TS0MSNl.10E -
llınet V11raec. Hı11t Selman, Ztlıl Caııberlı, 
Belimi Erırtına,, Recep Orallıan, N~11I O• 
ctlven, 6eylıet &ener. Numi Buen, Harun 
BQftlı, Xıtıanıt Btletıll. Muatefı Atıılan, 
o-n Srba,, lılılr YUceao'i Haaaıı Oıınırt, 
Jfuııret K11rtııa,.a, Jlıhrıı•t A tılJ', Of'llan la• 
hap Aıkw. Jtla l .. rl. Aıı..at ICıral, Naci 
Teker,~ la4ettln Oırer. Raci J(lrtctepe. Plktl 
leıımM. Jlohlllet .. ,..,. Jılınıd•b Brıoı, 1(11a 
tafa Oııır, &aklr Atıl, lluıtfa Necati Yaman, 
lıııııın M•tln Atnll•J'· ltlhml Alı:ııfıtl, ..... 
tıfa l:rtea Zelıl O.a .. r, Zl••t Bender. Arif 
Tllrktr, IC~mll 'Nuhben, liiltymın Turlıaıı, 
Jılıaaaffol' Onuldt, ltelıııı•t c;alımılısı, llu· 
tıarrem Akıa, Kenan Sen, Şıhıp Tllfekçl, 
Reıat Vırdar, Refık Erkmen. Sı«ettln YOcıe, 
Mıı!llr Ca., Ten-ip_ caellolıtll, H ınQ OGr· 
can. Pfthl Ottte, lturtddln Cetlfl, Rft•ar A· 
talıan, Catılt Onaen, Ibrah·m Eoer, Cihat 
Bekmın, Pılatun Ttylın. Hlhııl lırKı. Te•· 
Sik Döner97, lluatala Qii•&D, Nuri kuukcu, 

Londra, 21i ( A.A ) - Rem.en ha -
ber verıldllina töre. İngiliz baft •
du una :nen!!Up bU.,Ck bir •ldl dtD 
ıece diinya•ıtn en bilyUk lokomot!f 
fabrikasının bulundujtu Kusel şehri
ne hilcum •tmiftır. Çok ,WcıetU olan 
bu akm ,..ueesind9 beınlta tı .. klatlh .. 
dıın 30 :.ı n ıle!'lne clanmemf;tlr. 

Silleyman Lenef, irfan Çetlnkaya, Ra~l1' Sa 
~n, Ramazan Bqtuf, 9altrl Karıaı. enfe• 
dın banlt. 81lftll AlıHr, lCleb ICırtı• , X.. 
Hn Şlınıelı, Mehm•t Yolsever, •eılt Sıımer. 

2. Sınıf nlıerf adli hAklmlilıten ı. aıaıf 
aanrf adll lıllılmlltu IUlırll Olcay. 

il. Sınıf aalterl adlt btlıballlıten s. lı•ıf 
ulıert adli lt .. lmllleı AH Vtlıbl Çtrô 

3 sınıf •tıamele m-ltlftı• .. n :1 ....ı 
.. a.mele memarld1111a: hıtlD ~etlıı, zın 
t>-lrı A•ls Kırmı•ı, Nurffdı. llaulf, Aa1e 
Onulıar, Burhaneddin Dnell 

4. ıuuftaa s. eınıf 111. ile. 1ı1ı- terfi 
edenler: JPuat Broilu. Tı•fllı Snle-. 

1. ınııf muamele m-vutııtıdan 4. ımnfa 
tufı Men ı Ah-t ata. 

7. Sınıftan 1. sınıfa terfi .... •-le 
atııııını Haırre•dle Xetllı 

4. aınıf heııap •-tırhıhn4aa 1. eıaıfa 
terfi eden Altt!hırrahtııan Telılıı. 

ı. aındden 4 ..... f ..... ,_....., ...... -.r 
fi edeıılff• Pallı Oıdemlr, lllltat Arlıan, 1111111 
Alı•ııt, ffltınl .. ,.111ıı. AWıırrıhlllaıı ar.e .. 
Mehmet OıtOrk, Yuıuf t\kıUn. Perhaı Al at 
M•lımet Ketlı:lıı. 

1 Sınof htHp -murhıl\ındH 1 ... I• ter 
fi edeııelr. Cemal Yalcın, Ali Ceyh KHıın 
Un•ırmeı. 

5 S nıf tOfelıclllkten 4 11nıf tGfelıclUle 
terfi •deıı ı Jıhıhlf Uul 
ı •nıf tOfılıcUl&&u a. ııuulı urfl .._ı 

Haııı41 Onıı, 

•nde lnılunsa va ordutftle SO'Dl/Btln Berlfld 
bda k tllO*lin e 'llOJtik .._.1..ı:ıı·.., 

mnıı h 6'fl•kll lılıl. _,,.flllMIU<.. -
!anmakta olsaydL .._ 2 Eğ -L: ~..:ıt re Lonana, 28 (A.A.) - Moskova ral!-

• er o zam&DA.I ..- ~. • yosu Sovyet tayyaır~lerlnhı 'BerUn! 
A V1191}: """ bk .iP sılah bornbaladıklat1m bıldlrmtkted.lr .... 
kuvft_.. i•lll •i bulun. • 
doğundan bir ne.t :zabıta kuv. 'J\ 
vetiyle. herhangi bir isyan v~ Londra, 28 CA.A.l - Moskon ra~ 
arkadan vurma yahut &elenı yosunun dOtı akı:ını ftl'dltt bir ha .. 
tavk ile luqılama teeebhüsll• bere ıöre, Lenlngrad cephesinden ıe
nil ı&ıetlemek \'e &nlemel len Bov1et tayyareleri mnt blldirll -
mevkilnde bulunsaydı. ınlyen bir dOşrnan şehrini bombala-

3. Eler o zamanki lnallterenblt mıılanhr. Bu şehrin cellubu prblshı-
bir donaamuı olmmy&. de 00 tnftllk mQpbtde ec11lmı.ttr. 

O zaman, bllmlyorm, lngilte. Mmıtm btr harp !AbrJlrumda 7anı1n 
renin ifgal edilmesine herhangi çdcUllm11 ve cıart tarlftan alevlerlıı 
bir kuvvet mlni olabilir mtyd.1. ~dlti IOrllbnıııtOr. 
Şu var kl, o zaman, o zamankı Moskcwa ra«b'oau bu llbrfn lllGhlm 

tnıtıtere için mevzuu bah80lml- hasarlara utratıld11ım Sllve q1emek
yan bu prttar. bugünkü Alman- teclfr. Blrkat c1ep0 tahrip fdDmtfl&lr. 
ya ~tn. elbette ki, mevc\llaır. BüıGıı Sovret tanarelerl Qalafae 

BU eebePle, bugün Avrupayt dllnmOt!erdlr. 
yapılaeak bir ihracı, o li1n tn,ıL 1!!1!!1--!!B-1!!91--!!!!!1!!!11!!!!!!!!!9 

tereye yapılacak bir ihraç ile kar ~ Herhalde daha dol
~laftırıp o nasıl kabil deiildıy nı dela J81Ane do~ olan ha. 
bunun da öylece kabil olmadığı- rets tM'DdJr. 
nı iddia etmek değil, bugünku bir Fakat Dr. GöbbeJa. bWJıdın hiç 
JbNcın, neden kabil olmadıpu ~ • 
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Sovyet Rusyadald 

Harekat 
Yazan: .lf. AN'nN 

SOYYet R1l9J'llda aekeri harekk bil. 

tlla '6Milb'le -- etmekWir· 
Almaalar ~ 'N llatkop'ıan 

Karadenbe .... fter!~yt,terlncle mtl
him terakkll• ka,cledemeadtlerdlr. 
Azat aabllfllde1d Ahtarl'den Kraeno
dara azana battm r•rlıincleld b9tak
hk • arulde x.-lat', buan 900 m.e. 
re yiikaelen tepelerden de istifade e
derek düıraana buyük bir mukavemet 
göstermektedirler. Kerçteld Alman 
kuVTetlerinde, JrMosı tarafa ıeçmek te
mayülü bantla sörihnemelttecllr. Xaf· 
ku datJarmıa eteklerine varan kuvvet. 
'er i•e yerlerinde H'J'ID•ktailırlar. El
brk 4alla'mm 9000 metre 711mekH
iındeld bk tapnkı Alman baJr&lı 
d tildiii bıı*kandüi haberin ancak 
ıafdlllerl ~ıram bir prOp11C81lda 
kıymeti v.rdtr. Mattmdor 1d Kafkas 
sıra daflanmn bıltbca iki büyük re· 
·eli ~ Btri merkezdeki Daryal ç; varun. 

geçi•dlr 1d. flnı4dıwı Tlfliae siden ~ 
buradan 191111 a. Itır- Banan prbın
deki Kat ...- ille.. Batammı fimali 
aridahldelri x.taia'e ctden ,o!a bltim 

dir Atmaalarm bir macize ~tms.. 
dıkC.. çok ~e tahklnı ve müdafaa 
edilciii muhakkak •yrlm ba eeçit. 
lerden ~tertne tm1ıln ,.oktar. 

Buna 1ll1llamııl1 Ahaaa Jnmretlerl 
Groml fattbmetiade mahd• derecede 
bır terakki bJdetmltler ve ha mtıhlm 
petrol merltelae H kilometre kadar 
yakJatmıl ..... 

Stafingret ônünde 
A\ım' ım lullueıata 1ıarıt 1 mibon 

Hkerle Jraptrldan ~men b171k -. 
aM'tlS lee "8ıba tidcWti ve daha çabalı 
bır lllt'9tıte illkpf ..... ktedir • .Almıur 
laı:, k•dt ~ rire. ba ıehlre 
so lııllometre ~tlardrr. Umumi 
kanaate IÖf'e .. " ltıaliasrat ... voııa 
harbi bt'I uflııHma sirmlttir, 

tnıtlhı .. kert mltthnBralanna sttre: 
Bu ıehrin eok kanetıt bir aarette tab
kim edf'dtllne '" &ltnde 22 kilometre 
derinlliinde bir tok müdafaa hatlen 
bulaachah ıetn eıea*e4en bik:mnla alın. 
malt ~1t ~ " dllwmm M7lk b. 
yıplara mal cAac:aktx· Bandım dolayı 
AlaıaoJ.. "9 ... 1jmP1da • Q.. 

l"UpteD ••1115 
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...... ele ...... 
mlye çal1ryor*. Pabt aıbaıu VoL 
gaya da,.adıiı kin reri ile irtibatını 
muhafaH edecelr olen ltaltnsrack, dört 
~Nfmdan kuşatnııya imkln yoktur, 
o aıpk ~edm taarrasla saptedile
billr. 

Geçen HDt llloı'kon •• Lenlncncb 
bilyük bir inat ve kahramanlıkla m6. 
dafaa eden " kurtaran kısılorclaınln 
StıJinrradın mldafaaıı için de a,nf 
raJrett r8atereoeldemı4en t&pbe ecff· 
Jemes. 

Merkez Cephesinde 
Merhs cephainc!eld loYJret tllllml

ZWl'llDt cemaptald Alman taarrulanam 
!': cldetini hafif!etmek maksadbl• .,.. 
rı ıhmt bir diveniorı hareketi mi, Mo1-
ko"71 muhtemel Alman taarrmlarma 
karıı daha emin bir vaziyete koyma. 
yı atihdaf e• bir hareket mi, yoku 
S rld Pr1111'8Ja dotra senle bir ıatra· 
teflk bir taarru mu oldalana bilml· 
yoraz. Ancak, Sovyet tayyarelernln 
son cUnlerde Sırld Pruıyaya d8r be, 
alnn yapmalarıyle ba taarraz arasında 
bir münasebet bulanması Rıtfmalt ar 
1 a plmelltedlr. Bier ba ihtimal Uııbak
kulr ederw. mlttefllderlll de diier 
C-'Phelerde senit t.ırru hareketlerin. 
de bulanmalarma iatiur edilebilir. 

Almanlann, biitlln propapndalan· 
na ratmea, mtittefllı:lerin Avnapa:ra 
ıeaiı &lctlde ıüer crnrarak ildncf cer 
hqi 1aarn$1wmdan mıl ee ettikleri 
ve bana kal'll Wtlbat ıldıldan 16rtlt. 
melltedir-
vmı. 1ı1r ....... tin. Hitıer, a. 

eJ»pe baılmn eanaamda Fransızların 
göeterdilderl allrGnet ve diııiplinll ha· 
reketten mütahaıalı olarak, ba bölce· 
derı olan Fransız esirlerinin serbest 
b:rakrlmbına lraraT 'ftrmfttir. 

H tlerln b11 cok mahirane Jesti ne, 
bir tarlftan Franantarr. lqt!!slerden 
solutmıya, diler cf11etten Lavalin çok 
andtnıt olaa menilnl hwetlendlr. 

mek iatediii ltfkirchr. 

l KoçoK HAIERLIR 1 
+ IANDAl.CllUN CltlBDI - Geçen • 

ı rle Sar J'lnmnanda devrılea .. nda1111 sahibi 
Yeli Yalpam eeMcU din Sarktci ,.olcıa aalo-
""* buı-ııt11r + PA•Tı KONOaaı.aaı - c:. H ... .... 
lbet ...ıt 1ıoenı.r1ata J'&Jlılacalı ~11a ;: 
,,.,ı.r te•WI ..u.Aitk Vllbete - ı 
lıuada lıOllChler 1 ~ f q1tle kadal 
devam edecektir + PBNC&a&DIDI DVID çOCUK -
xocolı M-aao~a onıraa ile......._ 14 u
tıı. lım ..,,._ Olllr ma .....-..... 10o 

kata· f:Dflsdiı~ - ı.. 
rnıt CTAN) - V~ ~ 
lbraı.ia Tola. "G:wm,...0.111.::_~iJ; 
fit, Ali DUımn. ı...:......._ ~-la ..... .._.. 
An.I bıtUla• ...,._ -
te " tetlı:Wmle 1ıu111ama1ıtatır. 

TAN 
Y ann, 80 alultos zafer ve dolayısile kurtuluş l>ayraıiımımn 20 
nci yıldönilmUnü idrak ediy~. 'UZQ.D llll?en bit isükW ava
§lllda bütün millet yekpare bir kütle halinde büyük vatanper
ver Ebedt Şefle efSİZ kahraman Milli pdln etrafında toplanırq 
herkes ve her zünıre uhdaiıle t.erettüp tMien vazifeyi başanDlf 
ve bu suretle bu zafere erişilmişti. Bu arada kahraman Barba
ros'un hafidleri de kendilerine verilen işleri binbir güçlükle 
mücadele ederek zamanında hüsnü suretle başarmışlardır. İ§te, 
muharrir bu makalesinde Tiirk denizcilerinin İstiklal sava
şında nasıl ve neler yaptıklarını etraflıca tahlil etmektedir. 

• 

Kurtuluş Harbinde 
Tiirk Bahriyelileri 

1114 - 18 harbinde, eski n mab.. 
ddt remllerlyle dört UQD harp r ya I a n : -d 

Hnftlni Karadeniıde hem düpnan 

1 
ve hem tabiaUa mücadele ederek •• 
sıfeaini 7apıruya çahıan ve bu aiur- NECATA YA CMUT 
da bırçolc lıllrbanlar veren Oamaıılı Y 
donanmasını, mütarekenin kara eli , __ ._._._ ___ .., ___ _ 

Halice çekerek kalın zincirlerle sa
hile basladı. Dört yıl hiç dinlenme.. 
den, mavi suların üstüne beyaz dan
tel!er örerek düıman arkasında ko
lian tekneler. yeıll yosunlar baflr
yarak yiltümeyl unutmıya, dört yıl 
dunnadan çahsan makineler, sıcak 
buharın kokusuna hasret çeke çelıte 
paslanıp çürümiye, ufukları sarsarak 
tnliJen topler, Ttirk milletinin latilt. 
lU 4iye batıran sesiyle beraber 'bo
iuhıp kıaılmıys mahll1lm edildiler. 

Bü,Uk Turrıadun, Bü,.Uk Barba· 
ronn r•Imleriyle alialenml,, melır 
teplednde, Türk donanmasını geniş 
11fuklara ıötürecek ıenç denizci diye 
tavsif edilerek yetlıtirilmiı Türk de
nizcileri çöken bir ılaltanatan hazln 
manzarası brııaında, ba saltanat 
donanmaunm harabesi içhıde miskin 
miskin oturarak ml!letinln ,,e ten. 
dl mealeiinin lıtikbaline ıe7irc:i ka
labillr mfJdi' * ~ Karp dalların tllttlnc!en apralt, 

tatanbalan cturcan ve kederli 
eeınaında abler Japan bir aea, 
milletin ÇOC11klannı latiklil alnında 
davtlpnelr için vuffe,.. catm,orda. 
Blbıette. 1na ..ailenin içinde, aıenc 
Tarlı deaiırctlerinta de bü,uk bir 
hlaaeai olacaktı, V• on!er saltanatın 
nlı:t teknelerini, Halicin çamurla au
lari~l• lnacık lnlcaia ciirümye terk 
ederek. "lnıa ba teknelerden, orada 

valrkat bir ı.,.an Ye hlll .. kkat bir 
muvaffakıyetle değıl. Kurtuluı sava. 
ırrun de-ramı nstiddetlnce. 

Çiinktl bu ... ro111odrörleri idare 
eden insanların ruhlannda da kara. 
da en ıayri müsait ıartlar altında, :n 
modcıı sillh?.,la teçhiz edılm!ı raun-. 
tr.zam bir ıstılı ordusunu dnrdarmı. 
ya calrı81l arlradaılınnın rahlama· 
dakl ayni ateş yanıyordu, Onlar bu 
atetle tat'll .. ral, aett deiılz rUzılr. 
Jariyle catlamıı dudaklannda 111tilı
uu ıartuarnın nağm~lerini terennilm 
edt ede d6rt Jtl ltaradenlıln eqln.. 
!erinde "°laıtrlar. Ça.tlınrak kırr 
lan dalratann flatllnde, bazan bozn· 
hıp duran makhaelerl:rte: ilci atımdan 
sonra ıukıaıp işlemiyen küçük top. 
lariyle her an ölümle kucak kuca· 
la buın bet 7b lıtlomette bum 
biaı Mım....,i ı.1aa aetdeleti .... 
mıya •iraprık 4ört "!, karacla aa. 
vlşeıı arkadaılanna aiWı ve c:epbaDe 
taııdılar. 

lnönlerincle, Sab17&da; Türk or 
dlnn11cı alır alır iıllyen: buan 
damıak teblikeei sa.teren nabzına 
tae kfn yetlıtinnek için dinlenme
denf ..,.,!eotım ..--. 

* * . &•ki, barap fakat oıaJar jçin çolı 
lbJtnetil 19111t.ınl boan dlı· 

mu cı.tro7erlerlnden. buao acık 
IHmanJarda Kaıadenfdn Nrt fır:tr 

11a!arrndan lrorurqık için cıldle •ltt 
zahmetler, aarfedUen biıylik cayretler 
K•rt11lu, aavaımı ,.pa Türk ço• 
cuklarının kara cephesiyle beraber 
deniz cephesini de iradelerine ram 
etmek için ıhter~lerl dller bir 
mueite idi. 

Ba maciıqi tlataran lnunJar, t&. 
tı1ı:111 için dbvU,tiiklerini bilmekle 
beraber bir \araftan da Tllrlr ~ 
burir.tı donanmaanıın 6ailnii mq. 
dana retlrmlJe çahıtık!arııu da id
rak edi:rorlarch, Onları laı.ı.te P' 
tiren ruh, Balkan harbi denia ımr 
harebeıılade bir be ıaıbetten sonra 
anaharebe DieJ'danını tillD8ft 4oaaıı.. 
nıaama bırakıp çekilen saltanat do 
nanmaetndaki nah ile ne mtıtltlt blr 
tezat teıkil edi;vorcla. 

Onlar; harap faka kendi tulıtarmm 
~le tahlanan ve birer kahraman 
kesilen teknelerinin her an sadetti.. 
~ btiytfk emek Ye ıayrett• daltlr 
cakmıı ıibi titreyen aat?arrna dan· 
:rarak bir an nefes almak fçin dar
datlın saman batlanadald bl,ak 
ba,.Uin mtlbte,em abi •Werinclea 
gllft'elr Karadenlairı afaktan iieti11o 
ele tenaaüm ederdi 

Ba hayal, alaanca'trn himayesinde: 
auları 11rarak hUr ve pervaııs Uer 
Jfyen modern bir donanmanın haJall 
idi, . . .. 

f6rkl7e Ctimhar!yeti onlann ba 
uh ..,.Dtflaf ~~ et' 

tirdi ft daha ettirecektir, Oıılar bu 
mUltlfata ti o samaıı hık bnndt!ır. 
Bu deierli ıillbla, Tütlı: Chıbml 
yetfn!n denttlerde bekçllert e1tnf78 
liyakatlerini ti o samaa iabat ettL 
ler. 

diişmana kartı kendilerine Jhma ola-r----------------------------
cak aillblardan sökebildiklerini be.. I Askeri F ...... rllcalar 
rebılr a!arak ılzlice, yava, 79vaı UU Umum MUclürlüiU 

Türkiy 
Atla 

a 

......... : ........... " 
lıülanc!a "Supbi H'uri ften" ahı 

Y mALt M•• -L .L ı- A.&1.Atleri8 tlnW "'ftr .. çolr 41itkaı. lel• fıir Cll'I...- USMVCIKa..-CI ATIS ,..._ o'liı~ layın mt*k .... 

G• b•I k bleminl usta blr cerrahın lif• veri.o Çoğu Tam Formunda ıre ı ece c1 netteri cıbı memleketin can aamr 
nW n olan "ltö1' v• Kö;rliliik," aı...ı 

Son ..aeJ•aarfuıı· [;YAZAN , ~ ltl ft t*91 • nı. halline cfclmndunı,or: metta eo 
da bizde c1c aatı· !ann makayeaeahıi m'!H=fjr. ~ a. _..,. 

.ı,... blce Wllt" ,........ ........... ,.._ ......... - ..... 
mıya -..... wr FUIUZAN TEKiL P9I .uı.ıı.ıı. -r .......,. .. .._ .. 7tirli)'f11t1r. 
spor oa. ...... t ,.. ..,.._." cı 1 t ,.,.. -..le • •e k6 
bu sene bir takım ...,. ... .... ~ ' '•t J .. U'"' e 
sebepler dola:rraiy!ı altık lraldı. ... , blnr va~ W.. plectll olar M- ..... •t 'r Wa mMet 1* 
kan o)'IUlları esnasmc!a bqlıJln J'aklft ncı, lual, JPmıtan, lld. ........ llllnnl ,... O •n rtht l&IF. 
allka ve ••ıta merak Yn'llt Y••aı acaba ne "*81,.ttedlrler • ._.._ Mrt tann bir arada ,..aaialç lı;la tetk 
klllenmlre )'b tldlauı. ıpor olarak ytla metrede birincilik icba Pl'flflc:alr ettikleri cemiyet haya~ ıamllolO 
latanbulcla ~ "htbol oyunund:ın olın Osman ile R.lıldin ........ fildi; o, "çitten duvar, ... ana 
baıka harelte\ bliliıdı" a.atlecü hal R""1%l rlbi kopna11111 bilen bir .._. din tarif edilirdi: hattl tarl!Wp Edl 
bıı ıöat ..... al\l .._..., şe:-isble acaba nasıl ,.rr .. calmr? ne" belenmlıa bir satm ... '1lllyti 
Fl!haklıt ... Wt- aıı.t tİMDlll ftetl Xiııvvet!J bip itblmale stlre blrlnllliti bir arJbacı lllflne" ~ m 

atletizm 1ıar,ketleriyle vücude getir- p .. yJaıpnalr lç;n ... 111etrelere kac1ar harm. 
dili ıevli ve bu sevginin bathcm deli c:ekltecek otan Osman ne Rıtlde u.. Halt.ki k6y ve kiiylü m.. Cl1I& 
li olaft mtimtaz trtr "7frct lra?.ba'ı tth 1Uttl ftcrelerde ve nasıl bıraluıcık- nm hyslni topraktan alan ...._ 
nın hılnıi lıteii tatmın edilmı tır? tır" • tuvveUI lriilderldir. 

Hafta aran mtlasbakallraı ııwuac Acaba J'lz ••tredt C.-i Sezaiyi Köylerimiz. 11ıtiyaca ~re knıl'lllınrl 
ve komik b·r kararıa boilınan Gül bu sefer de yetm ıtera tlClllWa • secr nuştır: 1- yolda köylillerlmi89 
npaaı; idare ed i!,m• dditetiyle pu. cektır? Ve bilhassa iti rlt ........ l'ejim hbkmethri. ,,ot gösta'IMlllJı' 
ansız 7•pılaıı latanbul birincilikler.i; kampa ~tirak etmf'll tl.t• ....... dltS .CSylii, Mrsrrda b~ feMiın 
atleüıml anlamıya baılıyan halkın son c; ~ 1ışauk vakit ve im~ı Mh Ptk nt htptertyte felllhlar tlbf, senciit 
zamanlardaki inkisarını tahrik eden: ve pek az bulmuı olan maruf ıampl- lann keyiflerine glke yerletnıeYe 
btiyülten ve evveli tereddıit; sonra yon Muzaffer ile en iyi formunu bu- bur idi· Aia ile onun arasmdald m 
llkaycU hallne ıotan tatıtz hare)cet" glınlerde e!de etmis olan Cezmi naat naaebet, orta çafrn derebe)l1yle r 
terdir kı:tı15Mak1atdır? Otftç. tnl9tait ve undaa farldı leiildi. 

Bu.;u biztm lradarı iş'erln ana 'hat- kudretli •Uet Cezeıl Muzaffete karp Ba sDınlyetten \8y!titll hrtttma 
larmı tanzim eden fedenı.Yon da •~ en uıntıftf vaziyetil'll bo ftllsabaka.. çfn ktndlaini Mrmayesi lb{nden 
lamıı tlmalı lıl ba aene taanbulcla at- .da tamııaıktrr, Zonculda'kta 22.5 bir ~ ôldal9na fnandumalt 
letlıme ttm1ıll bir tmns• ppmalt 'f• 1to,..ar... 1n .. ıu llqllaıten 4teltı41l'L ınıııdı. Ba iae o ıamankl idarclerbı 
IM)ylece: ıinıdlye kadar görülmenJı yor. Muzafferin tectiibeal ve y1r11ÇI· fşlnc ıelmfyorda. 
blr hanrlıtta bulanarak bu aporatı tık ha••""' Cennlnln ba bUyllk for- KöylUnün "tl•Ul tezek srvalı çit 
b6ytlkU1ftlnl; heyecanını;. aürlikleyid muna yenecek gibi ınldirP Bu Jarte\a vır" dan atlamaann fatetniyorlarch; 
zev1dnl tattırmak fıtemı,ur. Metlhln olmaamı da 11Snül .ne bdar ba mmft siyaset netice ltibarf7'e 

Ba hanrlrll bUtlln Tllrkl7ede tema- arsu edlror ••• Pakat m"8fenın Balkan llJI nJtflabmJa ve dolaJnl71• 
Y6z etmiş at'etleri Zonruldala tapla· ""m"ı.,onu maalesef h"'la tamamiyl• cıe.ııat atacma feyiz •eren hılJat 
~P on bet ciln?Uk bir bınpa aolanak- kU1dine ıelmlı delildir. Zonpldaldı lerlnin fwf79tlnl ualbmJ'& 
la baılamııtır. Bir taraftan spor bit· Hbae:rrıi idmanda ri5rdüm. Tutuktu. olcla. 
ınerinln artması içln elen rören at- Açılması için de o k~dar aır: zaman lıte Yakap Kaclrinia, blr be4bl 
letler: diler taraftan da en iyi haıır- var tı ... E,ldıehirli Samiyi de 'llJlat. danıaar lclnde boia1an bürilr rear 
lllYJCllar elinde ı;ahıarak en yükıek mıJahm. Bu ıerıc 'lto"'canan 79pacafr es,,ı: -Valıuı" o köyün ve o köy 
fomılanna eriplye muvlffak olmut" d~ıece de pek yabana atılır cinsinden nüa talılilidtr. 
lardır. olmı:vacaktır. Supbl Nvinin köy ıslahatınd il * * En ,üel yanılardan biri sekiz :rb stlrdiiiti fikirler, okuyanların göa 

Yarın Fenerbalıçe stadında •ser metredir,!atanbul .. mpl,onaaında. tam lerilll büytik iimlt ve heyecan ıle do 
edl , h"di otacııiımız "Per- for,nunda olm,rvan RYH M•kaat Reee· daracak mahiyettedir, Bir kaç k8 

form~•" f;r :a~a handan evvelki bir be ı~llmfşti. B111ün ikisi 4e formda- birlettlrilaıeai "··bu suretle teıe 
!it' ne i indekileri alt edecek midir? dır. Rıza kampa ıtrdi Reeep banda tfdecek bii:ytik koyle~de telefon, ra 
V I .. •e "B~ - --· , .... kendi 1t~dine c;ahth Pıkat cehımı· '°· sinema rlbi cemıyet hay tına 7 ''••• uı geçen sene v .. ,,a .... e ... 1 .. .. in k d 

1 dah 1 idik" dl k ml)'l:ıı? Mu- 1tnı bilerek ca11,tr. Rıaaıun fH a er kıtan faydab dutunccler uvve en 
~ .. )rlrak 

8 
'k.:V keyfi~~~barlyle heıılla aur olması, Recebin de blllkiı daime ile cılıarı~aına hiç . bir lt'bep t 

Balkan o"1\lanndıkt ttzlyetlmlırl 1., tttmlrhdi ~•ı. btse çolr heyecanlı aa'YV9r etmi~raz. ~ski koy er bll 
ridt blralmu• 4e1Utır. 41tandardmııs bir yarrt aeyrettirecektlr. Derece an· bn !adlde ~yar t~.şkıl ed u Mea 
h 1 l,.U l•tlr Pabt bu sam.n. cak iki dalrilradan as oldula takdirc1e 11 Yaban dan oircnd t m ıö 

kendilerini caiıran aeae doina akıp 
(ittiler. 

Ve bö7ÜICC... ~4eııiactc ~ • 
M topla rM'r rı dlrt 1Mt ro
morld5r ,,. d!Srt ... moMWıleli 
rekkep rarip bir filo ile mtm hütfl• 
metin ilk don1.nmaaı tqelddll etıldt 
oldu Bu donanma, bn ama bt!ar 
tarihin kaydetmiı olduia donanma_ 
tarın remi tipi ve kadrosu itibariy!~ 

Ticaret Cubesl Müdürliğiinden ) ve.:::. bir.~. çok miihfm ... o kıfilealnde Galip .Ölrk ... Hata7h Ali· l~ .'esliıe bitmam od m 
:,' f • :"a!'!'1r att.uırm ribl naslı 1 bu aü-' 11"" yalrt .. bilir. lelı:ia )'f1a lröyde doiaran bir kadın ıc ,,. 

Y J Diabe~ siic bir w!eclk. m~t A"J.u11lı G•1'" C"bl omu omuza bır ıp bailamaktan b r t• 

• ._ i!'!?.!..a ...._ ı•a sıa _,. .._., - nrıa .Pn ı '*•• ......... ... ~ Clhıvw S.. ~ ... t •> elaemlnt,..ub br ame v 
T • ... ._ - MJecelt bir haıta en b, 

Zr lnlrıd~ baJttt tein ,.akanda tnlktarlan ~ah tee.1e ,,. va1re- eullulundan &!Ume m .,. 
ta satın alınacekttr. Ellerinde ba f,e elverifll klSaele ve vaketan bulu- Gınmru··k Muhafaza Genel Komutanlıe1vı Bıandan dolayı .-ayın m 
nanlann n1lm~ " tmıaftan teıblt edllmek ve 110nra ıatın alınmak O- ·• fikirleri Anadolunun "le 

zere 7/9/942 Pazartesi günQ akıamına kadar TJcaret "ubeııine müracıat \ Satın Alma KomDsyonundan danım• ile auıka7eae ed 1 

etmeleri l!An olunur. (7183) (9246) çllnkii o temennilerin birçotu o ama 

belki en zavallısı leli. 
B1I donamna, katada en nki tıi

llJılar, demir parmakhklardan yapıl· 
mıı aünsülerle aillhlanmı;ya çalıpn 
flk kuvvet!erln denlsde tam bir na· 
slreai fdl. ıtn lnlvvetJJ donarımalara 
..ııtp du,manlarm, modem lmıva· 
drlerlnin. deltrOJerlerfllln dumanlar 
eavararalı en J'il]tMk bir aüratle au· 
ları yanp karakol 11ptıklan bir dr 
niade b1l donanma karitatörlinürı bir 
rol ılabileceil "H bir İl bqarablle
il tasavvur edi!ebilir mlyd 1 

Fakat onlar. ba tasavvura mantık 
'le fmkln ölcttlertne var&dttan IOll'" 
ra mtıııbet veJI menft bir karar al" 
raak için oraya gitmemiflerdi, Tiirk 
mılletinin ,,...mıaı lcln her ne ,erait 
altında olursa olamı ba .. rılmaeı icap 
eden bir vazıfe vardı. Onlar, ba va· 
zifeyi yapabilmek imHalartru mU
nakap için deiil. baıarmak için o. 
,.,. sltınlı!ercl •e vuiffllhı ne ıe
rait almada oluraa olHA müalaet ... 
rette meharetl•dirilmeai _.n idi. 

Ba vazife batarıldı. Hem de 11111' 

KOCAELi VILA YETtNDEN 
Berekede M:ılara burn11 ve zeytinlik tnevkUn~e CIJ840) metre Mu

rabbaı hali arazi dahlllndekf aomald ve mermer taı ocalt tıes ııene mOd• 
det1e ruhlata batlanacaktır. İhale EyttlUln H tlncQ Pulrtesl ıtınü aat 
on birde VUA:vet makamında kapalı zarf usullyie yapılacaktır. M\ıvatkat 
tıemfnat eenede etltanlacak Blok ve moloz taşın metre mfklbt için \'el'fl
mesl teklif edilecek: resmin 1ibde yedi buçutu nlsbetinde b ... p edilerek 
verilecektir. t.ıeklllerln o ıUn sfkredllen saatten bir saat evveline kadal' 
tekllf mektuphırmr muvakkat teminat ve Ticaret Odatı lraJft veıalkast ile 
birlildıe vill~ makam111a verinelerl ve prtnamesJnı ıörmek flt(7enlerln 
~ encümen kalemine münıcaatlan llmndır, Tekllf !Mlduplartnm 
pc»tada vtk.l olacak &ecfkmeal kabul edilme&. (131'1) 

- BURSA ASKERLiK ŞUBESİNDEN 
Tabım Talbnbane Lanıartfn ceddesl BiUQr a~an Nd. 1 "711 Jlt. 

yollu Bostan başt Emek apartlmuı No. 18' de bulunam17an Unlvenlte 

Hulııak telılı11•- ~ "'9ak. ab.n ~-- 1077' r...e Yalap O. ~ 
ayıd ldraale• " tfn'hedte NNe 111'*1 taltbllfnclea 79dtk -.U 
asttlMa IQl5I Nlırettln lleaaltilrldlb O(l tkl &OD ıatfhlda 19\'teddnaeıc 
ilzeN • '91nll Mlmflk sabtslne ıni!racaat ederek adlwtertnf 1111Mıtnhe 
blld!rmeel ye aksi halde bu mOddetbı hltammdın ftlbaNn haklannda 
42!1'1 sayıh ıranun hOlnnOnün tatbik olunacalf dltı ohmtar. (IS&J) 

Yazan: l'llAllÇIB DB caolBBllT Qwinm: UWHAY 

HİND DIYAAINDA 
~~ .. 

Halbuki &tedt Şah Bkber'ln kale -
sinde mllnalta.. edllecflt bir taraf 
yok: Her cemiyetten mWuımmell Yal
nız onu ıatdtr için anlamalı.. Burada 
"anlamak., )'Ok. Pereatft edill7or, 
tekli delfıUrlıb'or ve tapuull)w. 

İlk defa olarak phtaerlerl ukatlı
yan ... .n kuluna &örtlJonam. Bu 
kusur: MUkemmti olmasıdır. 

İnsanlar, llAY• edelıilecelderf eey
leri aevi70rlar, "Vuzuh,. un tarattart 
olmu)'Ot; dlnlerl tesis eden "zevahir,. 
deti1dlr. ~ 

Buzlar Çhüllyor 

Tefrika No. 7 4 

ni sll)'lemfı. B>ı h.,.alden ibaret bir 
fikirdir. Jtalb, tarkma varılmadan 
yavaı yavaı boşalır: eler birdenbire 
ıevmiye nUıayet wrcek durursa bir 
otomobilin enctieeH uzun bir sefer -
c1en sonra depodan akan benzin y(l
ıünden durmaııtna )>enZer, tnaan sevk 
ve idare .:rerirıde tae hiçbir ll8Y anla
maz; g6nnek için yolun OstUnde bu
lunmalı, 

Yine bu akşam )'f'flleti J'eJ' yemez 
Aşıkla!' "TA~ - mahal,, in mehtaplı 
bahçelerinıte sevJpnek 1lzere ımuer; 
fakat nedense avdet saatini bfraı iler
lettiler; • aat daha on 7ok; ildafn1 de 

Tirin "'Benarlıa.. • hareket tdl,o- tuırşımda 16r41hn. 

yabm ıitnıelc fstedil'ml ıannedfyor, 
Eler erldnıharbiy9 tcJn bir itim ol -
maa hiç utramt)'acallm bile. 

BJr istihıadaıı zf7ade cldc:U bir ta
vırla lllve ıett!: 

- Belld. •iz bile ~·de bir 
günden ıuta kalamuımıı. 

- Amma :18Ptıml hat Neden? 
Piposunu rsıcardı. 1aldı, bir viski 

soda tsmırlad! ~= 

- Slzıe Pa1'lste "Ser llfheat,. halt • 
landa eö71edlilm1 wıutmadıımz ya. 
Yübekten atma bir llllihnleme ile 
mukabele •t.ınl7e caJ•bm; calıftlm, 
çQnJdl claha bu ,.,. bile klbaalarla 
ulr&lmtlt1nı HafUc« ru. De.demona da bizimle beraber. aoı•A.- 1d1lwt bulWHl"drlı bJr ea-

0.nç kaduı Aart.'daD ıee.Gf1a RY- - turm daha - 9"t. .... "lllll ........ 
rılb'ar: kale onu 11k11or fakat '"Tlç - ıtte Holllcott J&Dnn• 0 111• -"''"ri 
mahal,, t ae'riwnr: Babcelerfnl ...... çatlaklannlD tekıl:al Tll'lln*'!,_ at- ederek 191il pann- >ie 1111 tine-

_,,, tarbl ,,_ • ~ ... b1DJ bana a~: ~ :uı. Be-- U,. lıeJw b._... .. 441111 al? 
cI!rv- tt1l\ı 11\ tamım au_,..., naris'ln tellldatnl dGIQndaJcoe b*7U _ 1:1'? Sili •anıt etıaedller ani? 
&bidenin de l&lrarıt o1*lluma l&Jltl- he1ecaD '" tncHel bubraDluı 19Clrl • _ Ne olacak? Sttder. Mat abda 

'°i0t0n 1"n-lar onu cn4a ftelrdlll ,- " 8IDklL. bir ..wm mO_..,,. _ ~nt~ _:,:.--:::: 
iki aececte BQllleott•a C!aha s17a4e den bahsebnflll liM ~ ~ 

31 Ağustos 942 Paıartetıl ırünü 11at 15 de t4000 tııknn ~amaetr diki· 
minin paz•rhjT yapdacıktar. Muhammen bedeli 1040 llrı vflJlk teminatı 
1115 Ura 50 kuru,tur. Yeni tartname ve nilmuneai komisyonda 16rüleblllr, 

İıteklllerln kanuni vesika ve teminat makbuzlftl'iyle Galata - Mum-
hane cadd-1 No M ciairedekJ komisyona gelmeleri. (9325) 

KARAR HOLASA-SIDIR 
thtikAr 42 '273 - Milli Koruma Kanununa muhalf'fetten suçlu Or

taköy Bahçe sokak 19 numarada kömürcillük tlcaret·yte megul Mlhal 
ollu Marko hakkında latıınbul Milli Korunma Mııhkemf'ıindf' cereyan e
den mah'kemul netlcealnde suçlunun fiili aab\t olduJundın Milli Koru
ma kanununun 31/2, 59/8-4, 83, c. K. 15 maddel~i mucibince (330) 
kunıt para cezası 6df'meaine ve ? ıun müddetle de dilkkAnmm kapatıl· 
muına ve hilkUm kııUlettillnde ücreti suçluya alt olmak i1zere ltllrar hQ
Uisasıntn Tan ga:r.etesinde neşredilme ine 8, 7 ,942 tarihinde karar vertl-
dl. (9312) 

KARAR HOLASASIDIR 
İ\tlk~r 42/312 - Ml11! Koruma Kanununa muhalefetten suçlu Ka• 

srmpaşada Dere boyunda !I numarada seyyar pazarcnık tıcarettyle met· 
gul Ahmet ottu Ham hakkında tııtanbul MllH Koruma mııhkem•lnd• 
cereyan eden mahkemeef neticesinde suçlunun flill aablt oıautumtaa. 
MiW ltoruma kanununun 31/2, 5911-4 maddeleri muı:lblnce Qç Ura oııız 
tcuruı atır para cnaıır &temecine ve hOkOm kıtl\e4tltlnde ücreti .uçlu-
78 alt olmalc O... karar hUllaaııtım Tan ıazeteainde ne,redllmeatne ~. 
?.iNi tanhlnde karar vlrlldl, (1310) 

KARAR HOLASASIDIR 
hıtfklr 942/384 - Milli Korunma kanumını muhalefetten suçlu 

Kuunpaıada Bahariye caddetl 50 numarada saman ve kepek tlc&Ntiyle 
meflU} Nilcol otlu Yorll haltkmda latanbul MllU Korunma mahkeme
slnde cereyan eden mubakenteıi neticesinde suctunun fiitl ubit oldutun
dan MiW Korunma kanununun 31/2. 59/3-4. 83 maddeleri mucibince 4 
lira on kuruı alır para cezası Meme91tıe ve T tün mOddetlf' de dQkkAhı
nm kapaUlmasına ve hOkQm kattıestitfnde ücret~ suçluya alt olmak nıe
re karar htlllsumın Tan ıuetetlnde neşrec!lbrıeail\e 3.T.942 tarihinde 
karar Verlldl. (129t) 

KARAR HDLlSASIDlll 
lhtikAr M2/151 - 111m gonmnıa kanununa muhalefetten mçlu Be

yollu lstiklil caddesi 398 numarada aaatd ticaretiyle meuul MoıU im! 
Edibt Rubl hakkında htaabul Milli Konmma mahkemesiııde cereyan e
den mubakem•i neticesinde .uçJunun filli aa~lt oldutundaa 1lılil1l Ko
nmma tanuuunun 32/1, 19/3 maddeleri mucibince bef lira alır para ce
ua Ddemtllne ve 7 ,an naQddeUe de dilkklıuft!Q bpatdmuına ve lıtl· 
kam btllettf.,,.... QcNtl saçJun ait obnak Gsere karar bQJllldaltrı Tuı 
ıuetıeainde netnıdilmeliDıl 15.5.942 tarihinde kani' ftrlldl. (DI02) 

Askeri Tlbblye Okulu Milcliirlijintlen 
MI ~ıs Haziran devretlnde olNlunımdan m91'1m olan w halla illa· 

da .... tatdp, 9Cll9d ... dltet elıNnma ı llf'W Ki tuQııfM bdar 
A.ı.t ·~tatbikat o. ve Si ..... llUJaaklad Din oJumır. ......, e ,. 

tar tehirlerde bile mevcut delildi 
19115 da Çorumda balanduium 

man orama bir mutaaarnflrk o 
il• raimerı diıimi çektirmek için m 
racaat ettillln J»erlııer, belillcleti 111 
ıın aillbhtrtaa tlzerhlde bnJan 
maı paslı bir kerpetm cıbntl .,. 
1UD bolular sfbl 9ftll ... .,. t 
ıttkdlkten •onn .nası?• çene 
ftml kopanaaclan- ditlmt a8kelılldl. 

Bu tb"barla kay ve kayllller lclııı 
1ı:t reJlmJerclen devredil• 1ıeaap• 
terleri tamamen bir tarafa bıralWıl~ 
•e 78PYenl b ir kitap açılmalı. 

30 Ağustos 
Bayramı -Dün Dumf upınara 

He~tler Gitti 
Yarm tayyare va~ bayram 

20 ine\ yfülllnQmQ tehrimlsc1e 
'Dumlupmat'ia büyük tezahtıratla 
lenacaktır. Dumturhıarda yapılaca 
bQ)'(lk t6rene !ştirak etmek fçhı d 
ubah tehrlmladen birçok b 
Dumlupmara hueket etmişlerdir, 
eent Sulhi Dö"Ul!Herfn bat'kanlıtm 
dald 25 Untveniıell ve Beledf79 
Pa1't171 temı~ .!den 15hıalar, 
lı•yetler araırırıda bulunmaktadır. 

Milnaka1At V«;'kAletl baJram mtına 
1ebettyle uccı' tnn aeferleri thdaı et 
mittir. Afyon Vf' fzmırden Sllktsara 
7a kadar aC'J" sef@rleT yapılacaktır. 

ikinci Parti Banda 
ela Yola Çıkanlclt 
'l'ramva1 ldaretlnln 'Roman)'Q9 sl

parlf ettilf bandajlaruı fldncf kmn1 
Jola ~llbı'. Tramva1 tclared • 
bin cQer ~lzcne tbtl:vaolarintn a. 
temin edilmesi ,olunda te.,ebbaalenı 

~-
llalsmt• ft blndajllır aıaJ&tm 

aeınra. nıelrtepler açıldf(tı vakit tallbt 
~lan ihdas edllecü ....... 
ı.ı.ta Is bıralmuı aat1911nde pce• 
lert arabalar t8hr11r edDec:ektlr. 

Btr Cinayete Kurball Gw. 
Bir Ceset Bulunda 

ballamlJ. Şlm41 J'Dzbaeıdan bahseder- - ~ Vl-•'11D anlll ..,. alr ·~ --.. .. BAll'f ldZA TlYA'l'a08U k~ bir nf'vl l'!'Vkle "Mat'k!,. d!7M'. halleslnl pis bulu1ordu; buna ne dl- - ~• ldltlllı-..... ...._ llll-
MALIDa •ttK'" .. RABllR Fakat Mar1d, kft419t farkında olma- yecek? Eler Benatfıl'de iki ... ı ka• mmT h8lta C!tlWnf. ÖlOler ·de 

Harp~ K......tmıltğm._ p 
· ı ....... 111 .- ..... ...,...,.. .. w• ss•ıdnea.. ............................. ,, _.._,." 

!>l1n ~Olllıı Akbaba lr87Qnde tit
çakla ~ aldtır014Qltl ... 
tdan bir eeeet bll!wmııqtu, Bedz 
tıe ceıae4l1l lı0vf7atl ne de btmn ldm 
oldutu an1ap1abllmtıllr.. 

1791 Bel9I ~ ILIO da sa dahi De.>'1 mona ya karşı o kadar lD'la eok 1:r1.. - HQ!r, 
llarb atttttf MtJRADINA ateştf delil. - Evvelce batitr ftt'dinls ftll? artık~ '(~ •1 

o~'!t..u ~ - l'lıde Blrlı1 ~"* ...... botlldalt- - VSilla'lla tıW&lmJ. _. caa --
112= " .......... l!dnn,,, ................ .... -- ----- B.,rko. l'llOddthımuml muavtnf 118-

tlJt w O'llrikhlr tabibi edUd c!OA va• 
ta ıstnt. ıaıattbta baalm-.ıarcnr. 
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İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınaz 

• • • 
ADEMi iKTiDAR 

VE BEL GEVŞEKLİiiSNE 
KARŞI . 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA 1(. 228 

GAYRI MENKUL SATIS ILANI Türkiye Ferdi A tle· 
tizm Birincilikler.i 

ı'1ff' (Başiararı 3 iincüdc) 
.coşacak atletler de vardır. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlü9ünden 

* * G ünün en öncm!i yanşlarından 
biri 5000 metredir. Eskişehlr!1 

B•hzat ve İstanbultu Eşref, ancak son 
tnrlırda birbirlerinden aynlabıhrler. 
~crecenln de yeni Turk:iye rekou or 
nıası tok muhtemeldlr, 

Manialı 110 metrede birincilik ,ans· 
brı yine Falkindir. Onu takip edcnle,r 
ancak ilerisi iç!n ümıt verecek atler
d•r. 

At!etizmde rekor ancak ikinci form· 
cb olur. Simdi bütün atletlerimiz de 
ık'ncl formlarında buhınuyorlar u· 
malım ki "Türkiye ferdi at!etizm bi· 
rıncllıkleri., atletizm ate~inl tekrar 
parlatacak kadar kıvılcımlı olsun. 

Simdiyc kadar bu kıvı:cımlar uzeri. 
n,. gelen küller, bazı b.lgisiz hakem
lerle türlü ldarcsizlikler olmuştu. Ya· 
rınki müsabakalın tertip eden federas· 
yonun bu kulleri dağıtacak körük ol· 
m sını hem ümit hem de temenni e. 
diyoruz. Binlerce davetiye i!e çağırıl
mış olan seyirci kalabalığını her hal. 
He mr..,nun edelim. 

Tenis müsabakaları 
Tenis ajanlığı tarafından tertip e· 

dı'en mÜ!labakalara y11rın başlana· 

ca~·tır. Musab:ıklar klupler arasında· 

""'· Yann F-enerbahçe ile tenis ve 
n:ıicılık k!üplcri k:ır,ılaşacaklardır. 
Müsabıtkalnr Fener kortlarında yapı. 

la.caktır. 
~-------o--------.. 

Dünkü Atletizm 
Müsabakaları 

fi.irkiyc ferdi aUetizm birincilikleri 
ııcı;melerl diin öğleden sonra Fencr
bahçe stadında yapılmıştır, 

100 ;.e 200 metre koşuları çok he· 
yecanh olmuş, ve Cezmi iki seneden
ber: Semihe ait olan 100 metre reko
runa 10 Saniye 6/10 ile erişmiştir. 
Muzaffer ayrı bir secmede 10 saniye 
8 /10 ve Sezai de 10 Saniye 9/10 koş· 
muştur. 

200 metre koşu da heyecanlı olmu$ 
ve Muzaffer, Cezmi, Sami, Doğan, 
Hbseyin, Kamuran flna!c kalmışlardır· 
Nlhai müsabakalara yarın öğleden 
sonra Fcnerbahçe stadında devam edi.. 
lccektlr, 

- 1 L A N 
1 - Halt"'\ silfıh altında bulu~mı -

y.ın emeka 'e malCıl r.ubay ve askeri 
ı 1cmurlarln 30 A.:urto 942 Zaff"r 
bayramını beraberce t<slt için o gun 
f.'lJt 17 rte a <>.:ıd:ı ~ ar.ılt zevat lara -
fından ttrtip edılen topl .. nttya gelme
lt'rl rica ol:.ınur. 

A - Gem:raller, Tümen ve daha 
vukarı birlıklerc l:omuta etmlı olan -
İar Harbiye Orduevlnde Orgeneral 
tarafından; 

B - Beyoğlu yakasındaki suba! ve 
memurlar Fındıklıda General Asim 
Tmaztepe taıafından: . 

C - htanbul yakasındakiler Beya
ııtta Tıbbiye okulunda General Naz
mı Gonen tar.ıfından; 

D - Am.dolu yııkMTndakller Seli· 
nııyede General Saııh Erkuş taroftn· 
tlıın, 

.2 - F.lbioıc •erbc ttir. (9275) -- 1 L A N 
36S6 sayı!ı kanun lıükumlcrfne uy

~un olarak tieret ht"Sap edılmek kny
dlyle , e Kut:ıhy:>dn J tlhdam r.dil
mek üıere bir yüksek mimar alma -
c:ıkhr. Tnlıplerin ı~ .ki.-ehir oskerl 
posta 9100 K. l.ğıno murnca:ıtları. 

(9351) 

KAYIP : 7 tunmuı 94% aalı to~U polise 
s{rmck lçln Cerrabpat• baatanuınden al· 
mıt oldufum heyeti 11hh1J'c raporwnu lılJ'• 
bettlm. Ycnltinl cıkaracafı111,dan Hklaı.ın 
h!ikaıU yoktur. Huan ollu Rıfat Sen 

KAYIPı htaııbul ZWaat Baıılıaaındalıl 
l l IS/9l9 tarih n ı 7997 numaralı hcnbımda 
kullandıltm uıblk mOhrOmU kaJ'bcttlm. Ye· 
ni•lnl yaptıracatımdan hlllımU k~mamııtt~. 
Schmlyedc olcl poaunc ıokağı lı•yıltçı Alı· 
rıin evinde H'1•eyin lı:ırı Klmıle Knhc. 

KAYIP· Ycnıköy nüluı mtmurluiut?d•n 
M fi nİı!us Ulıdrmı kaybettim. Yenıılni 

• ıı.' m ğtmdan .. ıı:isimn hUkmU J'Olrtur. Ah· 
~.:·~C:ıu .Dıırıııu} ŞO.l;;ru Arıli&Q Ul4 Ko· ı 
sııJhi.ar, · 

Bay Vehbi. MCirılp. AtnJ ve Kemal 148112 he~ıırı numııraı:lyle Sandı· 
ıtımtzdıın aldıkl:ı.i't tEli! dört bin) liraya karşt Beyo:tlunda Hüseylnai:a 
mnhallf.'Sindc raddcikebir ve Tiyatro ı;oka~mda f'o;ki 190; l nA 25, 1 Ha 
6, ı lla 6, ı ıla 6 Cedıt CaddeikPblrden J70, 172; 174: Ji6; 4, 6, 8; 16 
No. lı maa odn ve dl"kiıkın ve maıtımıları milştC!mll Hiri~tııkl n;ımı diğer 
Site dö Prrn nrımiyıe arif hanın seksen his ede otuz altı hıssesinl bırin
cl dercced" ipolt'k etm 'şlrrdir. 

Dosyada m<'vcut tapu k;ıyıt surr.tind,. mPrhun ıtııyrlmımkııhin (Be
yoğlunda Hu cyinal!:ı mahalles'nln 1ctıklfıt ı-addro;lnde ve Sahne sokııl'tın
da e<;ki 190. l i15 25. l~ 6; 1: 6 yeni 170; 176. 2. 16, 3; 5 kap1 333 adıı 3 
parsf"l numanılt ~:ırkıın dCikklın 2. şlmalen dllkk~n 4 kilise 5, gıırbl.'n yol 
cenubım yol ile Ç('\'rili mııa mUstemiliıt Site dö Pera ıııımını!aki hanın 
11eksende dokı•zardan otuz altı hissesi) olduğu beynn f'dilrrıirtir, 

İkraza e:ros ol:ın muhammin raporu muclblncP. me1kOr r.a~rimenkulün 
umum mcs'lh·ııı renf"dt:n 2306 arsın murabbaı olup nunnaı• l !130 arşın 
murabbaı l"1Hartnln bına zemini olrluğu ve mez1<lır p.ayrlmf"nkullın pa
saj maa d'ık'dnl:ır 3 kııam ııp::ırtımıınlan mO:ifcmlJ Site dö P<>ra, Hlris
taki h:ını oldı.:ğu: A - fş::ırelıyl<> gö•l<>rllcn ııpaı tıman b~mfr.dıı 7 daire 
mevcut 'Jhıp hu clairf'lerln her birinde blr<'l' mrth~l c1ördcı· oda birer 
~alon ve bire: irnr:dcr ve blrer mutbak birer hclt\ vr. tı 1rer bnnyo, B -
İşaretiyle ~öı;t~rllcn r.p~rtTmon kısmında 6 dAlrc mevcut olup her birin
de birer ntı't~ııl ~ıl!ış::ır odıı birer ı;nlon birer kori:lor b'rl.'r ımıtbıık birer 
hela birer bn:ıyo ve C - haretlyle ııö~terilcn r.partıman kısmında 7 da
ire mevcut olup h!!r b;rlnde bir"!" methnl nltısar odn blrrr snlon birer 
kqridor blr.!r :n .t'!:>nk biı' r heli\ bir r bıınyo ""' Uçtinün d rn rılnrın
da her dalı·" lçi'l birrr hizmetçi od:ı~T vr. hcl.ft ve cııına~ıriıklart bulun
duğu \'C elek•r'k ve terkos suyu ve havııgazl tesi:ıatı ve sc.ınıç \e ku
yuyu muhtl'v clt!u~u gösterilmiştir. 

Vfıde~ıntlı> borl.'tın verilmemeslne mchnl ynpı1n!l tnıdr- İİ1erlne 3202 
numnralı krırıımun 46 mcı maddrıılnio maturu 40 Tr<"ı maddesine göre 
satılması tc:ıp e<iPn yuknnda yazılı maa odo ve d!lkkfuılrr ve mnğaza
lar ve apaıiımanla~ı nıutistemil Hiri~tcıkl namı d;~erl Sıle dö Pcra na
miyle mıııu' mna mi!.c:temiUlt kargir hanın 80 hiss••de :rn hisı><>ııl bir bu
c;uk ay müddetle <-t1k arttınnayn konulmustu:. Crııyr;menkultin satısı 

tapu sicil knydtııa r.ört yapılmaktadır. fstiyPnıer m<ıtıallınde mf"7.kt'\r 
gayrimenku1ü'l hu~ünl<U vaziyetini görüp te.klk rdehiıirln. Arttıı·maya 
ıtirml.'k ıstlyenlcr ( l{lG87) lira pey akcesi vere.:t'ktlr, Milli banknlarımız-
dan birinın teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş hOHin VC'rf!ller 
belediye re.s·mlf'rl \'e Mllıllye rtisumu bol'(luy.ı ~ıu;r, Gı1yrimenkuli.in 
vakfiyct vC'va 'Tllllkivc•ti hukkiııdıı hl~scdnrlnrl;ı ı:~.,knC frl:ı.-r~i arnsııırinki 

dava halen m;;l,krın<'dr tetkik edilmektedir. Vakıf knr<'~I 'e ta\•İ1 tutarı 
borçlularıı ait olm ık U7.erl.' arttırma bc(folinden ;;ıkarthp danı nelie<>sinde 
gayrimrm!,ull:ıı \'aktiyrtı tah~kkuk ettiği takdirde Vııkıf id1rr.,iıır verile
cek nılilkiyetı ı;nbit olruılhı hııldc de borçlular he~:ıbnıa geç ri:ccektlr. Bu 
vaziyetin mü~trrill.'" hukukuna bir ıtüna tesiri yoktur. Arttırma şartna
mPsi 3118/042 tıırıhlndeıı itlbaren tetkik etme:-: ictlycnl"re s~ııdtk Hukuk 
işleri ser111!'..inJc açık l:ulundur11lacaktır, Tnpu si<'il kaydı vesair lüwmlu 
malümat dıı .,,1r•nıımede ve takip dosyaııında var•ltr. Artlırnıı.ya glrmls o
lanlar, bunlprı te1kık t'derek satılığa çtkarılan r,nyı·ıınenirnl hr.kkmda her 
ı,ıeyl öğrenmiş ad ı,e trliıkkl olunur. Birinci arttırrn:.ı 2Ş/10/942 tarihine 
müs:ıdi! f Pazart<>si} r.ıinO Cnğaloğlunda ktıin Sa.,dığtrr •7.da saat 10 dıın 12 
ye kadar )ntr.hcaktır, Muvakkat ihale yapıla!>ilnıesl !çin teklıf edıleı-C"k 
bedelin tcrc'han alınması icap eden ~ayrlmenkul nıllkelleJiyetlyle Sandtk 
alacağını tilmnmrn r.e<mlş olmııst şarttır. Aksi takdirdi'. ~on arttırnnın ta
ahhbdü O~(İ k. lmak ŞHtİyle 11/11/042 tarihine tnU~ııdif ((,'arşambıı) ı;ıU

nfi ayni m:ıh;:-\ıi<> ve• ın nl ~"ntte son arthrmıısı yopıJ:ıepkttr Bu artttrma· 
da gayriınenkul en çok nrtlı ranın Ostlinde bırakı\ııcaktır H:>klart tııpu !ili• 
clllerlyle s-ıblt olmTyon nUık:ıdnrlnr \•e lrtl!Rlt h ık~ı ı::ıhiplnlııin bıı hRk" 
larr.ıı ve h•ıı.usf\·IC' fal7: \ c mnımrif<" dair iddialıı•·ını ııan t.-ırihınden ıtıbn
rcn 20 ı:un 11,lnde c vrı.ld muı;bitelerlylc bcrııbcr dnlreı-.i;:e bildırml'lcrl lfı-

1ımdır. B·ı sur'•' it.• h .. klrırınT bıldlı mcıni' ol:ınlnı ip hak!arı tapu sidllc-rlyl<' 
sabit omzyuııhr ımtı~ bedelinin p:ı~ I ı~masından lıaric k:ıllrhır, nıılııı fıızla 
malümot almak' ıctıye•ılcrin 938/.364 dosya numaraslyle SandTğımıı Hu
kuk İşleri Servisine müı acaat etmeleri ilı"ın ol•mur, 

D l K K A T 

EMNiYET SA..~DTGJ: Sandıktan ıılınan gayrimenkulü irotek ı;:öı;ter
m.ek lstiyenlere muhtımminlerlmlzln koymuş oldu~ıı kıymetir. "'o 40 nı 
tecavüz etnıe~ıek üzere !ha le bedelin in yarıstn<ı krıd:ır torç vermek su-
retiyle koiqylık JıÖ'\~CrtT'ektedlr. (9322) 

Tenis Eskrim ve Dağcıhk klübü riyasetinden 
1 - Klubilmiiı l:inaoııntn 29474 Lira 9 kuT'.ış krsif bedelli yalnı2'. tP· 

mel, duwırl:ır ve ı·n~ı aksamı inşııatı knpalı zart usullyle on glln hıUddet
le C'k~lltınPye konmu~lur, 

2 - lhnlt' 7 r:ylül 1942 Pnzartesi giinü ııaat JIJ d:ı 'l'nblmde Strnser
,.ı1crclc 57 numıracla Bcdrn Terbiyesi İstanbul Bölgesi blnaı;ında müte
ırekkil husus\ komlo;yonda yaptlacııktır. 

3 - Bu is .. ait proje: husust ş:ırtnamc keşif hüifıc::ısı unıumt c~aslnr 
ve mukaveı .. fü r:egi her ının Böl~e Muhasebe seı' ıslndl.'n veya Taksim
de K!Op rıcr\tcztnden (2) Lira mukabilınde alınabilır. 

4 - I3u lı;e ait muvakkat teminat miktarı 2210 Lira 58 Kuruştur. 
5 _ foş:ıata ve taliplerin huııusfvetine alt t:ızla tafsilat icin Taksimde 

Klüp riynseLne veya Bölge Müdürlüğüne mesai saııteri dahilinde müra-
caat edilmesi. (9376) 

üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Beılktaota Eı;!eblyat Fakültesi btnasmda yaf)!ac2k 4474,39 Ura ke

~lfii elektrik t eslsaU 7,IX.942 Panrteııi gijnQ saat 15 de Rektörlükte a
cık eksiltme ile fh:ıle elllecektlr, 1steklflerln 33ff lira muv:ıkkat teminat 
makbuzu ve bir taahhütte 2500 liralık bıı 1şe ben7er iş yaptıldarmıı dair 
fstanbut vil§.yctlndl?n ihrıleden Oç ıün evvel ahn•n1ş ve~lkalarla gelme
leri. oU'ın. lc~cır. f;artııııme. mukat•ele DJ"njroıi R,.ktörlüktP elkfılOr (!105R) 

Sahip ve oe,riy•t müdtlrti: Halil LfiUI Oordttnl'll 
Gazetecilik ve aepiJat T. L. S. TAN Matbua 

TAN 

Harici Yağll Boya ve Tamir 
İşleri Açık Eksiltme ilanı 

Erenköy Kız Lisesi Arttırma ve Eksilt~e 
Ve Satın Alma Komisyonundan 

14 Eylıit 942 tarihıne tesadüf eden Pazartesi günil saat 15 de İstan
bul - Beyoğlu - İı:UklA1 caddesinde 349 numaralı hlnanın üst katında 
liseler muhac:cbeclliği eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak ü
zere 2436 lira 9G kuruş keşif bedelli F.renköy kız lisesi 1'l:ıasıntn harici 
yağlı boya ve tamir işleri nçık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, <-ksillme, bayındırlık isleri. genel; va fenni şartnameleri, 
tıroje, kcıııf hül;J.-ası ile buna müteferri diğer evr.ı1c: re!l;llll t;ıtil ~unlerln
den maada her gün sabah sıınt 9 dan akşam saat 17 ye kaoar Gö:ıtepc
dcki Er<>nköy klz llsc!'I müdtlrlilğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 183 liradtr. 
İstekııter:n en az bir taahhütle 1500 lirıılık bu he benzer lş yaptık

larma dair ıdarelerınden almış oldukları resmi Hsilrnl:ıra i~tinaden İstan· 
bul VIUiyeı irıc r.ıüracaalla eksiltme tarihinden <t:ı~il ~iinlt'rl hariç) üç 
gün e\'Vel alınmı~ ehliyet ve 1042 yıl!na aıt Tica•c~ Odııst veslkalariylı> 
2490 sayılı kanunun tarifatına uygun olarak hUkiııııelçe tnyln cd;len ban
kalardan alınmııı trminnt mektubu veyııhut malı)'<' Vı>7nP nıakbuzfyle 
muayyen gün ve saatinde mezkur binada topl:ırıacak olnn komlııyona 
gelmeleri, (9283) 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malullerin Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
1. - Maaslarını bankamızdan temlik sureti1e alan .. 

emekli, dul ''e yetimlerin kanunev,·el -kanunsani - şubat 
942 aylık1arının tediyesine 1/ 9/ 942 salı günü saat 13 den 
itibaren başlanacaktır. 

2. - Askeri harp maİftllerinin muame1eleri ayni 
günde sabah saat "8,. den "13 .. e kadar yapı1araktır. EY
liılün birinci günü bu saatler dahilinde maliıllerden 
gayri kimseye maaş verilmiyecektir. 

3. - Maaş sahiplerinin e11erinde bu1unan fişlerde 
yazıh giin ''e saatte bankamıza müraraatları ve hun11n 
haricindeki müracaatların kat'iyen kabul cdi1miyeceği 
ehemmiyetle ilan olunur. "9263,, 

,-,..ıı~ n~.~ ,.~ı ~.,~.!.aI•~G~;•m ,.,,.] 1 ğu. f ~~;ıınn ve pro~tat ıltihııbı, siı<Lit ve knll ı:i~till<'re böbrP.k rnh.ıt-
l "ızlıkhı ına karşı en mukf"rnmel bir lltıc BELSA'l.tlTOL'öur. BELSA· ı 

M İTOL kulLnanhır yuknrfda yazılt hastnlıklardaıı çabuk kurtulurlar. 
Butlin F.rzııne ve Eczıı dı?polarınclıın arayınız, 

" Yüksek ziraat enstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayit ve kabul şartları 

ı - Ankııra Vükl'ek Zlrant Enc;titOsO Vetınıner Fııkilltesl Asker! 
kısmına bu yıl sivil tı:m devreli liselerden iyi ve pek iyi d<'l ec-ecle mcrnn 
olan ve olgunluk iı•ıtiharlarınf vı>rmls olmak sarttyle t;ılrbe kabul edi
lecektir, fst'!kllıerln asa~ıdaki şartları haiz olmıısı JAı'lmdır: 

A - TU:·k,ye COmhuriyetl tebaasınlnn bulunmak· 
B - Yası 18 - 22 olmak. (22 dahlldlr.) 
C - Bcdf'n t~ekkOllerl ve sıhhati ordud3 ve hP.r iklimde fnnl hiz

mete müsaıt o mıılc (dil rekfıke:tı olanırır a ınmaz.) 
D - Tavfr \'e hm ekeU, ahltıkı kusursuz ve c;edyı-si sağlı;m olmak. 
E - Ai)es'ııln hlç bir fena hal ve şöhreti olmamak (bunun jçln de 

zabıta vesikım ibraz etmek) 
2 -: isteklilerin müracaat lstidalarma şu ve,ikalart bağlamaları lA

r:ımdır : 
A - Nüfus cflzdanı veya musaddak sureti; 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askert hast:ıhanc rapoTU ve 

aşı kAğtdı; 

C - J.tse ıne:nıniyet ve olgunluk sahrıdctnam~ı ':eya tasdikli sureti: 
D - Olrula r.lndıı1 takdirde askeri kanun, .nluım ve talimatları ka

bul ettiği ha!,kında velısinin ve kendisinin not'?• likf~n tcı~dikU taahhüt 
sı-nedl Talcb~ oku!rırı'l Jstıfa etmek hterse okulca tahııkkuk ettirilecek 
aınsranarı bı.rden verir ve bu da taahhüt senedine kayde"lflir. 

E _ Scır'alı. uyı.:rken gezen, sidikli, baytlma n çırpmmnya mOptelA 
olmadığt h'?kkında velilerinin noterılktcn tasdikli taahhiitnameleri, (Bu 
gibi hastalıl(lardan biri lle okula gtrmezden ev\'el malül oklukları sonra
'dan anlaşıl:ınlar okuldan cıkartılD' ve okul masrafinn velllerıne ödetilir ... 

3 - tsıeklller bul\,nduklan mahallerdeki Aa. S. !erine istida ill' mO
racaat edecekler ve şubelerince ikinci nuıddede bllrlirilrn evrakı ikmal 1 

ettikten sonra Ankıırnla Yüksek Ziraat Enstitiio;iı Veteriner FakOltesı 
Askeri Taleı:ıe Anıilriğıne gl5nderllecekt1r. Milracaat müdcieti EylQIUn 25 
ine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul ~dilmez. 

4 - 01<ula kayıt ve k:ıbul şahadetname le~celt'r1 ne \'e mOracaat sı
rasına göredir ls~klı adedi tamam olunca kayıt işleri kapıınır ve kabul 
eıii!enlere mfirrıcaııt ettikleri askerlik şııbelerivle tebl 1ızat vapılır. (8598) 

İstanbul Bel.ediyesi İlanları 
Belediye ıauıtn talinıatnameslnln 368 ınc! m;ıddeı.'n1 n. fırtnlara ko

nacak otomatik cleklC!r hnkkındrıki hkrasnıln sonuna bu kene görülen 
tuzum abirı~en <bu altı aylık mühlet Belediye rJ~;;ısf"liı < e hsl icabına 1tö
re temdıt olunabilir) kııydmtn 115vl.'slııin Umumi l\[l'(·Jisin 211/4/942 ta· 
rihli içtlmaınd 1 uygun goriıldll~U aliıkadıırlara m:.lüın c1mak şzf"rP iUin 
olunur. (ll371) 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Şubesi 

·umum Müdürlüijü 
Müdürlüğünden 

1 Ot) 

l!iO 
110 
l 10 

Kilo 

.. 
" 

18 No. mnkina ipliği 
El işi ipliği 

A~aç kundura çivisi No. 1 .. .. .. .. 5 

110 " .. " " •• 6 
300 " Bakir kundura çivisi N,,_ Hl 
120 " Monte çivisi No. 24 (numı.neye ı;llrt) 

10 " Bı:lınumı 
100 " Çiriş 

10 000 CHI Nalkıı (çivi~! llr bf"r;ıbi>r) n{!mıınPyP ~iire 
7ıın Oııl) ı\rl<'t Knbnra civi~i (Niıınıınrye göre) 
44 ooo Erkekli dlşilı k:ıp~ıil ( torrk) mimtıney,. 2nrl!! 

l 000 Tııb:ık:ı Zımpara kfıi:ıdı " '
1 

Er kıırıclurrıııt ımaUıtında kullanılmak üzerı> yukerıılıı IT'lkta~ \'e cln
!:İ yazılt 13 k:ılc'TI mcılzenıC' satın alınııc-akhr. Knl<>m kalem tf'l<lır yRpt· 
lnbilir isteklilerin tt'l'liflerinl 7/0/012 Pnzarte§i günii :ıks:ımına kadnr 
Ticaret ŞUb<'sıne vcrm<'lcı i rnıo olunur. .. . 

Bu :nalzemenin toı.imuııelerl hrr gıin Tlcarı?t şub<>::ılnde gorOlebıllr. 
(71!14 - 4247) 

,---------------------.-r:ı 
1 Hayriye Lisesi Müdürlüğünden 

30 Ağustos Zafer Bayramı merasimine lşt!rak etmek üzere İstan· 
bulda bulunaıı erkek talebemizin mezkQr ~ıı snat 8 . .30 da KoVlı ~ 

'9 • elbise ve kasketlerJyle mektepte bulunmalarT. ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlü9ünde1t 
· ı _ tkm1JJ tmtlhanlan 14 Ey1C'ıld~ bııslayfJ) 211 F:ylC'ıtde sona erecektir 

2 _ Me'-t~be giris !cin knyıt muameJesj 1 E)l' ldf' ııc;tlacak ve 4 
Blrinclt~srın -Pazıı: r,ıınU nksamına kadar devo:n ~ecekUr. 

3 - Glri~ milsnlıııka imtlhanları 5 Blrincıteşrln Pazartesi gfinO baş 
lıyııcaktır, (9137) 

29 • 8 - 942 

""9 ....................................... , 

Milli Müdafaa Ytkaretinden 
1. - Askeri liselerle, Kınkkale S&J\tlt, Ankara 

Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedıkli olrul~n kayit 
:ot , .,, • 

ve kabul işleri ''Konya askeri.orta okul~ .. :15 eylfıl 
942 tarihine kadar uzatılını~ 

il. - Maarif liselerinde bütünl~~ye kalıp ta bu 
tarihe kadar bütün1eme sınavJannı kendi okullarında 
muvaf fakıyet1e veren istekliler de askeri liselere 
alınacaklardır. 

• 
Bu gibilerrn namzet l(ayit olunmak üzere şimdi

den birer dil#?kçe ile bu1undukları yerlerin askerlik 
şube1erine veya doğrudan doğruya okul müdürlük
lerine müracaat etmeleri ilan olunur. "9070,, 

İstanbul Levazım · Amirliği -. . . 

s~tınalma Komisyonu İlanları 
Beh~ kilosuna 10 kunış tahmin edilen 278 !on kuru ot pazarlİkla 

satın elmacakt.ır. İhalesi 1,9,942 Salı günü saat 15 tc Tophanede tst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yaptlacaktrr 11k teminatı 2085 Ura .. 
dır. Tı.ıllpledn belli vakıtte komlsyoP" aalmPJArl. 

'(163) (9222J 

1\ 
Deniz: Yollama Md. e.4ndnde bulunan cüre~ roıttorltl5rQnQn tekne fa.,. 

miri yaptınlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/8/942 Pazartesi gQnfJ: saa1 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satm alına komisyonunda yapttacaktır. İ• 
lAvel keşif bedeli 2855 lira, katı teminatı 428 lira 25 kuruutur. Ke~ 
komisvonda .eörülUr Tallolerin belli vakitte komlsyona gelmeleri. •. { 

cıs3 - ıauy.~ 
llı/lıllt# I 1 '\ '~. 

Sah pazarmdaki amoarda mevcut denJzden su çeken ınotörlht ti'~ 
bin telleri tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 31/8/942 Pazartesi 
g{inO saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alına komisyonund~ 
yapılacaktır. Keşil bedeli 75 lira, kaU temlnatI 11 lira 25 kurustur. ?-'a.,. 
liplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. '154 - 9145); -Bt>her kilosuna 525 kuru~ tahmin edilen 15 ton ko.dar San sab'unltt" 
kösele altnac:ıktır, Pazarltkla eksiltmesi 31.8,942 Pazartesi gilnü saat 14,3()· 
da Tophııne:lf" 1st. Lv. Amirliği sııtm alma komisyonunda yaptlacaktır; 
İsteklilerin teklif' edecekleri mfkdar üzerinden J<~nunt temlnatlarlylo 
belli vakitle ırnmisyona gelmeleri. - (165 - 9224). 

150, OJO adet portatif çadır direk ve kazığı abn:ıcak1ır. Pazarllkla •• 
ckslltmt'ıll 3/9/942 Perşembe günU saat 14,30 da. T.:ıph:ınedc tst. Lv. A
mirliği saltn alma l:oroisyonunda yapılacaktır, Hcosinin tahmin bedetı 
74,220 lira, llk teminatı 4961 liradır. Nümune ve şartnamesl komisyon
da görülür. İsV!klıleı·in belli vakitte komisyona ge!mPleri. (150 - 9141)' -Eyüpt" ~ayri mam!n ambarında mevcut 99.627 tnetre kanavlçeden 
çuval yrıptırılacııktrr. Pazarltkla eksiltmesi 7/0/942 Pazartesi gilnil saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği sntın alına komisyonund.ı ~ı:ıpılacaktır, İ
maliye ücrcfüı'u tııhmin bedeli 4017 lira 20 kuruş, ilk teminatı 301 lira 
29 kuruşt.ır. Çuval r.Umunesi, evsafı ve §Brtnıımesi komisyonda görlllUr. 
ÇU\·allar ı'1ute~hhidin atölyesinde yapılac<ığt ,::ibf. Tophanede Sııraç evin- . 
df' ı:östcrilC'Cr!k mrıkinc ''e yerlerde de ynptlabılir. Tallpll.'rin belli va-
kitte komisyona ge'nıclc.>rl. (167 - 9338) 

'91 -BPlıı?r k!lo!:una ı;s kuruş tahmin ı?dilen 10 ton sabun tılınacaktır. Pn
znrlıkla cks;ıtrr.l's! 4/9/942 Cumn gClnil snat 15.45 de Tophrınede Lv. A
mlrlıfl satı'l c.lma komf~onunda ya"pılaC'aktrr. Kati tl.'min tı 1290 ltrııdtr. 
TR !ple n brt i n 111 komi yonıı gelmeleri , Oın - 9337) 

~----•3 0 M E R B A N K ' 

Deri ve kundura sanayü müessesesinden 
1 - Müessesemizin deri ve kundura fabrikalanna daimi 

IŞÇ 1 .ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret i~fntn kabiliyet ve kudretine göre 

günde 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevka. 
Iade zimanlara mahsus % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesi verı1ecektir. 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 ey. 

1111 salı gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylfile k._ 
dar sah ve çarşamba günleri Çarşıkpıda İstanbul Ayakkabı
crlar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mümesmli Sinoplu 
~.frhmerlP mürnc:ı:lt etmeler! flAn nlunur , __ ,, 

' 
, 
1 
" 

Klz \'c: J:;rKck Klsımlan 

BOGAZ!ÇI LiSELERi 
ANA SINIFI - İLK - ORTA - LİSE 

Yı:tılı ve yatmz talebe kayd ına ve esk; tıılcbenın kaydmm 
yenilenmesinf' ba~lımmıştlr. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTE SARAYLAR - Tt>lelon: 36.210 

• İLK - ORTA - LİSE • 

K ı z 

,, 
F. r k e k İSTİKLAL LiSESİ Yatım 

yatdı 

Tııll.'be hıydı ·çin PazartC'sf ve Perliembe gönleri mfıracaat edilebillr. 
E.c:kl t.11che kı<yııl:ırıntn yenilenmesine lO Eyil'lle kadar devam: edile· 

cektlr ~EHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

... 
tanbul 

,,. 22!l34 -

nu AKŞAM 
' BÜYÜK DERE 

BEYAZ PARK'da 
Zafer Bayramı ı:crefine fevkalide 

Prcıgram 

MÜZEYYEN SENAR 
NECATI TOKYAY 

ve arkadaşlnn KONSERİ parasız 
ktymı-tll hediyeler piyangosu, 6 muh
tf"lif varyete trupu, r.laturka oyunlar. 
ko111edl. nı ili oyunlar: Konsumas
yon 45 kuruştur, 

ve civar köylere otob!isler vardır 1 

FİKRİ T. KARDEŞ 
OTOMOBiL ve MAKiNiST OKULU 

Bomontl Tramvay durağı karşısı - Şlııll 
Şoför olacaklara 7 EylO.l 942 de başlıyacak yenı • 
devre için kayıt muamelesi devanı ediyor. Oku
lun devre başlangıç tarlh1erl, müddeti, ders 
programları, kabul ırartlnrl De diğer bilmek fste

dlğlnh her noktaya cevap veren talimatnamesini isteyiniz ve son R{lnü 
Bt>ldPmc-v!nt7. 'i'PlPfcın· R02"i9 

, lstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüqünden 
O'ı:ulun avda 35 lir~ ncretll has ta bakıctlıfı acık•ır. Sthhl m0esse-

611tta bulunm~ş bu iste tecrlibcli olup da lstekll oLınlar tetkik edilmek 
, fizerc elindeki ve .. alkle ol•ul mUdurlOfUnc get!nnclcri ilan olunur. (!!217), 


