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Başvekilim izin Tunceli seyahati hakkındaki ihtisasları 
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Dersim tedip hareketi son safhada 

Büyük ve eşsiz şef geçen seneki Tral(ya manevralarında 

BASVEKİL DİYOR Ki : 
Ordumuzun ve jandarmamızın bu 

dağlarda gösterdiği kahramanca 

çetin 

faali· 
yeti m ı 11 e t i m ı z ı n t a k t i r i n e 
arzetmek va z i f e m d i r. 

Manevralara iştirak 
eden kuvetlerimiz 

DAHA EVEL DERSİM'İN MALUM SARP, 
ÇETİN DAG VE KAYALIKLARINDA 

Tedip vazifesini 
ifa etmişlerdi 

latanbul, 29 a.a. - 8C14vekil Celal Bayar, Tunceli seyahati hakkıntlız 
ihtisaslarını ıoran bir muhabirimize, aıaiulaki beyanatta bulunmu§tur: 

"Eli.zığ'da ordu manevralarının son aafhalarmı takip ettim. Bili-
------------------------------------------------------------;yorsunuz ki bu manevralara tekmil modem teçhizatlariyle üç kolordu 

30 AGUSTOS ZA =ERİ 
Türk Milletini şerefli - bir savaş 

boyundan parlak barış hedeflerine 
ulaştıran bir tarih harikasıdır 

Zafer 
Bayramı 
. Nasuhi BAYDAR 
:.\tatürk, Nutk'un, Afyonkarahi

~: Dum!upmar meydan muhare
~llııden bahseden kısmmm bir ye
Ilı d.,, ••30 Ağustosta icra ettiğimiz 
ııı::•rebe neticesinde (buna Baıku
llıi ~an Muharebesi unvanı veril
ıııJ.tir) düıman kuvayi aaliyeoini 
._ a ve esir ettik... Demek ki, ta· 
W. "'11ır ettiğimiz neticei katiye bet 

ilde alınmıt oldu,. derler. 
ıı., ~Ynı kısmın bir batka yerinde de, 
İl' tiee olarak, mütalealarma tunları 
ıı~~e .~derler: ''Her aafhaaiyle düıü
t \1 ırtuı, ihzar, idare ve zaferle in
de.ç edilmit olan bu harekat, türk or
lı~~~· türk zabitan ve kumanda 
l1ı Yetıııın, yüksek kudret ve kahra· 
d "ılığını tarihte bir daha tesbit e -t,; tnuazzam. bir eserdir. 
~t • ~ eaer, türk milletinin hüriyet 

d. ••tıkla) fikrinin layemut abidesi -
.. 8 leu' ll eaeri vücuda getiren bir mil -

da " ey)adı, bir ordunun baıkuınan
ba.~'. olduğumdan, ilelebet mesut ve 

tiyarnn.,. 

Şef'iıı k d' h 1 · · lti.r .. ... en ıne aı esa etı ve ıcaz-
İzab Uslu.bu ile dört cümlede tarif ve 
de ettıkleri bu büyük eseri bugün 
tı.'.. Yarın ve ebede kadar kuthyaca-
~•ız 'b· rllz &ı ı, bir kera daha kutluyo-

ed!~ı;riıı büyüklüğünü iyice takdir 
b- ılrııek için istiklal harbini isti! -

- .. etrıı· 1 • 
lıçu 1f olan korkunç yok ugun 
11ı.,k""una göz kırpmadan bakabil
Saııı &erektir. 19 mayıs 1919 da 
le •uıı'a çıkan Atatürk'ün lisaniy -

• ll'erı "' ıı.,,. e "utuk'ta okuyarak, o uçu-
Un tüyler ürpertici hayalini göz

(Sonu 8. inci sayfada) 

1 
Türk ordusunun Ankara taıı ile 

bilenmiı aüngü.sünü, Ege denizinin 
zeytin aiaçlariyle bezenmİf kıyıla-
rına fİnlfek gibi, rü.zgcir gibi götüren 
hamlenin heyecan ve .sevincini yü
rekten hatırlıyan vatan çocukları, 

takvimin bu büyük günü yazan yap
raiı önünde yıllarce eiildiler; yıl· 
!arca da eiileceklerdir. 

Dünya tarihinin kalın ciltlerini 
karııtıranlar, orada oayılmaaı güç 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bugün, Zafer 
bayramlarını 

ve Tayyare 
kutluyoruz! 

Orduya 1050 yeni 
subayımız katılıyor 

Bugün 30 ağustos zafer ve tayyare bayramıdır. Türk istiklal 
ve milli kurtulu§ tarihinin bu en şerefli günü, her sene olduğu gi
bi, bu yıl da, büyük bayrama layık bir törenle kutlanacaktır. 

Gündüz Genel Kurmay Baş- ce tanzim edilmittir: 
kanlığında ordu adına bir kabul Saat 8 • 8.30 "a kadar ordu mensup-

k • ö ları; 
resmi; hipodrumda as erı t ren 
ve gece de iki fener alayı vardır. Saat 8.30 - 9 za kadar mebuslar, 

Ordu adına kabul resmi sabah Başvekalet ve vekaletler mensupları, 
saat 8 dedir. Tebrik sırası, şöyle- (Sonu 8. inci sayfada) 

Ordu terfi listesini 
aynen neşrediyoruz 

Ali tasdika iktıran eden listeyi l)ugün aynen 5 inci, 
6 ncı sayfalarımızda bulacaksınız •• 

Yeni İtalyan Büyük El~i i 

Atatürk1e 
ilimafnamesini takdim etti 
Ankara, 29 a.a. - ltalya'nın 

yeni Ankara Büyük Elçisi Otta
vio de Peppo bugün Cumhur 
Batkanı Atatürk' e itimatnamesi
ni takdim etmittir. 

Türk ordusu ile 
bütün memieket 

iftihar edebilir 
Elazığ 29 (Hususi) - Dün Halk

evinde yapılan manevra kritiğinde 
Orgeneral Kazım Orbay tarafından, 
komuta makamlarını işgal eden su
baylata manevranın üç günlük saf-

(Sonu 8. inci sayfada) 

1 

ve iki aüvari tümeni ittirak elti. 
Büyük kumanda heyetimiz, yeni ıilahlarla her gün daha tekamül eden 

ordumuzu zafer mektebinin yüksek tecrübe ve dersleriyle yetiştirmekte 
devam etmektedirler. Erattaiıördüğüm disiplin, şevk ve enerji, subayla
rrmrzm vukuf kabiliyet ve meharetli idaresi, havada ve karada yeni vası
ta ve silahların kullanılmasındaki muvaffakiyet, büyük milletimizin or
dusiyle iftihar etmekte ve milli mukadderatını bağlamaktaki güveninde 
haklı olduğunu gösteren kuvetli bir hal arzediyor. Bilhassa ilave etmeli
yim ki, bu kuvetler daha eve! Dersim'in malum sarp ve çetin dağ ve ka
yalıklarında kendilerine verilen tedip vazifesini ifa etmişler ve büyük 
bir kısmı uzak mesafe katettikten sonra Elazığ ile Palo arasındaki ma
nevra sahasına gelmişlerdi. Buna rağmen kıtalarda hiç bir yorgunluk & 

seri yoktu. Burada ordu sıhiyesinin ve geri hizmetlerinin de mükemmel 
işlemiş olduğunu kaydetmek isterim. 

Beni müftehir eden görütlerirni Cümhurreisi ve kahraman cümhuri
yet ordularmm eşsiz Başkumandanı Şefim Atatürk' e arzettim. 

Orada iken, Dersim'in tedip hareketi ve aynı zamanda 

imar ve ıslah programiyle meşgul oldum. Askeri ve mül
ki sa!Rhiyettar zevatın ınalftmat ve mütalealanm dinle
dim. Yapılan tedip hareketi kati ve müsbct netice vermi
ye ba~lamı~ V(' son safhasına gelmiştir. 

Kısa bir zaman sonra, Der.sim'in §İmdiye kadar geçirdiği safhaları ve 
bundan sonra yapılması kararlQ§tırılan ıslahatı bütün tafsilatiyle efkarı 
umumiyeye bildireceiim. Şimdiden ifade edebilırim ki eski zamanlarda 
olduiu gibi toplu ıekavetin vukuu bertaraf edilmi~tir. 

Ordumuzun ve jandarmamızın bu çetin dağlarda gösterdiği kahra
manca faaliyeti milletimizin takdirine arzetmek vazifemdir . ., 

" • 

Q:ı~ı.ı~kilimiz B. Celal Bayar ve Millı Müdafaa Vekilimiz general Ôzalpı doğu 111Gnevralarıncl• 
UıyY._aı-elerin hareketlerini takip ediyorlar · 
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Orta mektep muallimliği Birer derece terfi eden • ~ 
imtihanını kazananlar Orta öğretim muallimlerı iı .•.•••.•......•......•••.....••....•...............•............................ ,_.. 

• 

iyi ve kötü eser Maarif Vekaleti tarafından orta ted
risat muallim ihtiyacını karşılamak i
çin, orta mektep muallimi olmak üze
re ilk mektep öğretmen okulu ve lise 
mezunları arasında açtığı imtihan bit
miş ve muvaffak olanların listesi neş
rolunmuştur. Bu imtihanı kazananlar 
A. ve B. dereceleriyle ikiye ayrılmış
lardır. A derecesinde muvaffak olan
lar doğrudan doğruya orta mektep 
muallimliğine tayin olunmuşlardır. B. 
derecesinde muvaffak olanlar da Gazi 
terbiye enstitüsünde bir sene mensup 
oldukları seksiyonlara devam ettikten 
sonra orta mektep muallimliğine ta
yin olunacaklardır. 

Fransa·da, tatili geçirmek üzere sayfiyelere gidenler arasında birce
reyan başlamış: En kıymetli şair ve muharrirlere karşı rağbetlerini bir 
müddet için terkederek okumak iizere beraberlerinde ikinci ve üçüncü 
dereceden sanatkarların eserlerini alıp götürüyorlarmış. 

Bir arkad8§, bu hareketin bir cihetten faydalı olacağı mütaleasında 
bulunuyor: ''Her şeyin kıymeti kendi zıddı ile anlaşılır. Birinci derecede
ki eserlerin nefasetini iyi takdir edebilmek için de ikinci ve üçüncü de
recedeki ıairlerin kitaplanna ihtiyaç vardır.,, diyor. 

Eveli, ikinci ve üçüncü dereceden muharrirlerin eserlerine rağbetin 
pek de yeni bir cereyan olacağına aklım ermiyor. Fransa· da tiraji en yük
sek eserler arasında kıymet itibariyle ikincl, üzüncü değil, hatta dördün
cü, be§inci derecede bulunanlar az değildir. Bu itibarla, eser seçenlerin 
kıymet ~ere.cele~ni_ nasıl ~~n ettiklerini bilmiye ihtiyaç vardır. Eğer 
muharrırlerı sevındırmek ıçın en az satış yapmıı kitaplan intihap ediyor
larsa, bunlann arasında birinci derecede kıymette eserlerin bulunması da 
pek mümkündür. 

Bu imtihanlarda A derecesini kaza
n.anlar 9unlardır : 

A derecesinde Matematik 
imtiluınını kazananlar Kötü ~itab~. okuman~ y~k~e~ eserlerin kıymetini daha iyi anlamıya 

yarıyacagı mutaleasına ıse ııtırak edemiyorum. Kötü kitap cok defa o
kunması ve hazmi kolay kitaptır. Mukayese yaparak büyü-k eserlerin 
kıyme~ni a~laması için kariin_eline bu neviden basit ve değersiz kitap
l~r v~nr~enız, o.nlar~n daha z_ıyade hoşlanması 1'e kendisinden, fazla 
bır zıhnı ceht ıstemıyen bu kıtaplan diğerlerine tercih etmesi ve hatta 
onlardan üstün bulması pek mümkündür. 
Oku~ bir itiyat meselesidir. Kötü ve basit kitapları okumak itiyadı

nı almı§ ınsam daha yüksek ve bu itibarla da daha ağır eserler okumıya 
alıştı~_ak. kolay. değildir. Onun için, hatta mukayese maksadiyle de ol
sa, kotu hır ~enn okunmasını tavsiyeden çekinmek daha doğru bir ha
reket olur. lyı eser, kıymetini anlatmak için, esasen kötünün yardımcı
lığına muhtaç değildir. - Yaf&I' NAB1 

Turan Dertli Reşadiye Bereketli O. 
Tokat, B. Erol Seferihisar Beyler O. 
İzmir, Zehra Göncer İst. 44 üncü okul 
İstanbul, Nevruz 'Gündoğdu Şebinka
rahisar Tamzaro O. Giresun, Şerif E
geli Miaakımilli O. İzmir, M. Güney 
Maden okulu Elazığ, Zeliha Vecdet 
Arı Beyoğlu dördüncü okulu İstan
bul, Rasim Uslugil Gedikpaşa Surp
Mesrupyan İstanbul, Ömer Cudi Beı· 
ni Köseçelebi okulu Malatya, Şaban 

Turan Bakırköy, Halkalı okulu latan· 
bul, Seher Ural Erenköy kız liseıi ilk 
okulu İstanbul, İbrahim Canyanar 11-
ğm Ruuz köy okulu Konya, Cafer Er· 
bilgil Kabataş lisesi yardımcı lıtan
bul, Münevver Uslugil 8 inci okul İı· 
tan bul. 

Sanat mektepleriyle Enstitü 

terfi edenler öğretmenlerinden A derecesinde tarih, coğrafya 
imtihanını ka:ısananlar Maarif Vekleti bölge sanat ve 

meslek mektepleriyle enstitülerdeki 
öğretmenlerden birer derece terfi e· 
den öğretmenler hakkında bir liste 
neıretmiıtir. Bu listeyi aynen derce· 
diyoruz : 

MOQfı 40 Uradan 45 liraya 
çıkanlar 

İzmir bölge Nnat okulu fransızca 
öğretmeni Muzaffer Harç, İltanbul 
erkek terzilik okulu tilrkçe öğretmeni 
H. Cevdet Oflu, Aydın bölie sanat o
kulu tUrkçe 8ğretmeni Emin Erbey, 
Kadıköy kıs eıııtitUıU türkçe öğret
meni Vealme Erenel, Ankara bölge aa
nat okulu riyuiye öğretmeni Danyal 
Akbel. 

Jlatlfı 35 liradan 40 liraya 
,,kanlar 

!atanbul erkek terzilik okulu terzi -
lik öiretmenl Burhanettin Aygün, 
Konya bölge sanat okulu riyaziye. fi. 
.ılk, kimya, makineler ırupu öğretme
ni Fahri Ataberk, Diyarbakır bölee 
aanat okulu demir atelyeai tefi Şükrü 
Çelikön. Oskiidar ku: enatitilıii tarih, 
c:oirafya öiret~ni Hikmet Uzbilae, 
Bura Necatibey kı.1 enıtitüıil fran
ıuca öiretmcni Ahmet Asım Sonu
mut. Ankara tecim lisesi coğrafya, 
franıuca öğretmeni Ali Teoman, An
kara tecim liıeal bUrokomeraiyal öğ
retmeni Ş. Fuat Erllçln 

Maaıı 30 liradan 35 liraya 
çılumlat 

Necip Erdem Harput Ok. Elbığ, 
Osman Zeki Öner Liıe beden eğitimi 
KonyL 
Maıenullik imtihanında B de

recesinde muvaf /ak olanlar 

enstitüsü moda - çiçek teknoloji öğ
retmeni Neyir Turban, 1.ımir cümhu
riyet kız enstitüsü tilrkçe öğretmeni 
Ayşe Akıncı. Bursa bölge sanat oku -
Ju türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi 
öğretmeni Ali Ulvi Boysan, İzmir 
bölge sanat okulu türkçe öğretmeni 
İrfan Ha.zar, Konya bölge sanat okulu Haydar Aktaş Iğdır ikinci o
fransızca öğretmeni Nuri Demir, Ka- kul Karı, Mehmet Çavuşoglu Ziya 
dıköy kız enıtitüıü fen bilgisi öğret- Gökalp okulu Kara. Latif Doiuıoy 
meni Behiye R. Sağlar, Ankara İs- Ziya Gökalp okulu Kan, Emin Erke 
metpaşa kız enstitüsü beden eğitim Sarınç köyU okulu Sinop, Sabri Tuay 
ölretmeni Nerime Tem, Trabzon orta 'Gölpazarı okulu Bilecik, Zekiye Arna 
teçiın okulu fransızca öğretmeni Akif Mera~ _ok~lu Kon>:a• _üzeyyir Kara
Saruban, Konya bölge aanat okulu tay Bırıncı .o~ul Bıtlıs, İhsan Soysal 
makineler ırupu öiretmeni Fuat U- Daren.?e Saıfı~e o~~lu _Malatya, Re
zel, Kadıköy kız enstitiilü biçki • di. cep Gurkan Kıne ıkı.?cı ok~l Ay~ın, 
.kit Hlretmenl Fahriye A.be!. 8- ~~lhLwil'f]csilmhur_ıyeç_ 
bölge sanat okulu ağaç i~1eri r-esim ve okulu Gırcsun~-saaettın Soylu Yenı 
teknoloji öğretmeni Cemil Sümer yol okul Malatya, Hüseyin Tuncer 

• Edremit köy okulu Van, Kemal Çeri· 
MQQfı 20 liradan 25 liraya başı Ortaklar okulu Aydın, İhıan Gü-

çıkanlar rel Akseki Güzelsu okulu Antalya, 
İıtanbul bölge ıanat okulu franıız- Hakkı Tiirkmen üçüncü okul Muğla, 

ca ~&retmeni M. Zeki önıelen, Be· Abdi İlci İstiklal okul Burdur, Abidin 
yoilu akpm kız ıanat okulu ev idare· Çı~ Turgutlu İsmetpaşa okul Manisa, 
ıi • yemek piıirme öğretmeni Adile Dofan Ö.ztilrk 'Göz mütehassısı dok
Onan, Uıküdar kız enıtitüsü beden e- tor Fuat yanında EdirM, İbrahim Er
ğitim öğretmeni Aliye Gürgül. den Ödemit Lilpbey okulu İzmir, Ha-

san Ataç Oüzelhisar okulu Aydın, 

Muammer Günbay Gürele okul Gire· 

1 
.................................................... 1 

sun, Alaettin Bingöl Gölpazarı okulu 
- Tayyaren olmayınca, tay- Bilecik, Hasan Tüzün Lüleburgaz o· 

yarelerin •ölılerinin emniyetini kulu Kırklareli, Ahmet Aydın Kale-
tam teaia etmedikçe, gökle yal- cik Sulak yurt okulu Ankara, Tevfik 
;... UfamamaJr ,.1ılinJe değil, Şakaklı Turan okulu Urfa, Mehmet 
6Gflllı tlilı ••*1irememelı, hat- Kan I~dır birinci okul Kara, Turgut 
ta nel.. alamamalı ı•lılinde, Arısan Köşk ikinci okulu Aydın, Hil
tam ve kati olarak münaebeti mi Özkül birinci okul Muş, Osman 
lteamiye ergeç mahkiimaun. Nuri Haktan Zara Umraniye o-

- Sulhun nimetlerinden fay- kul Sivaı, Oıman Enıoy Si • 
dolanmıya baflıyan .,. ona l.u mav Çokiler köy okulu Kütahya, M. 
lcadGT h,,,.,..t plunİf olan türle Oğuz Altuğ Şehir Nuarat okul Urfa, 
milleti, •ulhu lıorumanın birin- Yakup Avcı bmetinönü okulu Seyhan 

Ahmet Yılmaz Emirdağı eıki Alevi
ci ıarll olan •öltte m&hlanmı· ran okul Afyonkarahisar, Nazım Su-
ya ve 6Öltlerinin emni)'fltini ko- nar hmetpaşa okul Malatya, Saliha 
rumıya elbette canla 6afla •· Şimıek 38 inci okul İstanbul, Şekur 
rılacaktır. Çağatay Erkek lisesi yardımcı İzmir, 

'"""'"'"""'" """"""'"""'"""'""' Oıman Berköz Aksaray Helvadere o-

kulu Niğde, İffet Mersin Divrik cüm- Dünkü sayımızda Orta öğretim muallimlerinden birer derec:I ~ü 
huriyet okul Sivas, Ali Murtaza Özü- terfi edenlere ait listede, terfi derecelerini göıteren ara serlevha- ıle 
şık Edirne öğretmen okulu mez. Bolu, ları unutulmuştur. Batından itibaren listenin birinci tek sütunO' e n 
Fehmi Asya 56 ıncı okul İstanbul,' nun 78 inci satırındaki Konya kız öğretmen okulundan BayaJI t~ 
Rahmi Oksal Namık Kemal okulu Kır- Fakihe'ye ~adar olan isim sahiplerinin maaılarının 35 liradan 40 : 
şehir, Fahriye Özden İnönü okulu Ma- liraya ve aynı sütunun 79 uncu satırında Süleymaniye orta oku- d 
latya, Şahin 'Göçer Eregli Başveren- lunda Bayan Fatma'dan listenin sonuna kadar olan isim sahiplr :e 
cu~a oku~.u Zong~ldak, Mehmet Öder rinin de maaılarının 30 liradan 35 liraya çıkarıldığını bildiririSo 8 
Edırne Suleymanıye Beyler ok. Zon- Maqları 30 liradan 35 liraya çıkan muallimlerin devam ve .0-
guldak, Adil Onur İnönü okulu Sey- d b ·· · 
han Z k . K"" .. k.. de A kaf nunu a ugun verıyoruz. , e erıya uçu on r yın 

okulu Mardin . 

Tarih ve coğrafya imtihanında 
B. dereceainde muva/fak 

olanlar 

Mustafa Çankaya Bergama. Kınık 
ok. İzmir, Orhan Edgüer Murat Ger
men ok. Manisa, Veli Gökçen Mimar
Sinan ok. Kayseri, Nezihe Dürder Ga
zi ok. Balıkesir, Meliha Güney Dum
lupınar ok. Balıkesir, Necip Atay Ne
catibey ok. Manisa, Saadet Göbelez U
ıak 'Gazi ok. Kütahya, Mahmut Satıç 
Hacılar ok. Burdur. Hulusi Tanyeri 
Yenipazar ok. Aydın, Ayşe Saadet Ça
kur Bergama Kınık ok. İzmir. Ziya 
Özkaynak Beykoz Mahmut Şevketpa
fa ok. İıtanbul (Ankara), Mefharet 
Barlaa Tahtalıhamam No. ıs Edirne, 
Melihat Ustar cümhuriyet ok. Bursa, 
Mürüvvet Alper Sındırgı 1 inci ok.Ba
lıkeair, Musavver Ünlüsü Gazi ok. İz
mir, Şükrüye Vural Ereğli Bozhane 
ok. Zonguldak, Sadiye Dereli Isparta 
Gazi ok. Isparta, Turgut Üner Tur
gutlu - Ahmetli ok. Manisa, Ömer Ça
kır Terme ok. Samsun, Hurşit TUzün 
Umurlu ok. Aydın, Hüıeyin Güner 
Ankara Ayaıkeşanoz ok. Kır9ehir, 
Rıza Çallar Diyadin kültür ityarı Ağ
rı, Pakize Anıl Barbaros ok. Kütahya, 
Neriman Tüzün Şarköy l9ık ok. Tekir 
dağ, Meveddet Okan 17 nci ok. İstan
bul, Mehmet Turgut Beşiktas 38 ok. 
İstanbul, Sadiye Erdelman Beşiktaş 
38 ok. İstanbul, Sait Erbaş ı ci ok. Muş 
Ayşe Berktan BUrhaniye Gömeç ok. 
Balıkesir, Güııin Sönmeıı Hoca Ali ok. 
Bur11, Muıtafa Baf Bergama Tırman
Jar ok. f.zmlr, Cemile KmlgUn Malte· 
pe ikinci ok. İstanbul, Şefik Ergün 
Çine 1 ci ok. Aydın, Sıtkı Demir Cüm
huriyet ok. 'Yozgat, Niyazi Ülkil Sa
karya ok. Yazgat, Meliha 'Güven Na
mıkkemal ok. Kırşehir, Ziya Akkaya 
Yefilyurt ok. KırHhiı". 'I.crl_ik _Erkal 
SögütTüzakh ok. Bilecik;Tahıın Ky-
gün İskilip Misakımillt ok. Çorum, 
Bedia Özer 64 cü ok. İıtanhul, Fazıl 
Kaner Bismil kültür işyarı Diyarba· 
kır, Haydar Ataseven Gölcük ok. Niğ
de. 

Fizik, kimya, ıabii ilimler 
imtihanında B derer.e~inde 

muva/lak olanlar 
Sacit ipekçi Alanya merkez ok. An

talya, Nabi Kutlu.le Alıınyama köy ok. 
Giresun, Abdullah Boray Gazi ok. Ma
latya, Enver Paainli Edremit Altınova 
ok. Balıkesir, Ahmet Cotkun 1 el ok. 
Bitlis, Zeliha Tamer Nuriye köyü ok. 
Maniıa, Fethiye Örgenç Uşak Müjde 
ok. Kütahya, Saip Titiz Bey~ehir ok. 
Konya; Radiye Kaaırga Hayriye köyU 
ok. Eakifehlr, Nadide TUzUnalp Mu
ratlı ok. Tekirdag. 

Salt Atsal D8rtyo1 Gazi ok. Scy· 
han, Saliha Kovankaya Hayrabolu De· 
libedir ok. Tekirdağ, Ethem Turna
can Hendek Soğuksu okulu Kocaeli, 
Bekir Sami Algan Karamürsel ok. Ko
caeli, Ragıp Öneli cUrhhuriyet ok. Ur
fa, Asım Aydın Ayancık Bakıreli ok. 
Kastamonu, Halit Bayrak Karaviran 
ok. Çorum, Şaziye Özmen Divrik is
tiklal ok. Sıvas. 

Mu~ları 30 lircidan 35 liraya 
çıkarılanlar 

İzmir erkek liıeıinden Y. Ziya, Ka1tamo
nu lııesınden Faruk, Kaıtamonu liıesınden 
Sami, Kutahya lisesinden Ekrem, Akıehlr 
ortaokulun<lan Hulusi, Amasya ortaokulun
dan ı.·. Fevzi, Ankara birinci ortaokuldan 
1. Hakkı, Ankara birinci ortaokulundan Se
lihattin, Bafra ortaokulundan Ane, Bile· 
cik ortaokulundan Mansur, Bilecikortaoku
lunc.lan Murtaza, Çatalca ortaokulundan 
H. M Unip, Elizıı ortaokulundan Cemile, 
Gelenbevi ortaokulundan Kemal, İnönü or· 
taokulundan Osman Fevzi, İzmit ortaoku
lundan Adalet, İzmit ortaokulundan Bedia, 
Ankara kız lisesinden Hadiye, Zile ortao
kulundan Mustafa, Yalvaç ortaokulundan 
Niyazi, Van ortaokulundan M. Asım, Uıkü· 
dar uçuncu ortaokuldan Hilmi, Uıkudar i· 
kınci ortaokuldan Mehpare, 'Oıklidar ikinci 
ortaokuldan Huveyli, Trabzon erkek orta 
okulundan M. Ali, Trabzon erkek ortaoku· 
lundan Nurettin, Tarsuı ortaokulundan A. 
Şekuri, 'rarsus ortaokulundan Etem, Tak· 
sim ortaokulundan Bedia, Taksim orta oku
lundan Halıı, Ş. Karahisar ortaokulundan 
Halil, Osmaniye ortaokulundan Faik, Oı· 
manıye ortaokulundan A. Rıza, Karaman 
oratokulundan M. Ali, Kadıköy birinci or· 
taokulundan Ekrem, Ankara erkek liıeıin
den Osman Şeref, Ankara Gazi lisesinden 
Behzat, Ankara Gazi lisesinden N. Şazi, 
Ankara Gazi liıeıinden Maıuk, Afyon lise
sinden Sadettin, Afyon liıeıinden Fehmi, 
Antalya lııesinden Süleyman, Buna liıe· 
sinden A. Rustem, Eskiıehir liıeeinden Kl· 
mil, htanbul erkek liıeıinden Nurulllb, 
İzmir kız lisesinden Samiye, İzmir Juz lise· 
ıinden Hayriye, İzmir kız liıeıinden H. E
min, Kabataı lisesinden Kemal, Ka1tamonu 
liıeıinden Fevzi, Konya kız öiretmen oku
lundan Mihriban, Yozgat lııeıinden Şinaıi, 
Malatya lisesinden Melek, Samsun liıeıin
den Perihan, Gaziantep liıeıinden Süreyya, 
Diyarbakır lisesinden Latif, Haydarpap li
sesinden 1. Etem, Haydarpap liıesinden 
Mellhat, Kayseri lisesinden O. Liltfii, Kil· 
tahya lisesinden Mehmet, Ankara kız llıe· 
ıinden Miınevver, Tekirdai orta okulundan 
Hikmet, Emirgan ortaokulundan Perihan, 
Eyüp ortaokulundan Servet, Edime or\ao
kulundan Mediha, Buru ortaokulundan 
Abdlilkadlr, Burdur ortaokulundan Müfit, 
Bafra ortaokulundan İs. Oğuz, Ankara i
kinci ortaokuldan Mualli, Samsun lisesin
den Rifat, Samsun lisesinden Şahin. 

M«a§ı 25 liradan 30 liraya 
çıkarılanlar 

~ ..... _ .. _ _. ....... 
sar ortaokulundan Ferruhsar, Süleymaniye 
ortaokulundan Emine, Galatasaray lisesin
den İsmail Hakkı, Bafra ortaokulundan E. 
Milzeyyen, Kastamonu ortaokulundan Na
dide, Emirgan ortaokulundan Emine, Cüm
huriyet ortaokulundan Emine, Buca orta
okulundan M. Emin, Buca ortaokulundan 
Hıfzı, Ankara erkek lisesinden Senai, Edir
ne llıetiuden İlmail Hakkı, Eıkiıehir lise
sinden Hakkı, Edirne Kız ögretmen oku
lundan ZUhre, Urfa ortaokulundan Leyll, 
Develi ortaokulundan Şadan, Kırklareli or
taokulundan Turııut, İzmir kız öiretmen o· 
kulundan Ahmet, Tokat ortaokulundan ı.. 
mail Hakkı, Unye ortaokulundan Ahmet, 
Gumulihane ortaokulundan Lütfullah, El
bistan ortaokulundan Selüıattin, Haydar
pap lisesinden Muhtar, Trabzon erkek öi· 
retmen okulundan Saim, Burdur ortaoku· 
lundan Fahriye, Çapa ortaokulundan Miıed
dep, Kadıkoy uçtlncu ortaokuldan Cemalet
tin, Ankara birinci ortaokuldan Nuri, Kon
ya ortaokulundan Abdurrahman, tJnye or
taokulundan Ya11f, Siıleymaniye ortaoku· 
lundan Aliye, İstanbul erkek lisesinden Ke
mal, Kayseri lisesinden Kemal, Balıkesir 
llıosinden A11e, Haydarpaıa lisesinden Na
aih, İlparta ortaokulundan Muammer, Kan· 
dilli kız lisesinden N. Halit, Nilde ortao
kulundan M. Lütfü Biga ortaokulundan 
Kemal, Ka<lıkoy ortaokulundan Aliye, Ço
rum ortaokulundan Halil, İzmir Karataı 
ortaokulundan Fikri, İzmit ortaokulundan 
Didar, Kırklareli ortaokulun<lan Sait, Kon· 
ya ortaokulundan Rebia, Merıin ortaoku· 
tundan Sabri, Rize ortaokulundan M. Tev· 
flk, Ankara erkek lisesinden Mukaddes, Ma· 
latya lisesinden Hakkı, Trabzon liseıinden 
Nihat, h:mir kız lisuinden Fikriye, Bur
sa kız ofrctmen okulundan Selma, Kayseri 
liııesinden M. Muhtar, Adana ortaokulundan 
Ziılfikar, Akhisar ortaokulundan Rukiye, 

Amasya ortaokulundan 1. Nihat, An 
birinci ortaokuldan Vecide ,Ankara bırı 
ortaokuldan Nezihe, Ankara ikınci o 
kuldan Adalet, Bakırkoy ortaokulun 
N. Hadi, Bartın ortaokulundan Rahmi, 
lecik ortaokulundan Leman, Buca ortao 
lundan Niglr, Burdur ortaokulundan Ok 
Çatalca ortaokulundan Mahmure, Çapa 
taokulundan Halide, Edremit ortaokul 
dan Fatma, Heybeliada ortaokulundan 
Raııp, İnönü ortaokulundan Meliha, 1no 
ortaokulundan Şekibe, İnönü ortaokul 
dan Seniha, Kadıkoy birinci ortaokul 
Şahap, Karaman ortaokulundan İbrahı 
Karamon ortaokulundan Edibe, Merzif 
ortaokulundan Müııerref, Kastamonu o 
okulundan Fitnat, Kastamonu ortaokul 
dan Huriyet, Kırklareli ortaokulundan 
rafettin, Kırıehir ortaokulundan M~zı 
Kıqehir ortaokulundan Haydar, Kumk 
ortaokulundan Fatma, Konya ortaokul 
dan Emin, Maraı ortaokulundan Şemset 
Nazilli ortaokulundan Mahir, NıA;de o 
okulundan H. Fikret, Ordu ortaokulun 
Kemal, Samsun ortaokulundan Leman, 
nop ortaokulundan Dili.ver, Sinop ortao 
!undan H. Avni, SüleYmaniye ortaokulun 
Nuriye, Tarıuı ortaokulundan Salih, Tr• 
son Juz ortaokulundan Hakkı, Urfa orta 
kulundan Ratip, Urfa ortaokulundan Arı 
Unye ortaokulundan İbrahim, Uıklidar 
rinciortaokuldan Meliha, Oıkildar ikin 
ortaokuldan Meryem, Adana kııı liıcsind 
Aliye, Ankara kıı liıeıinden Emine, Anla 
ra kız liıeıinden Zahide, Ankara erkek lı 
ıinden Fevziye, Ankara erkek llıesind 
Şi.ıkril, Ankara erkek liıeıindın Tutan, A 
kara erkek lisesinden Mesut, Ankara erk 
liıeıinden M. Ulvi, Afyon lisninden Sa 
hattin, Antalya liıeainden S. Refik, Anta11' 
lise•inden Sırrı, Balıkesir liı11inden Me ı 
ke, Bursa lisesinden Cemil, BurH lisesıll" 'il 
den M. Neılh, Denizli liıesinden İımet, Dl 
yarbakır lisesinden Süheyl, Diyarbakır ıııe
ıinden Seyfi, Diyarbakır lisesinden A. Dı 
Erenlcoy kız liıeainden İclal, Erzurum hı 
ıinden Nabi, Eıkiıehir liseıinden Reşa 
Eıkiııehir liıesinden Hayri, Oadantep lı&r 
sinden Hilıeyin, Gaziantep lisesinden Nası • 
ma, Haydarpata liıeıinden R. Zilbtu, Ha1 
darpap lisesinden C. Raıit, İstanbul kız ıı• İt 
sesinden Talia, İstanbul kız liınlnden sa· • ' 
biha, 1aıanbul kı:ı liıesinden Canan, lstan- • 
bul erkek lisesinden Osman, lıımlr kız hı 
ıinden Fikret, !amir kız lieeıinden Aliy 
lımlr kız llıeılnden Bedia, bmir trkek li 
aeıinden Halit, İzmir erkek lisesinden A 
Ulıen, İzmir erkek lisesinden N. Ahmet. 
Kandilli kız lisesinden Nebihe, Kandilh kıl 
lisesinden Zekiye, Kandilli kız lisesind 
İclil, Kayseri liıeıinden Neyir, Kayıe 
lisesinden hmall Hakkı, Konya lisesinde 
Nezahat, Sivas lisesinden Sabri, Sivas Jıse 
WYtr~c:fiMMı~1'msnı~~rımbı~ 
Vehbi, Yozgat liaeıinden Halit, Adana e~ 
kek öıretmeıı okulundan Aliye, Malatya h· 
aeıinden Fatma Zehra, Balıkesir öğretmeli 
okulundan Etat, Bursa kız lisesinden Le
man, Edirne kız lisesinden Adviye, Edim• 
erkek öğretmen okulundan M. Ali, Bur .. 
kız ölretmen okulundan MUrvet. 

MGU§& 22 liradan 25 liraya 
çıkarılanlar 

İnönü ortaokulundan Kevser, Bursa kıl 
ögreunen okulundan Baha, Beyka. ortaO" 
kulundan Emine, Silifke ortaolrulundaO 
M. Muhtar, Mardin ortaokulundan İbra• 
him, Cibali ortaokulundan N. Belkiıı, Bar• 
tın ortaokulundan Fehmi, Karaman onav 
kulundan Tevfik, Muila ortaokulundaO 
Necmettin, Meraifon ortaokulundan Fikri. 
Vefa lisesinden M. Necati, Erzurum blrct• 
men okulundan Salim, Mardin ortaokulun
dan Sabri, Kilis ortaokulundan Ömer, Gi• 
resun ortaokulundan Nebahat, Sinop orta• 
okulundan Saime, Galatasaray llıealndell 
A. Hikmet, Bayburt ortaokulundan Şakir, 
Bergama ortaokulundan A. Ul•i, Ciir•ud 
ortaokulundan Suat, N evıehir ortaokuluıı• 
dan Kemal, Antalya lisesinden Hlianiye. 
Galatasaray liseıinden M. Sadık, Ankats 
musiki atretmen okulundan M. Ratıp,All 
kara muılkl ölretmen okulundan Anly., 
Eıkiıehir lisesinden Nefise, Eskişehir liıe• 
ılnden Hüınil, Afyon lisesinden N. Berire. 
Aydın ortaokulundan Nimet, İltanbal kıl 
ortaokulundan Fatma, lsparta ortaokulıao• 
dan Adnan, Burdur ortaokulundan Nuri• 
Buca ortaokulundan A. Nuri, Buca orta o
kulundan Hamdi, Kiliı ortaokulundan Ta· 
bir, Kırıehir ortaokulundan S. Zeki, Siirt 
ortaokulundan Abdülvahap, Ünye ortaokU• 
tundan Hayr!Je, Uılrildar ikinci ortaokul• 
dan Mellhat, Takıim ortaokuldan z. A~ 
İzmir kız lisesinden Ziya. 

Ankara tecim liseıi türkçe ve yurt 
bilgiıi öğretmeni Muhittin İnözü, 
Mersin akıam tecim okulu daktilo ve 
ticari muh&berat öiretpıeni Fahri 
GW..r, Samıun orta tecim okulu türk
çe ve riyaziye öiretmeni Litif Gök· 
göl, Samsun orta tecim okulu ıteno ve 
daktilo ögretmeni Saffet R. İrtenk, 
Samıun orta tecim okulu tarih, cog· 
rafya ve yurt bilgiıi öğretmeni Adil 
Erdener. Samsun orta tecim okulu 
büro ve riyaziye öğretmeni Ali Uyak, 
lzmir tecim lisesi türkçe, ticari mu
ba. öiretmeni HUınü Türkekul, İzmir 
tecim liıeai ekonomik coğrafya, tarih. 
malbilgiıl öğretmeni Nuri Atalay. A
dana orta tecim okulu büro ve riyaziye 
ogretmeni Nadir Arat, lzmir tecım Ji. 
ıeıi inıili.zce öiretmeni M. Ş. Salep • 
çi, İıtanbul bölce ıanat okulu ağaç it· 
lerl atelyeai öiretmeni Tevfik Men
gü, lıtanbul bölge aanat okulu ağaç 
itleri ötretmeni Oıman SüyUr, Bursa 
Necatibey kıa enıtitUail tUrkçe öğret
meni LilLfiye Arıkkök, Ankaıa lamet· 
paf& kıs enıtitUsll biçki - dikit öğret -
meni Seher Kuntay, Ankara lımetpa
ıa kıs enıtitUsil biçki - dikit öiretme
ni Rebia tren, Ankara lsmetpqa kız 
enıtitilıU ev idaresi - yemek piıirme 
öğretmeni SUhcyll Arel, Adana bmet 
tn&nU kıs cnıtitUıU hıfzıuıba - ev i
dareal ö&retmeni Haver Oıkay. Edir • 
ne bölıe aanat okulu tesviye atelyeai 
ö~retmeni Necmi Selen, Adana lamet 
İnönü kız enıtitUaU Ev ldareal • ye
mek pitirme 8iretmeni lamet R. Ay· 
doa, Adana orta tecim okulu büro, ri
yuiyı 8irctmcnl Muatafa Biroğlu, 
Diyarbakır bötıe aanat okulu tilrkçe, 
tarih, cofrıfya. yurt bilgisi öiretme -
ni Olman R. Ocak. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~lacqı 20 liradan 22 liraya 
çıkar alanlar 

Mtıafı 25 liradan 30 liraya 
çıkanlar 

S.lguk kıs en tUaü fen bilgiıl öl-
ıct.Mnt Bmin GiireJ, Selsuk im 

Tatil ertesi 
Geçen sene biras dinlenmek için 

kapağı attığım lstanbul sayfiye/e
rinden birisinde anlıaralı bir arlıa
daıımla yarenlik ederken ona sor
muıtum: 

- Dllnyada en siJratli giden ,ey 
nedir l 
Arkadqım da havada, denisde 

ve karıda sürat rekoru kıran -rası

taları .uymıı: fakat beni tatmin e
dememi§ti. Ona demiıtim ki ı 

- Ayol, en sürıtli geçip giden 
ıey, tatil va istir:Al•at günlerı'dlr. 
Baksana, bana daha dün başlamıı 
gibi gelen tatil. h•mın bitmek ase
redir. 

Her sene tatil ve in/rahat ganı1-
rine kavufunca bu kendi avurdu· 
;um bikımti lutırlamaitan kendi
mi alamıyorum. 0.rçılıten İft• bir 
aydan taslı yeaJ bit tftil d•vti de 
fİlnJek gibi, elektrik gilli - dalaa li
lozolçı s~ylemelr lfsım gttlirae -
lilılr gibi süratle geçti, ıitti. 

Ben, lnanbul'da: 
- Şöyle olcumıyarak, yazmıya

rak, batti eıe dosta, bısıma akra
IMya mektup bile pndermiyerek 
dhıleaeylm dl,. uırapri•• Ulu'ı. 

yası ya:ııan bir arkadaıım bir lıkra 
yasmıı: Sonradan görüp okuduğum 
bu /ılırada münevver dinlenmeli 
mi. dinlenmemeli mn Dinlenirse 
nasıl dinlenmeli? Bu mesele ince
leniyor. birkaç Avrupa münevveri
nin bu suale verdikleri cnaptan 
bahsolunuyordu. 

Bu arada ileri saralen en kuvetli 
miJtılealardan birisi de münevve
rin berkesten başlıa türlü dinlen
meai lbım geldiği, yahut bQsbatün 
dinlenmenin omı yaramıyacafı pk
lindeydi. 
Şimdi tatil gQnlerini bitiren bir 

adam sıfatiyle bu mütaleaya bak 
vermeli mi, vermemeli ıııi? diye dü
ıiJnüyorum. 

Tftil ve dinlenme ganlerimi bi
tirdim; fakat hiıla dinlenmemiş gi
biyim. Şimdi içimde şu tehassür 
-rır: Mademki g8nlümün dilediği 
(ibi, kelimenin bütün mi.nasiyle 

dinlenemedim; 
saydım ..• 

bari münevver ol-

Ertesi kelimesini hangi isimler
den sonra getitirir, dikkat ettiniz 
mii' Hep dinlenme, rahat etme sa
manlarını anlatan isimlerden sonra. 

Mesela cuma eski bir tatil günü 
idi; ondan cumartesi yapmışız. Pa
zar yeni tatil günümüzdür, ondan 
sonra gelen güne de pazartesi di
yoruz. Her bayramdan sonra gelen 
hafta ve yahut ay "bayrımertesr• 
dir. 

Mademki öyledir, ben de yeni bir 
terkip teklif edeyim: Tatilertesi. 

Fakat dil kendiliğinden böyle bir 
tabir koymadığına göre, her halde, 
tatilde münevverin de, münevver 
olmıyanın da g~nla dil«lill gibi 
dinlenemediği eskidenberi bilinen 
pylerdenmiş; ne der~niz? - T. 1. 

Semtlerin rengi 

İstanbul gazeteleri, caddeler
deki binaların temt semt ayrı ren
ge boyanacaiından bahaediyor
lar. O hahle "renkler üzerinde mü
nakaıa olmaz,, teklindeki franaız 
atalar aözü, latanbul için, itibar-
dan dütüyor, demektir. 

Çünkü evela bu renkler üze
rinde tehir meclisinde münakqa
lar olacak; belki de, kızılca kıya
met kopacak. 

Sonra •• sahipleri ile belediye 
:aabıtaaı arasında münakata çıka
cak. · 

Daha aonra evde genç kadın
lar, tutturacaklar : 

- Ben bu kahve rengi semtte o
turmam; bu evlerin boyaaı manto
larımdan hiç biriai1le aNOrtİ de
iil I diye. 

Yahut da aemtl.-in bu rengi, o 
semtte oluranlarm elbiae renkle
rine teeir yapacak. 

Hepai iyi, hepsi İJİ ama, keıke, 
bu renk mecburiyetini, ilkönce, 
Oaküdar'a tatbik etaeler. Çünkü 
latanbul'un bu güzel aemti, :rıl
lardanberi evlerinin simsiyah ren
siyle Marmara'dan Boiaz'a se
çenlerin içini karartır, durur. 

Mersin ortaokulundan Hasan, Çorum or
taokulundan Şlikni, Slva1 ortaokulundlll 
Nedim, Milis ortaokulundan Ferit, Eu"• 
rum erkek ö!retmen okulundan İhsan, ls• 
mir kıs liaeılndcn Fakihe, Kadıköy iklnOl 
orta okuldan Vahdet, Erenkby kız liı•ıD• 
den Seher, Galatasaray liıesinden Lütfil. 
Pertevnlyal liıeelnden Mesut Cemil, lnr 
ııOl ortaokulundan Eıat, Tanuı ortaokuluıt
dan Seyfi, Develi ortaokulundan Rı:sa, Ar 
valık ortaokUtundan Sıdıka, Beyoğlu ort•• 
okulundan F. Destine, Kayseri llıeslndell 
Gü:side, Kaclıkoy ilçüncü ortaokuldan Saba• 
hat, Erzincan ortaokulundan Pervin, Dl• 
yarbakır liıeılnden H. İhsan, Elizıl orts• 
okulundan Adalet. 

Maa§ı 17,5 liradan 20 liroyd 
çıkarılanlar 

Aksaray ortaokulundan Ferit, Akteli' 
ortaokulundan Fitnat, Niidc ortaokulundall 
Nefise, Erenkoy kız li&esinden Dündar, G•• 
lata1aray llseıinden A. Sabri, Galata&ara1 
lisesinden Eıref, Biga ortaokulundan Kc"• 
ıer, Sinop ortaokulundan Netet, Adana or
taokulundan M Ueyyet, Bergama ortaoına• 
lundan M. Cahit, Ödenılı ortaolculundaJI 
Fatma, Kırklareli ortaokulundan Salihattıll 
Adana kız lisesinden Münevver, Akhisar or
taokulundan Saim, Tekirdaj ortaokulunda' 
Kemal, Çankırı ortaokulundan Ziya. A~· 
ra kız lisesinden Hatice, Ankara ikincı ~,:'; 
taokuldan Fethiye, Bursa ortaokuluna
Neaibe, Ordu ortaokulundan Ayten. Tr~ 
:son kız orta okulundan Sevinç, Adana er 
liıeainden Nuri, Samsun lisesinden Flk,..., 
Buru lrı.z ötretmen okulundan Fatma. 

-SOM-
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Köylü 
. . 
ıçın 

Ilga edilemiyen harp 
e I>" . ·ı Un gazetelerde Vaşington' dan a·'l• en ö l . 
.. ş Y e hır haber çıktı: "Hari-

u.r e nazır B H 
lktın . 1 

• ul, Briyan - Kellog 
aJ1 Ünde: .~zasının onuncu yıldönü-
4~ 1 ıstıfade ederek paktı imza 
u· idn devletlere harbi kanun harici 
1 etrnek h d e• j \' 

1 
A ususun a yaptıkları res-

İZ• a: ~ enı yemini hatırlatmı§tır.,, 
o·111ı gunkü silah yarışına bakıp da 

's.ı~n sen: :vel imzalanan Kellog 
~l mm hala meri olduğuna ihti

~~·tra~ernıek kolay değildir. Bununla 
;ta°.Qıc·· eı-, harbi ilga eden bu paktın 
nil3ır Urnleri hi.ç bir devlet tarafından 

J)ıo<l edilm . . B' . 
~J;Ultıı .. enııştır. ınaenaleyh Çın'e 
kya be .1kı harp yapan Japonya ile 
a ol d §ıstan'ı ortadan kaldıran ltal -
ul~ a28ahi, b~ taahhütlerle bağlıdırJar. 
nöP il senesı ağustosunda imzalanan 

ııu1;1b 
0

1
g Pa·k· tı, enteTDasyonal müna-

c et er . .. . l ak 
hiıı'1~a·de . Uzerıne muessır o m tan 

ız ifoll. .. ımzalandığı zamanın espri
ort!.h.' gostennesi İtibariyle enteresan -

)U • 

. ş; liarp d . . ın· b" 
ı":I pıllt sonrası evrının tar ı ır 

' . 

Uzaksark'ta son vaziyet 
..:> 

Çinliler birçok cephelerde 
hakim vaziyete geçtiler 

Son üç günde birçok Japon gemileri 
batırıldı, 26 tayyare düşürüldü 

Kiukiang' da kolera salgını baıladı 
Honkong, 29 a.a. - Son üç gün zarfında Kiukiang civarında 

Çin tayyareleri üç japon harp gemisini hasara uğratmışlar ve iç
lerinde kur'a efradı ve büy.ük mikdarda harp malzemesi bulunan 
birkaç nakliye gemisini batırmışlardır. 

------Yunan Filosu'nun -------Malla ziyareti -------Atina, 29 a.a. - "Atina ajansından'' : 
Yunan filosu, ingiliz filosunun ziyare- S 
tini iade etmek üzere yann Malta'ya : 
hareket edecektir. Veliaht, amiral ge- = 
misinde genelkurmay ile birlikte bu- E 
lunmaktadır. 

Alman h~vacıları İsveç'i 

ziyaret edecekler 

-------------
Berlin, 29 a.a. - Hava nezareti müs- _ 

teşarı general Milh ile alman hava or- :E 
dusu genelkurmayı general Ştürm, İs- _ 
veç hava kuvetlerinin ziyaretini iade : 
etmek üzere bu sabah tayyare ile Stok
holm'a gitmişlerdir. ------

ilavemiz 

YURD 
Ulus, cumartesi günü çıkar
dığı ilaveleri on beş günde 
bir defa YURD namı altında 
köy mevzuuna tahsis edecek
tir. YURD ilavemiz bütün 
köylüyü alakadar edecek 
mevzuları havi olacaktır. 
Bu suretle Yurd'u okuyan şe
hirli de yurdunun bütün is
teklerini, köylünün bütün 
mevzularını görmüş ve onlar
la daha yakından irtibat tesis 
etmek imkanlarını elde et
miş olacaktır, 

YURD 

------ Karadeniz yolculuğu -= KURUN'da B. Asım. Us, bu baş-= Irkla yazdığı başyazısında, Deniz
: bank'm bu sene temmuz veya ağus
- tos ayında hususi bir vapurla Hopa
: ya kadar bir seyahat tertip edece
: ğini, §İmdiye kadar yapılamıyan bu -_ seyahatin artık yapılamıyacağım = söylemekte ve iyi bir hazırlık olma
: dan yapılacak olan bu seyahatten 
: vazgeçilmesi iddiasmrn bir isabet ol-

duğunu ilave ettikten sonra &Özleri
: ne §Öyle devam etmektedir: 
: Bizce Karadeniz'e seyahati teş-

vik için evela müracaat edilecek 
: tedbirler yolcu ile yük vapurlarını -: ayırmaktır. Zira bugünkü halde yol-
- cuların hareketleri bunlara tabi o
: Juyor. Vapurlar yük almak ve bo
- şaltmak için iskelelerde hazan 8-10 -: saat kalıyor. Halbuki yolcu vapur-
E ları, yÜk vapurlarından ayrılırsa bu
: gün Hopa'ya kadar ancak 10 - 12 
: günde gidip gelen bir vapur bu sefe
: ri altı günde tamamlar. Uç günde 
: Hopa'ya gider, üç günde lstanbul'a -döner. Bu sürat Karadeniz'e seyaha-~~ lJn nıerbalelere ayrılır: 

ttic92~ - Sulhun imzasından sonra 
0J~tv· &enesine kadar devam eden bir 
, Si tv l~ Vardır ki buna askeri tazyik 
okll l"t denilebilir. Bu müddet zarfm

Y oyang gölü civarında Hienze'ye 1 
karşı yapılan taarruz esnasında Çin 
topçu kuvetleri 12 ufak japon nakli - 1 
ye gemisi batırmışlardır. İspanya harbını kim uzattı ! 

-------

llavemizi bütün Ulus oku
yucularımıza her ilave
mizde olduğu gibi parasız 

dağıtacağız. 
: ti teşvik eder. Yolcuların miktarı ar
: tar. Şark ve garp vilayetlerimizin 
: arasındaki mesafe kısalmış olur. 
: Bunda da idari, içtimai ve iktisadi 
: birçok faydalar elde edilir. 

---~;k A\>l"upa'ya hakim olan Fransa 
~a.oi.~ eri .~azyik ile Versay muahedesi

!Ar1f.ebb .. huküınlerini tatbik etmiye te-

Diğer cihetten Çin bombardıman 
tayyareleri japonların Kiukiang'daki 
mevzilerini tahrip etmişlerdir. Bu me
yanda üç japon tayyaresi düşürülmüş
tür. 

General Franko diyor ki: ------
YURD 

60.000 niisha basıla-

cak ve Tiirkiye 'nin en 
çok basılan ve dağıtılan 
bir gazetesi olacaktır. 

-_ Şunu da unutmam.ak lazımdır ki, 
: İıtanbul'dan Hopa'ya kadar olan 
: mesafe 600 küsur mildir. Biz bu me
E safeyi bir haftada alıyoruz. Halbuki 
: Londra'dan Amerika'ya kadar üç 
_ bin küsur millik bir mesafeyi avru -
: palılar nihayet 3 - 4 gün·de alıyorlar. 
- Her sahada garba yaklatmak is -
: tediğimiz bir devirde bu vaziyet dü-

--r bLı, · Us .._. • B 'k . . 
inC·!\ı eunıştı. u tazyı sıyasetı 

ndeı~r h havzasının işgaliyle en ileri 
Il:k3j l' al .. sine varmış bulunuyor. Har-
lıse tı Yen "d b l "b" b" . nde~e 1 en aş aması gı ı ır netı-

Aıı~~l~7re~ bu teşebbüsün reaksiyonu, 

Kiukiang - Nanşang demiryolunun 
üzerinde cereyan eden hava muhare
beleri esnasında altı japon tayyaresi 
düşürülmüştür. Henyang'da cereyan 
eden diğer bir hava muharebesinde 
iki japon bombardıman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

"Ecnebi gönüllüler 
harp geçen sene 

gelmeseydi 
bitecekti11 

------ • ----
rkc l hır devrin ba,.langıcı sayılabi- ---aba· . " 
aty• 
eıi•t 2 - lngiltere'nin tevassutiyle 

esııı· ~tıa ·1 1m vı· k a ı e A anya karşılıklı ola-
'usc·Jt ~~dutlarını tanırlar. Biribirine 
Dinç~ ~"Uz etmemeyi taahhüt ederler. 
li·sa~ı.. l:ıltere ve İtalya da bu taahhüdü 
eş l'lt'anr 
lise·aag ı ederler. Bu, Lokarno anla§-

Son hafta zarfında japonların Vu
han'a yaptıkları hava akınları bir çok 
sivil halkın ölümüne sebebiyet vermiş 
tir. Bu havalide Çin hava müdafaa 
topları ve tayyareleri 14 japon tayya
resi düşürmüşlerdir . 

Franko'nun Alfons'u İspanya 
tahtına çağırdığı söyleniyor 

--------------

-
YURD'dan,gazetemizle bera
ber ilarJe olarak okuyucula
rımıza tevzi ettiğimiz mik
tar dışında kalanlar, C.H.P. _ 
nin köylüye armağanı olarak, : 
bütün kazalara, nahiye mer- : 
ke%lerine, köylere, köylerle : 
yakından alakadar te§ekkül- : 
lere, gene mec~anen dağıtı- E 
lacaktır. 

~ünülecek bir nokta değil midir? 

SULHA DOCRU GiDiYORUZ 

SON POSTA'da ''Her gün,, sütu. 
nunda B. Muhittin Birgen, bu baş
lıkla ~azdığı başyazısında şunları 
söylemektedir : 

--a.ıı·lr •dır ki, Avrupa'da bir sükfın ·ıe 
ay· •ltra d ' · b l l 

Burgos, a.a. - Burgos hükümetinin gönüllülerin geri alrnma- -
.;ı; Ji·k r evrının aş angıcı sayı a-
Sa·i 

1
.r. Alnıanya Lokarno muahedesi

tarı·~ 11ll~a.ladıktan sonra Milletler Ce-
lise- Yet· A l K il · ak 

Y angtse'nin cenubunda 
vaziyet 

ıı projesine verdiği cevap hakkında havas ajansının muhabiri : 
tarafından sorulan bir suale cevap veren general F ranko, bilhaa- : 
sa demiştir ki: -- YURD 

--- "Macar devlet adamlarının ltal --: ya'ya ve macar kırallığı naibinin 
- Almanya'ya yaptıkları müteakip iki 
E seyahatten ve Bled gölü kenarında 
- toplanan küçük antant konferansı 

liye.~ ıne aza o ur. e og mıs ı -----k li·, al anır. Briyan bir Avrupa fede
AIL 'Y<>nu kurmıya çalııa. 

met, ~ k 
i kıtlak a at Almanya, garp hudutları 

Kongkong, 29 a.a. - Yangtse'nin ce
nubunda japon taarruzu başladığı za

man Çin tayyareleri büyük bir faali
yet göstererek Yangtse uzunluğunda 

japon harp gemilerini şiddetle bom
bardıman etmislerdir. Bunlardan bir 
kaçına bomba ;sabet etmış ve W<ı kru

vazör ate§ almıştır. Son iki gün zarfın
da japon tayyareleri Onanşang,Tehan, 
Hinze ve Juışang'ı bombardıman et
mişlerdir. Bu arada 4 japon tayyaresi 
düşiirülmüştür. 

"- Karışmazlık komitesi aza
sının birçoğu kızılların safların-
da çarpışan gönüllülerin yüzde İtalyan hududunda ki 
ellisinin geri alma projesine da
hil bulunmadığım bilmemekte
dir.,, 

-- llavemizin ilk sayısı 3 ey
lül cumartesi günü neşre

dilecektir 
ile bu konferansta alman kararlar -

: dan ve bu kararlar arasında Maca
: ristan'm Çekoslovakya'ya karşı tut-

deJl!lı kında bu garantiyi verirken şark 
sd·erı,. dtttla.rında kendisine konsesiyon 

n enı~~ıl w ·ı~L .. t 
Jise·ıı, acagını, sı a.ıı musavatınm a-

s . tı,h w • ( ' L - 1 
-~- .................. il> htmırat norc arı -

rıer:~ .. hafifletileceğini ümit etmişti. 
ali·~ \lnıid tahakkuk etmeyince, Al
mcrı~ Ya' da bir haya] aukutu belirmi -
Le• b 
irne ~ . aşlaınıştır ki, bu hayal sukutu 
ursa ~l Partisinin başlıca kuvet kay-

etıtı ?lmuştur. Ve nihayet parti 1933 
~ıı ts.11\de iktidarı eline aldıktan 

a J~·ta harp sonrası Avrupası'nın ta
ld 1tı-de yeni ve bugüne kadar devam 

kı-' ~il hir devir daha ba§lamıştır. 
~;~ ı~i~hakika KeJlog paktı, Lokamo
bra· ~l ltn:zasmı takip eden uzla§ma ve 
Bar· ııt-~IDa devrinin gÜzel bir aynası -
~~~~'Fakat o k11dar. Çünkü harbi ilga 

_ikriı U~ ~u pakt İmzalandığı gün dahi 
ret· lbdı. Ve bunu canlı bir hakikate 
1Q1I: ~t' etınek için sarfedilen emekler 

orta· ~Cesi:z kalmıştır. 
ndk~ıı b f'ellog misakı hakikatle Briyan' -
a ır. ı ıL • d" F ·ı Am "k e6 uo •ııd <Q'ıy ı. ransa ı e erı a ara -
t.un· ~~ a 1908 senesinde imzalanan bir 
~·:r~ Jet:ın. hakem muahedele~inin müd
,An· ıQ erı 1928 senesinde hıtam bulu

niye. · r<Jll. Briyan bu muahedelerin ye-
lise· tı.~ A ~ • ' • F d rire, ~ h""'llerıka ıle ransa arasın a 
kı:i! ~~k l.büshütün ortadan kaldıran bir 

ıuı:· lf t 11Dza edilmesini Kellog'a tek -
urı. ~etr K il b F ·1 a 0 • 1)1 ~· e og da unun ransa ı e 
Ta· .ttıka arasındaki münasebetlere 
S~r~ t, ~&ar ettirilmemesini ve bütün dün
ı:ı. ~ 

8 
.• evtetlerine te~mil edilmesini ile

ydırı ~i~~dü, İşte Kellog yahut da Paris 
!attı 1 1928 senesi ağustosunda bu 

a l\. ar altında imzalanmıştır. 
~g ~log misakı, milletler cemiyeti 
~~ 1 gibi, hakkı kuvetin yerine i -

or· b~ıt~ etmek için yapılmış bir teteb-
nd•~ ltıttlt lır. Fakat milletler cemiyetinin 
ri~- h~ıı.··adderatı göstermiştir ki dünya 
'inci MiJ~ı buna hazırlanmış değildir. 
esi~· Ilı .. etler cemiyeti gibi bir kurumun 
"tfıı ""aff utne~ bıia k ak olamadığı sahada Kellog 
Ju!I· ~~ıı" ının muvaffak olmasına im

, ı..r· lııtıe ta&a.vvur edilemez. Çünkü mil-
rta· ~ r ce . . h" 1 . "hd f 

1de!1 ltiğ· nııyetı ıç o mazsa, ıstı a 
ab~· e~ ~ g~Yeyi bir mekanizma ile eld :! 
[;~: ~'İ:o •.stiyor. Kellog paktı ise, sü-

lati;- n ile harbi ortadan kaldırmak 
ter. el\ bir psikoloji oyununa ben-

şefli! 
ncl.ıll 

A. Ş. ESMER 

Uov· 
ı. 1~ kaçakçılığı maznunları 
ti:cf a} 1 

1 et e tahliye olundular 

5000 japon Çin kaelerinin 
ate§ine uğradı 

Hongkong, 29 a.a. - 5000 japon, Ki
ukiang civarında Kızıl gölün sahiline 
çıkmak istemişse de bunlar Çin kale
lerinin şiddetli ateşine maruz kalmış· 
tır. 

Japonlardan iki bin kişi ölmüş ve 
dört nakliye gemisi batırılmıştır. 
Düşmanın geri kalan kuvetleri beş top
çekerin himayesinde ricat etmişlerdir. 

Kirıkiang' da kolera salgını 

Hankov, 29 a.a. - Kiukiang'da kole
ra vakaları gittikçe artmaktadır. Son 
üç gün zarfında koleradan 3000 kişi öl
müştür. Bunların arasında bir çok ja
pon askerleri de vardır. 

Almanyanın vaziyeti 

• 

lngilizlerin Berlin 
büyük el~isinin 

verdiği izahat 
Londra, 29 a. a. - Bu sabah Lord 

Halifak.s ile ve öğleden sonra üç ingi
liz nazırı ve müşavirleri ile yaptığı gö
rüşmelerde, İngiltere'nin Berlin bü -
yük elçisi Sir Nevil Henderson Al
manya'nm diplomatik ve politik vazi
yeti ve alman zimamdarlarının umu • 
mi noktai nazarı hakkındaki hissiya -
tını bildirmiştir • 

Havas muhabirinin öğrendiğine 

göre, büyük elçinin izahatı, burada or

ta Avrupa vaziyeti hakkında hissedi
len endişeleri teskin etmemiştir. 

Ga· 
'arıı)' 

cif• 
or

okıı· 

ndııll 
ttiıl 

r of· 
ndııl1 
nkS' 
i or· 
nıJ:ııı 
ratı· 
rkelı 
kret. 

stanb 
tırıda uı, 29 (Telefonla) - Hakla-
''% Yapılmakta olan döviz kaçak

~~ltırij~ahkikatını durdurmak için 
liley muhafaza mıntaka amiri B. 

~lttı ı~an.a rüşvet teklif ederek bu
k:ı. Seb~ırasınr vermekten suçlu, tn-

1 ltıuh k, Ohanis ve Sait hakkında-
l~~llunaı kerneye devam olunmuş ve 
'" arın .. . ~,,.eler· yuzer lıra kefaletle tah-
·e~e ~ne karar verilmiştir. Muha -

evaın edecektir • 

Londra civarında bulunan bütün 

nazırlar, yarın sabah saat onbirde top

lanacak ve başvekil Çemberleyn ve 

yahut hariciye nazın Lord Halifaks 

tarafından verilecek izahatı dinliye -

cektir. Yarınki kabine içtimaında he

men bütün nazırlar hazır bulunacak • 
tır. Takip edilecek politik hattı hare
ket hakkında yarın bir karar alına -
caktır. 

Karrsmazhk "komitesi izaımın 
birçoğu kızıllarm saflannda çarpı -
§an gönüllülerin yüzde elfüinin geri 
ahna projesine dahil bulunmadığmı 
bilmemektedir.,, 

Franko, gönüllülerin geri alınması 
projesinin Frankist İspanya'yı müte -
zariır etmediğini tasrih ettikten sonra 
şu sözleri ilave etmiştir : 

Harbı ecnebi gönüllüler 
uzattı 

"- Eğer ecnebi gönüllüler gelme
miş olsaydı harp geçen teşrinde bit
miş olacaktı. Çünkü o tarihte kızılor
du Madrit kapılarında hezimete uğra
mıştı.,, 

Franko'ya göre gönüllülerin geri 
alınması projesinin tatbiki güç, fakat 
imkansız değildir. Çünkü Frankist 
İspanya her zaman haklı, asilane ve 
kendisine zararı dokunmıyacak her 
türlü tedbirleri kabul etmiye hazır
dır. 

Frankisı ispanya galip 
gelmiıtir 

Franko, netice olarak Frankist ls
panya'nın galip geldiğini ve bu zafe
rini hiç bir şeyin ve hiç bir kimsenin 
gasbetmesine veya küçültmesine razı 
oJmıyacağını tebarüz ettirmiş ve de
miştir ki : 

"- İnkılabımız her türlü manevra
ya set çekecektir. Adaletimize ancak 
vatan menfaatleri bir had tayin edebi
lir. Hiç bir tevassu·t onu şimdikinden 
daha' iyi şekle sokamaz. Biz bütün is
panyollar için büyük ve serbest bir 
İspanya vücuda getirmek istiyoruz.,. 

Ebre cephesinde vaziyet 

Barselon, 29 a.a. - "Resmi tebliğat" 
Ebre mıntakasında düşmanın faaliyeti 
geçen günlere nisbetle azalmıştır. Yal
nız tayyareler kayda değer bir faali
yet göstermişlerdir. 

Kıral Ali ons tahtına 
dönüyor mu 

Londra, 29 a.a. - Deyli Heralt 

gazetesinin Bal muhabiri bil·diriyor: 

Franko, Frankist orduları muzaffer 

olduğu zaman lapanya kıralım tek -

rar tahta çıkınıya davet etmiftir. Bu 

davetnamenin metninden de anlatıl
dığına göre Franko 13 üncü Alfon -
s'u bir ''korkuluk" olmak üzere ka
bul edecektir. 

Söylendiğine göre kıral, Fra'Dko 

tarafmdan ileri sürülen ı.artlar al· 

tında İspanya'ya dönmek istediğini 
cevaıben bildirmittir. 

--- Y A K ( N DA : tuğu vaziyetten aonra, artık vazı-
: : han görülüyor ki Almanya'nın mer-
--Fransızlarin vaziyeti 

Nis, 29 a.a. - Bir kaç haftadanberi : : kezi Avrupa'da bugünkü hedefi Çe-
Şastiyon vadisinde italyan toprakla- Diğer tcşebbüslerimizle : koslovakya'yı tecrittir. Bu siyasete 
rrndaki arazilerde oturmakta olan !zo- : beraber YURD hakkın- - İtalya hiç bir muhalefet göstermi-
ıa köylüleri, dün akşamdan itibaren, § da etraflı malômat : yor; Macaristan aynı siyaseti tut-
Fransa'daki ikametgahlarına dönmiye - ~. : makta muhtelif faydalar görüyor; 

: verecegız. : Yugoslavya ile Romanya dt- hini ha-
başlamışlardır. Mülkleri italya.-ı ma- ':i11111111111111111111111111111111111111r cette Çekoslovakya'nm eksilen ku -
kamları tarafından istimlak edilen el- vetini Macaristanla telafi etmenin 
li kadar aile, rekolteleri ve mobilyele- ça"elerini arlyarak bu memlekete 

ri ile geri gelmişlerdir. Bunların söy- Almanrarın hududa yaklaşmıya çahııyorlar. 
lediklerine göre, italyan makamları Şu halde bugünkü Avrupa politi-
gayet ciddi fakat nazik surette hare- kasının mücadele noktası Çekoslo -

ket etmişlerdir. Hiç bir zaman hadise yığdıg~ 1 tel örgüler vakya ve manevra muhiti merkezi 
olmamıştır. Avrupa olmuştur. Merkezi Avrupa

da çarpışan bir kısan Avrupa kuvet
leri, biribirlerini nefi ve isbat ede e
de muvakkat bir istikrar devresine 
girdikleri zaman, şu netice karıı
sında bulunacağımızı şimdiden tah
min edebiliriz: Çekoslovakya, hv
dutları içinde yaşıyan ekalliyetlere 
genit haklar vermiş ve bunları ya
vaş yavaş yeni iddialara kalkmıya, 
istemiye istemiye, hazırlamq ola
cak. Macaristan, kendi hudutlarma 
ağır bir kuvet halinde yüklenmekte 

Bir motör kazasında yedi 

ki~i öldü 
Lizbon, 29 a.a. - İçinde altısı çocuk 

olmak üzere 11 kişi bulunan bir motör 

kuvetli bir dalga ile Foduro plajı ci

varında devrilmiştir. Büyüklerden 3, 

çocuklardan 4 kişi boğulmuştur. 

Brüksel, 29 a.a. - Gazet• · Liberal'de 
çıkan bir makalede bildirildiğine gö.re 
hiç bir zaman hatta büyük harbin son 
yıllarında bile Almanya'nın bu sırada 
Belçika hududuna koyduğu miktarda 
dikenli tel kullanılmamıştır. Haber ve
rildiğine göre 2570 kilometre derinli
ğinde bir sahada üç dört dikenli tel 
hattı tesis edilmiştir. Bunların arasın
da da tanklara karşı kullanılmıya mah
sus toplar konulmuştur • 

Amiral Horfi'nin Berlin'den dönü~ü 

Amiral Macar 
selômlandı ve 

sınırında 
alkışlandı 

Amiral Horti alman aıkerini tefti§ ederken 

Viyana, 29 a.a. - Dün sabahtanberi Zofiya adındaki bir macar vapuru ile 
Tuna nehrini inmekte olan Macar Hükümeti Naibi Amiral Horti ile refika
sı, bu sabah Tuna nehri üzerinde Hainburg'da alman - macar hududuna vasıl 
olmuşlardır. Sahilde Nasyonal • Sosyalist teşekküllere mensup efrattan mü
rekliep bir piyade bölüğü selam resmini ifa etmiştir. Kesif bir halk kütlesi 
de kendilerini alkıılamıştıc 

olan alman komşuluğunun ve alman 
dostluğunun çok da arzu edilmiyen 
derinliğine karşı kendi siyasetini a
yakta tutabilmek için Yugoslavya 
ile Romanya'ya biraz daha yaklat
mış bulunacak.,, 

B. Muhittin Birgen bundan sonra 
Almanya'nın da civarındaki memle
ketlere karşı eskisine nazaran daha 
mülayim bir tavır aldığını söyledik
ten sonra diyor ki : 

''Demek oluyor ki Avrupa'rda 
herkes sulh istiyor, herkes kendi po
litikasını, müsait bir sulh havası i
çinde inkişaf ettirmiye çalışıyor. 
Şimdiye kadar g aye t şiddetli ve 
"mütecaviz" diye tasvir edilen al
man politikası, yani Bay Hitlcr bile 
yumuşak elli, makul düşünür bir 
sulhçu olmuştur. 

Şu halde, yavaş yavaş, sulha doğ
ru gidiyoruz. Günün hadiseleri ara -
smda bazan gazeteciler tarafından 
lüzumundan fazla izam edildiğin
den .dolayı tehlikeli görünen bazı 
vaziyetlere rağmen Avrupa'da sulh 
havası, tesir muhitini genişletiyor.,, 

...................................................... ı 
! 

8
. ı i ız ışık yakmadan, su iç- f 

ı
. tneden, midemize lokma in- i 

dirmeden yaşamasını hi!en, i 
fakat açken de, çıplakken İ j de bayrağını saygı ile selam- i 

i lıyan bir ulusun çocukları- J 
ı yız. J 
i ..... :~~~ .. ~~~ ... ~~~~~.~ 
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ı_ ASKERLİK BAHİSLER 1 

Başkumandanhk ( 

1 ş 

Meydan muharebesi 
nasıl kazanıldı? 

"\ A_18,, 
~ ' ' ~ 

'\ "' 
' 

i 
C: 

Celal Dinçer 
(Hulasa) .). 

Bundan evelki yazılardaki vaziyeti şöyle hülasa edebiliriz : 
. Düşman mevzilerinin yarı,lacak ?lan .21 kilom~tre~ik kısmında yedi türk piyade tüme

nı cepheye sokulmuş, her tumene uç kılometrelık bır taarruz şeridi verilmişti. Belen 
tepe, Tın~z tepe mıntakasındaki tiımenlere dah~ ~ar taarruz şeritleri verilmiş, ihtiyatta 
tutulan dort tumen de yarma mıntakasının gerısıne yerleştirilmişti. Ordu ve kolordu 
topçuları da bu yarma mıntakasını ateşe alacak şekilde mevzie girmiıti. Üç tümenli sü
vari kolord~su ~u mmtakanın garp münt~has! g_~risine ve Ahır dağı mıntakasına yanaş
brıl.mıştı. Suvarı kolordusunun esas vazıfesı duşman cephesinden içeriye dalarak Eski
şehır. - Afyon umumi hattı üzerinde ve gar bindeki düşman kuvetlerinin gerisine düş
mektı. r. Alınan tert iple bütün düşman kuvetleri cepheden, yandan, geriden kavranmış ve ku
şatılmış olacaktı. 

[1 J İki muharip tarafın kuvetleri aşağı-
daki miktarlara varıyordu : 

A) Tiırk ordusu: Umumi insan mevcudu: 
189.000, Cephedeki tufek adedı: 98.956, A
ğır makinelı tufek: 839, Hafıf makineli 
tufek: 2.025, Top 323, Kılıç 5.000 ll8 piya
de, 5 süvari tıirnenı halinde}. 

B) Karşı taraf: Umumi insan mevcudu: 
203.000 ,Cephedeki tufek adedi: 83.000, A
gır makineli tufek: 1.002, Hafif makineli 
tufek: 3.152, Top: 352. Kılıç 2.000 (18 piya
de, 1 süvari tumeni halinde ı. 

Şafak sokmıye ba !arken 300 e yakın ~ 
aynı zamanda ateşe başlıyarak ufukllrı 
sarsmıya, duşman mevzilerini hallaç pamu
gu gibi atmıya başlamıştı. Bu ateı;; bir saa
ta yakın devam etmişti. Bıraz sonra topçu 
ateşimiz duşman mevzilerinin gerilerine 
kaydırılmış, Mehmetcıkler tel orguleri ke
serek hücuma geçmişler, iki saat içinde 
Tınaz tepenin yarısı, 1310 rakamlı tepenin 
mühim bir kısmı, Belen tepe elimize geç
mişti. Suvari kolordumuz da gerıye sarka
rak dıişmanın İzmir'le rabıtasını kesmiş
ti. 26 agustos günuniın akşamında duşman 
mevzilerinin mühim kısmı çökertilmiş, eli
mizde kalmıştı. 

27 ağustosta başlıyan taarruzumuz neti
cesinde bir gtln evci alınamıyan Çiyli tepe 
de ele geçirilmiş, bütün duşman mevzileri 
zaptcdilmişti, cephe yarılmıştı. dıişman kı
taları darmadağın bir halde kaynaşıyor, çe
kiliyordu. Topumuz ve süngumuz bu bozgu
nu takip ediyordu. 

26 - 27 ağustos günleri Tınaz tepe, Belen 
tepede kuvetli bir mukavemetle karşılaş
mıştık. Bu mukavemeti biribirini tak!P e_de~ 
ı;iddetli s\ıngü hücumlarımız kırabılmıştı. 
27 - 28 gecesi süvari kolordumuz demiryo
lunun timaline geçmiş, düşmana baskınlar 
yapmıştı. 

Hulasa: Düşman ordusu cephesinden ve 
cenup yanından; kuvetle tazyik edilen - ve 
nısıf daire şeklinde - bir çember içine alın
mış vaziyete girmişti. Şimdi artık bu çem
berin diğer kısımlarını da meydana getir
mek ve onu tam daire haline sokmak lazım
dı. 

İşte 28 ve 29 ağustos günlerinde yapılan 
tiırk takip ve taarruzları hep bu maksadı 
gutmekte idi. Bu sırada türk kuvetlerine 
verilen vazife: Duşman kuvetlerini "cephe
den tazyike devam ederken yan ve gerile
rinden kuşatmak,,, tan ibaretti. Binaenaleyh 
türk kıtalan hem cephe taarruzları yapıyor
lar, hem de önleyici bir takibe gec;miş bu
lunuyorlardı. Bu takip garba doğru çekil
mek istiyecek olan düşmana İzmir istika
metini kapatmak ve çemberi geriden de 
tamamlamak gayesini güdüyordu. 

*** Afyonkarahisar garbındaki, kuvetli 
tahkim edilmiş mevzilerinde yaptığı 
bir buçuk günlük nevmidane muhare· 
belerden sonra mağlıip olan düşman 
ordusunun; İzmir istikametini kapalı 
bulması halinde, bu istikameti kapa
tan türk kuvetlerine taarruz etmek 
suretiyle kendisine yol açmak cesare
tini gösteremiyerek, şimal garbına 
doğru - Kütahya üzerinden Bursa 
istikametine - cekilmek istemesi ih
timali de vardı. Bu itibarla, 28 ve bil
hassa 29 ağustos günlerinde, türk or
dusu cephesinin şimal kanadında (ce
nahında) ve merkezinde bulunan ku
vetlere de öyle istikametler verilmiş
ti ki bu kuvetler, takip "ve taarruzlarla 
Kütahya umumi istikametini bir an 
evel kapıyacaklardı. Bu işi yapabil-
mek için ise düşmandan hem daha u -
zun yol katetmek, hem daha çabuk ha
reket lazımdı. Şimal kanatta ve mer-

26 Ağustos büyük taarruz hareketini gösteren kroki 

Arkası dikenli kalın hat tahkim edilmiş yunan mevzilerini göstermektedir. Uçlarında 
okl~r.bulunan _kıt.alar taarruz eden türk tümenleridir. Beyzi şekilde olup taramalı olan
lar ıkı tarafın ıhtıyat kuvetleridir. Yarısı çizgili yarısı beyaz olan yuvarlak şekil türk 

süvarisidir 

® 

Düşmanı çember içinde gösteren son vaziyet 
Ortada halka şekli düşman kuveti olup müdafaa vaziyetindedir. Taarruz eden türk tü
menleri ok halinde ıöıterilmiştir. Krokinin şimal tarafından hareket ederek İşörenköy 

istikametine doğru kaçan düşman okunu önlemektedir. 

kezde bulunan -ikinci or'a mensup- kuvetleri büyük kısmına - taarruz 
türk kuvetleri de, büyük bir enerji ve tertibatımızın mükemmeliyeti saye
kudret sarfiyle, bu vazifeyi cenup ka- sinde - hiç bir yardım yapamamış o -
natta mükemmel bir surette yapmış lan üç düşman tümeninden ikisinin 
ve yapmakta bulunmuş olan birinci Bursa istikametinde çekilmekte oldu
or'daki arkadaşlarından geri kalmadı- ğu anlaşıhyordu. Zaten Afyon ve ci -
lar. 29 ağustos gününü 30 ağustosa varı mmtakasından garba doğru çe
bağlıyan gece zarfında bütün cephe- kilmiye çabahyan düşman ordusu bü
den alınan malU.mat düşman ordusu yük kısım kuvetlerini imha etmek i -
büyi.ık kısmının İzmir umumi istika- çin; bu kuvetleri "diğerlerinden ayır
metinde çekilmek istemekte bulundu- mak suretiyle, takviyelerine imkan 
ğunu gösteriyordu.Yalnız evelce Eski- bırakmamak" lüzumu evelden düşü
şehir mıntakasında bulunmuş ve bil - nülmüş, muharebe tertibatı ona göre 
yük taarruzumuzun başladığı andan- alınmıştı. Bu vaziyet ise o lüzuma 
beri Afyon mmtakasındaki düşman uygundu. Cenup taraftaki ağzı iki 

gündenberi kapanmakta olan kıskacın 
şimal ağzı da artık kapanmıya baş

lamış; bu ağızlar arasında kalacak o -
lup düşmanın büyük kısımlarını 

teşkil eden kuvetlerin daha çabuk ve 
daha kolay ezilmesi için, kıskacın iki 
çelik ağzı arasına daha başka kuvet 
sokulmak istenmemişti. Bu kıskacın 
dışında kalanların peşine ise, zayıf 

fakat enerjik kuvetler takılmıştı. Bu 
suretle meydan muharebesinin imha 
safhası için kati netice yerinde eli
mizde azami kuvet bulundurulmuş o -
lacaktı. 

30 ağustos sabahı, güneş doğmadan 
birkaç saat önce, Afyon belediye bi
nasında başkumandan Atatürk'e arze
dilen ve gerek türk, gerekse düşman 
orduları kuvetlerinin yerlerini tesbit 
eden vaziyet hartası artık ihata çem
berinin veya çelik kıskacın tamamen 
kapanma zamanının geldiğini gösteri
yordu. Yüce Başkumandan, büyük er
kanıharbiye reisi ve garp cephesi ku
mandaniyle de görüştükten sonra, 30 
ağustos günü için, lüzumlu emirlerı 
verdi. Artık o gün kuşatma çemberi 
her taraftan daraltılacak, sıkıştırıla

cak, kıskacın iki çelik ağzı biribirine 
kuvet ve tazyikle kavuşturularak bu 
çember içinde kalanlar kan ve ateş 
deryasında boğulacaktı. 

50 
ev 

gö~men daha 
sahibi oldu 

Adana, (Husu&i) - Kırmıt nahi
yesinde göçmenler için yaptırılan el
li ev bitmiş ve hususi komisyon tara
frndan kati kabulü yapılarak sahiple
rine verilmiştir. 

Bir göç.men ailesinin bütün ihti -
yaçlarını karşılıyacaık şekilde ve mo

dern bir tarzda yapılan bu evlerin her 
biri bir büyük oda, bir hol, bir mut -
fak ve bir ahırdan ibarettir. Evlerin 
üstleri Marsilya kiremidi ile örtülü 
bulunmaktadır. Ev, bir dönüm arsa 
ortasına yapılmıştır. Evlerin ortasın
da bir cümhuriyet meydanı, bir anıt 
yeri bir de ilk mektep için arsa ayrıl
mıştır. 

Bir amele toprak altında kalrlı 
İzmir, (Hususi) - Sülüklü gölü 

civarında taş ocağında çalışan Şükrü 

adında bir amele, bir toprak yığını

nın ani olarak yıkılması üzerine top
rak içine gömülmüştür. Şükrü civar
daki amelelerin yardımı sayesinde 
kurtardmıştır. 

1
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RADYO 
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Ankara : 

Öğle Neşriyatı : T" 
14.30 Plak 

yatı - 14.50 Plakla türk musikisı 
şarkıları - 15.15 Ajans haberlerı 

Akşam Neşriyatı .18.30 Karış 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
kılan (Makbule Çakar) - 20.00 30 
zafer bayramı vesilesiyle soylev ( 
Md. Ali Rıza Eren). - 20.20 Saat a 
arapça neşriyat - 20.30 Türk musı 
halk şarkıları (Salahattin) - 21.15 ral 
salon orkestrası: 1 - Lehar: Vi die raıı. 
singt. 2 - Garl Nielsen: Maskarada. 3 • 1 

ter: La Belle Rojah. 4 - Beethoven: 1' · 
Cantabile. S - Ereich Eineg: Es 11 l3eş 
Eim zigeuner. - 22.00 Ajans habe~ıi Abd 
hava raporu - 22.15 Yarınki progı., • 
SON ge, 1 
İstanbul : bn 

Bak 
fat 
reın 

Erb 
lsrn• 
ına 

gent 

Öğle Neşriyatı : 12.30 Ptakl 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
tıirk mU'Sikisi - 13.30 Muhtelif plak 
yatı - 14.00 Son. 
Akşam Neşnyatı : 

18.30 Da 
sikisi (Plak) - 18.50 Hikmet ve arka 
tarafından turk musikisi ve halk şar 
19.30 Konferans- Havacılık haftası, 
kurumu namına: Meliha Avni - 19.55 
sa haberleri - 20.00 Saat ayan: G 
rasathanesinden naklen - Suzan ve 
daşları tarafından turk musikisi ve 

Bu muazzam işi 30 ağustos günü
nün aydınlık saatlerine sığdırabıımek 
için Mehmetçiğin döktügü ter, çok r 
yerde dökülen kandan daha şerefli, 

daha kıymetlidir. O günü yaratmak 
için komutanların, subayların verdik
leri emek, yılların insan dimağında 

ve bünyesinde yapaınıy. ~r derece -

Ankara Borsası 
29 Ağustos 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

şarkıları - 20.30 Konferans: 30 a 
milli zafer bayramı hakkında - 20.58 
raporu - 20.53 Ömer Rıza Dogrul tıa °" dan arapça söylev - 21.05 Orkestrıa 
Keler - Bela: Fest üvertür. 2 - Sven 
Romans. 3 - Holmes- Serenat. - 21.30 
mal Kamil ve arkadaşları tarafından 
musikisi ve halk şarkıları - 22.10 
haberleri 22.20 Dans musikisi (pla 
22'.50 Son haberler ve ertesi günün p 

ıı: 
ltlal 
lü 
gen 
küd 
han 
!a). 
tni 
/\)a 
liın. 
A.b 

de yıpratıc; bazan tesaduiıerin insan 
vücudunda açtığı yaradan daha çok 
iftihar doğurucu, göğüs kabartıcı, a -
lın yükselticidır. O günü hatırlamak 
için Başbuğ Atatürk'ün yıllardanberi 
uykusuz geçmiş olan geceleri, istira
hatsiz geçmiş olan günleri, bir mille -
tin manevi varlığı huzurunda yapıl

mış, dünyanın en mukaddes çalışma

sıdır. 

Bütün bir milletin şaha kalkmış 

imanını, kudret ve kabiliyetini nefsin-
de cemetmiş olan Atatürk'ün tasavvur 
ve tertip etmiş olduğu planı, 30 agus-
tos 1922 günü güneş batarken, işte 
böylece ve tamamen tahakkuk etmiş 

bulunuyordu. Anadolu'da artık, ordu 
ismini taşımıya layık bir düşman ku -
veti kalmamıştı. Eskişehir'den Bursa 
üzerine çekilen ve Kocaeli mıntaka
aından bunlara iltihak etmek istiyen 
kuvetlerin mühim bir kısmı Mudan
ya'da; daha 26 ve 27 ağustos günleri 
içinde Dumlupınar istikametine çeki
lip i:itmiş olan kuvetlerin büyük bir 
kıamı da lzmir'e kadar devam edeın 

şiddetli takip esnasında esir edildi. 
Geriye kalan ufak tefek kısımlar ise 
perişan, aç ve hasta bir halde memle
ketlerine dönebildiler. 

Afyonkarahisar ile Dumlupınar a
rasında ve (Çalköy - Aslıhanlar - A
ğaçköy - İşörenköy) mıntakasında ce
reyan etmiş olan 30 ağustos günü mu
harebelerini tarih, "Başkumandanhk 
mer.dan muharebesi,. adiyle kaydeder. 
Bu muharebelere "meydan muharebe
si" denilmesinin sebebi orada iki mil
letin - Atatürk'ün ifadesiyle 
"maddi ve manevi bütün varlıklarının 
çarpışmış,, olmasıdır. "Başkumandan
lık" adının takılması sebebi ise, her 
iki tarafta da, tabiye sahasındaki (tak
tik sahadaki) muharebeleri dahi baş
kumandanların idare etmiş olmasıdır. 
Gerek bu bakımdan, gerek yüksek 
sevk ve idare bakımından, bu kadar 
enteresan bir muharebenin benzerinı 
tarih yazmamıştır. Düşman ordusu 
başkumandanlığı vazifesini üzerine 
almış ve Uşak civarında, M uratda
ğı'nda, esir edilmiş olan general Tri -
kopis Uşak'ta Atatürk'ün huzuruna 

Lonara 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlın 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

E~HAM VE 

Kilpanı~ 

6.14 6.14 
125.975 126.0225 

3.4425 3.4425 
6.6275 6.6325 

28.84 28.8475 
68.8525 68.84 
so.s15 50.535 
21.2925 21.30 

1.1225 1.12'25 
ı.s15 ı.s16 

4.3425 4.3425 
6.14 6.14 

23.7075 23.7075 
25.06 25.06 
0.9175 0.9175 
2.855 2.855 

35.&425 35.8425 
31.655 31.655 
23.735 23.735 

TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu 1. - -
1933 Türk Borcu il. - -
1933 Türk Borcu 111. 19.325 19.30 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

lıı..... 

çıkarıldığı zaman 

(Peşin) 

96.25 96.50 , 

orada çok dikkate 
..s ... 5 .... .a. 1..6&.&. ,..,... .... " ........ -,-· --·"!I ....... -
zuruna çıkarıldığı zatin kim olduğu -

nu öğrendikten sonra Trikopis, daha 
o sabah türk kuvetlerinin eline geçmiş 
olan (Uşak) a türk Başkumandanının 
öğleden çok evel gelip yerleşmesine 

bir taraftan şaşmış; bir taraftan da 
kendi ordularındaki idare tarzının 

ahvale ne kadar aykırı olduğunu bir 
daha anlayıp eseflenmişti. Bununla 
da başkumandanlıgı esaleten üzerinde 
bulunduran general Haci Anesti'nin 
muharebeyi, cepheye 300 kilometre u
zak olan, İzmir'den idare etmek isteyi

şini kasteylemişti. Bu nokta hakika
ten çok mühimdi. Doğrusu düşman or
dusu pek cesurane muharebe etmiş, 

hele küçük kıtalar - bilhassa ricat 
esnasında - -şiddetli, enerjik taar
ruzlarla varlık göstermişlerdi. Düş· 

mar.da göze çarpan, orta ve yüksek 
sevk ve idarenin noksanlığı idi. Maa
mafi bu orduda Trikopis gibi, haddi 
zatinde kıymetli generaller; Plastiras 
gibi enerjik büyük rütbeli subaylar 
da yok dcğildı. 

mı - 23.00 Saat ayarı: SON 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 14 La 
- 16 Hamburg - 19 Bertin - 20.30 
burg - 21 Miliino - 24 Frankfurt. 
SENFONİ VE ORKESTRA KON 

LERİ : 12 Lüksenburg - 20 Briıksel, ,.
1
• 

don - Recyonal, Prag II. - 20.15 /. " 
istasyonları, Oslo - 20.20 Stokholm nü 
Brüksel il - 21.05 Prag - 23 Alman de 
yonlan t1 

ODA MÜZİÔİ : 15.30 Viyana ...A (li 
Brüksel - 21.40 Roma - 22.15 Pari A 

SOLO KONSERLERİ : 15.20 La s·: 
-15.25 Hamburg-16 Paris P.T.T. - O 
Milano - 17.40 Brün -18.10 Köln - 13. 
Münib - 18.30 Alman istasyonları - lz 
Paris P.T.T. - 19 Viyana - 19.15 1. münster - 20.10 Breslav - 20.55 Br l 
ter - 21.15 Viyana - 22.30 Alman 
yonları 
NEFESLİ SAZLAR : 5 Königsbe 

10.30 Hamburg- 12 Breslav - Hambll 
16 Breslav - 20.45 Tuluz . j 

ORG MÜZ1Gt - 19.15 Alman istasY': 
rı - 20.15 Münib 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg -

Köln, Ştütgart - 7.10 Köln, Sarbrük 
8.30 Köln - 10.30 Viyana - 12 Fran 
Münih, Ştütgart, Viyana - 14.10 Köl 
yana - 14.15 Berlin - ıs.ıs Kön - 1 
man istasyonları - 16.15 Danzig -
Vivana -J8.30 Frankfurt - ..1.9 Br 
.a.trrı.\1.1.u., LdY kl& .t. ;,.CJ :.a.'"J1UU1Jl -'~·"'"' • 

- 19.S5 Hilversum I. - Z0.10 Laypz 
22.30 Hamburg - 22.35 Droytviç - 23 
gart - 24 Viyana. 

HALK MÜZ1Gt : 11.30 Ştütgart-" 

H1;~~~· MÜZİÖİ : 20.11 Danzig - ~ 
Köln - 22.30 Münib 

- Zaferi tarihe bir gölge 
bi peşinde sürüklemesini bil 
olan türk milleti, onun bi · 
büyÜk amili olan çelik kanat 
rın gölgesini başı ucunda 

meden ncuıl vicdanını rahat 

tirebilir ve hu:ı:.urunu tam 
bilir. 

- Yurt için ölenler 

du kurtardıktan sonra YCJfı 
lar, ancak ve ancak türk g · 
lerindeki türk kartalların 

kendilerinin :ı:.alerle kaz.andı• 

ları kıymetleri muhala:ı:.a ve 
dalaa etmiye ha:ı:.ır ve kadir 

duğuna inanabildikleri gün, 
.zura kavufabileceklerdir. 

Pradel çukurun baımda nutuk söyledi. Fakat nu
tuk söylemek niyetinde olmadığını bildirdi. Ancak, 
Odeon herkea tarafından aevilmit genç bir arti&tin 
hiç bir veda kelimeai telaffuz edilmeden göçüp git
mesine rıza gösteremezdi. 

- Bu sebepledir ki büyilk ve samimi dram aile
ai namına bütün kalplerde olan sözleri söyliyece; 

ğim .... 

GOLONC HiKAYE 
neye, Klemana'a götüreyim ki tek kap, fakat hay
rete ıayan bir yemek piıirir: Basit bir fasulyeli 
buttan ibaret olan ve Karkaaaon fasulyesiyle bir 
sayılmamak iktiza eden Kastelnodari fasulyesi ... 
KHtelnodari faaulyeainden pitirilmit kaz budu. 
Önceden beyazlatılmıt fasulye, domuz yağı ve kü
çük bir aucuk vardır. İyi pitnıit olmak için uzun 
zaman hafif ateıte kaynamıt olması lazımdır. Kle
mana'ın bu fasulyesi yirmi seneden beri kayna
maktadır. Klemanı kazana hazan kaz eti, hazan 
domuz yağı atar, hazan bir sucuk veya bir miktar 
fasulye ... Fakat bu aynı fasulye yemeğidir. Eaaa 
kalır; ve bu kadim ve kıymetli eaaa, eaki Venedik 
üatadlarmm tablolarmdaki kadmlarm kehribar 
gibi tenlerinde rastlanan lezzeti verir. Geliniz, Iİ
ze Klemana'm etli faaulyeıini tattırayım. 

Talim ve tasnif olunmuı tavırlar takınarak hati
bin etrafında toplanan komediyenler derin bir bilgi 
ile dinliyorlardı. Kulaklariyle ,ağızlariyle, gözleriy· 
le, kollariyle, bacaklariyle, faal bir hareket halinde 
dinliyorlardı. Her biri kendine göre asaletle, saflık
la, istirap veya isyanla, vazifeai ne ise ona uyarak 
dinliyorlardı. 

Hayır, tiyatro direktörü, kıaa aürmüt mealeki ba
yab zarfında ümitten fazla ,eyler vermiı olan sa1-
re tli komediyenin bir veda .özü söylemeden arala
rından ayrılmasına müaaade edemezdi. 

- Hararetli, değiıik, kaygılı Şövaliye yaratbiı 
rollere huauai bir karakter, ayırıcı bir mahiyet ve
rirdi. Bir kaç gün evel, diyebilirim ki, bir kaç aaat 
evel, onun f(>ylece görünüp çekilen bir phaiyete 
kudretli bir ifade verdiğini gördük. Piyeain pek ta
nllUIUf müellifi buna ppnıftı. Şövaliye muvaff aki
yete eritiyordu. Onda mukaddes ateı vardL Pek za
limce göçüıünün aebebi anlatılamadı. Bunu arama
yınız. Şövaliye'yi aanab öldürmüttür: O dram ut
mamıdan ölmüıtür. O, hepimizi yavaı yavq yakıp 
bitiren alevde yanarak ölmüttür. Heyhat! Halkın 
,.alnız tebeuümlerini ve tebeuüm kadar tatlı göz
yaflarmı gören halk, hizmetkirlarmdan mutlak bir 
aadakat, en acıklı fedakirbldar Ye buua ela kar -
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banlar bekliyen kıskanç bir efendidir. Elveda, Şö -
valiye, bütün arkadatlarmız adına, Elveda ! 

Mendillere göz yaıları silindi. Komediyenler sa
mimiyetle ağlıyorlardı; kendilerine ağlıyorlardı. 

Hepai çekilip gittikten sonra, mezarlıkta Kon~ 
tanten Mark'la yalnız kalan doktor Trüble, kabir
lere hep birden bakb. 

- Ogüat Kant'un bir mütaleaanu hatD"lar mı

unız: ••Beteri1et canilerle ölülerden mürekkeptir. 
Olüler iae daha kalabalık olanlardır." Evet, ölü
ler daha kalabalık olanlardD'. Çokluklarından ve 
ifa etmiı olduktan aaydan dolayı da en kudretli 
olanlardD'. Onlar idare eder, bizler de itaat ıöe
teriıiz. Efendilerimiz bu tatlar altmdadD"lar . Bu
sün tabü olduğum kanunun vazıı, evimi İnf& etmiı 
olan mimar, bize hala heyecan veren hülyaları 

halkeden pir, doğumumuzdan evel inanclırmıt o
lan hatip itte. lıte doğru veya yanlıt bütün bilsile
rimizin, akıl ve cinnetlerimizin aani'leri itte. Ken
dilerine itaataizlik göatermek kabil olmıyan iiil
mez tefler burada. Ve kuvet, mabad ve de
vam onla~dadır .. Sayısız ölüler nesline niabetle ya
ııyanlar nesli nedir? Bizim bir sünlük irademiz 
onların bin Mil' ıörmiif iracleai kartaamcla Dedir 7 .. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Onlara kartı iayan etmek •.. Bunu yapabilir miyiz? 
Onlara itaatsizlik ebneğe bile vaktimiz yok! 

Konstanten Mark bağırdı : 
- Doktor Sokrat, nihayet, oraya ıeliyoraunuz ! 

Terakkiden, yeni adaletten, cihan aulhundan, 8el"

best tefekkürden vaz geçerek ananeye boyun eği
yoraunuz... Babalarmıızm eaki hat..ma, rahat ce
haletine, hürmete layık hakaızlıima riza 1ö1ıteri
yoraunuz. Framız ananeaine avdet ediyor, kadim 
i.dete, cetlerin nüfuzuna inkiyat ediyoraunuz. 

Trüble sordu: 

- Adetıi ve ananeyi nereden çıkarıyorsunuz t 

Nüfuzu nereden aklediJ'Ol'Bunuz? UzlaftD'llmaz 

anan,ler, türlü adetler, muhtelif nüfuzlar vardır. 
Olüler bize bir irade tahmil etmezler. Bizi mütezal 
iradelere tabi tutarlar. Ozerimize çöken seçmite 
ait fikirler mütereddit ,,. müphemdirler, bizi ez. 
melde birbirlerini tahrip ederler. Biitün bu ölüler, 
tıpkı bizler sibi, fÜphe ve tezat içinde Yatamıtlar
dır. Her biri zamanında, hayat rüyaaına, kendine 
göre, kin veya aevgi içinde dalmqıtr. Biz de, ura
mrz gelmifken, hu hulyaya, pyet kabil .. , MJ'll'
hahlık •e nete içinde dalalım ve gidip yemeiimizi 
J'İlelim. Sizi Vav• eokaimcla küçük bir ..,ha-

XJ 

Duaamı bitirdikten aonra Nantöy, Pradel'lın 

nutkunu dinlemekaizin, kendisini Monparnaa i.ta .. 
Yonu karfıamda beklemekte olan Rober dö Linyİ 
ile bulupnak üzere bir arabaya atladı. Gelip ge
çen yolcular araamda el aıkıp bir kelime bile telaf
fuz etmeden biribirine baktılar. Her zamankin
den fazla baih olduklarını anladılar. Rober onU 

seviyordu. 
Nantöy'ü aevdiğini bilmeden seviyordu. Sanı

yordu ki o kenc:liai için mümkün olan zevk silaileei 
arumda bir zevkti. Fakat zevk, onun için, F eli
ai'nin teklini almrttı, ve, yeni batlamıt hayatmdl 
senit imtidadmcla kendine vi.detmekte oldufa ... 
YllUI bdmlan cliifiinm\it olaaydı takdir ederdi ki, 

(Sonu ,,., ) 
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Ordu terfi listesini neşrediyoruz 
T" urngeneral M. Kemal Doğan Kor-

generalliğe, Tuğgeneral M. Zeki Er
On:ay Tümgeneralliğe, Tuğgeneral Re

ı cep Sualp Tümgeneralliğe, Tuğgene-
a raı 'Kurt Cebe Noyan Tümgeneralli-
0 g~, Tuğamiral M. Ali Külük Tüma -

ınırall -ıga, Kemal Erman Barem 4. de-
,~ teced B -s en arem 3. dereceye, Tuggene-

tal .İsmail Hakkı Akoğuz Tümgene
. tallıge, Tuğgeneral Baki Vandemir 
~ürngeneralliğe, Tuğgeneral Sabri 

1 A. e~e Tümgeneralliğe, Tuğgeneral 
~ _ bdullah Enis Koçak Tümgeneralli

~e, Tuğgeneral Hasan Fari Durudo
gan Tümgeneralliğe, Tuğgeneral 
~akkı Ozgcner Tümgeneralliğe, Ri
at Taşkın Barem 3. dereceden Ba -

tern 2. dereceye, piyade Albay Fikri f tbuğ Tuğgeneralliğe, Topçu Albay 
snıail Ülker Tuğgeneralliğe, Kur

llıay Albay M. Rifat Mataracı Tuğ-
Jcı generalliğe. 

Kur. Alb. lığa terfi eden 
Kur. Yb. lar. 

! lI. Nami Malkoç (Çamlıca), M. Ke
lnalettin Güngör (Çengelköy), O. 
Lütfi Köksal (Erzincan), Raşit Gür

a gen (Bayburt), Haydar Günkut (Üs
n kiidar), Celalettin Sorguncu (Top-
30 hane), R. Fehmi Türesel (Gedikpa
n la), Fehmi Bengi (Antakya), M. Rah
alc tni Eğemen (Davutpaşa), A. Şükrü 
P Alaçam (İstanbul), Nazmi Ataç (Se-

linıiye), M. Nihat Bürian (Bayazıt), 
Abdülhalim Oruz (Nişantaşı), M. E

a illin Akıncı (Dabağlar), Hamit Er
tnutıu (Üsküdar), M. Bahattin Ku -
ban (İstanbul), E. Hıfzı Alpdoğan 
(Taşköprü), Z. Vahit Aykor (.Sela
tlik), M. Asım Aksoley (İştip), Hüs
nü Arslanoğlu (Van), M. Cemil Kan

n demir (İşkodra), Abdüsselam Savaş 
':' (liaçin), H. Hüsnü Bilge (İstanköy), 

rıs- A. Ragıp Altan (Erzincan), E. Nihat 
__: Sözeri (Şumnu), Bedri Erk (Ergene), 
- 13. Sıtkı Okan (Cesirmustafapaşa), 
- ~ İzzet Işıldak (Hanya), N. Feyzi Ta-
e;J lirncioğlu (Davutpaşa), Dursun Ata
n 1 tunç (Trabzon), M. Asım Üstüner 
be (İşkodra), O. Kbım Erdemir (Erzin
bil can), Sırrı Şener (Girit), M. Behzat 
) k:öker (M. Pa~a), M. Hulusi Atak 

s (l\fara1), A. Cemal Oğan (Eskicuma), 
- lie1'et Alıveren (Kırklareli), M. Sa

. k~ iın Koçak (Sıvas), 1. Hakkı Turan 
ö~rı (İstanbul), Saim Önhan (İstanbul), 

l M. Şevket Pasin (Erzincan), M. Sa
llbaddin Çuhacı (Üsküdar), M. Ce-

~~ j llıu uıu~y \""' . .. ... ...... ;,, ;ı.:ı .. ı.ı •• -r ~ ı; 

2;~ bay (İstanbul), Sabri Hmçal (Yeni
:tara). 

Yb. lığa terfi eden Kur. 
Rnb. ları 

A. Canip İskilipligil (Erzurum), 
J İhaan Orgun (İstanbul), Şevket Kır

·e,J. gül (Körbakkal), Mehmet Kültür 
ıl ·ı (Adapazarı), S. Fahri Günay (İzmir), 
iritf ~ehçet Türkmen (Mst. paşa), Reşat 
at~ llaşakaya (İşkodra), Burhanettin 
8~ k:rrgöl (Ortaköy), A. Hilmi Erbuğ 

at J (Sıvas). 
.aıj. Bnb. lığa terfi eden 

Ku.r. Y zb. l<ırı 
~ .. "1:. Zeki Üstünkaya (Midilli), Edip 

Y llekkom (Ereğli), M. Suphi Göker 
ı~ <Usküdar). 

g~ 4.lbllylığa terfi eden piyade 
rırı' Y arbavları 
dı~ H. Faik Kayı (Niğde), Tevfik Ay
e J dın (Yanya), Haşim Ergün (Ahme
. ·~ diye), Sıtkı Göktuğ (Eğrikapı), İs
ır M ll'lail Özgen (Çerkeş), M. Ali Atabey 
n, CKaragümrük), Hulfısi Us (Şumnu), 

~ustafa Toker (Şumnu), Ahmet A
carer (Şehzadebaşı), Omer Tetik (Kü 
tahya), Mustafa Sevtekin (Erzincan), 
/\. Mithat Eksügiir (Dıraç), Mustafa 
Ôzbey (Büyilkçekmece), A. Feyzi 

li 't"üceer (Sıvas), H. Sabri Aydıncfe 
ir (Yenipazar), Ethem Erez (Ayasof -

Ya), İmdat Kafkas (Çengelköy), Hay-
u. tettin Güvener (Beşiktaş), A. Şev -

ket Turgu (Kırklareli). 

i-

Yarbaylığa lerf i eden 
piyade binbaşıları 

D. Abdülkadir Alp (Malkara), Ab
durrahman Özalp (Erzincan), Mus
tafa Akgün (Manastır), Şevket Adı
i;Üzel (Van), !. Hakkı Orhun (Saraç
hane), Abdülhamit Akalın (Bağdat), 
/\. Rahmi Acar (Bursa), M. Celal 
l'ilrküman (Mirahur), A. Rıza Ôzal
tın (Süleymaniye), H. Fevzi Akman 
<Bağdat), Sami Mater (Üsküp), İ. 
1Iakkı Sürer (Filibe), M. Fadıl Er
den (Defterdar), Fevzi Barut (Bur
lla), A. Akif Tancı (Kabataş), H. Ne
cati (Altınbulak (Harput), H. Sıtkı 
~ktan (Manastır), Sabri Süel (C. 
~~la), Nuri Işıldak (Yeniçeşme), 
S uştü Kayol (Bursa), A. Memduh 

0 nat (Erzincan), M. Galip Aksoy 
Ulezcrgırat), Rifat Çetin (Kemeral
tı~. Kemal Niş (Manastır), Fethi E
ll'ı( ıroğJu (Sıvas), M. Celalettin Çakın 
Erzurum), A. Rıza Ergin (Erzin -

~an), 'Kadri lmreyurt (Manisa), M. 
adıl Güler (Harput), Sclahattin Sü

~~lsan (Bursa), Fecri Erkorol (Arap
~r), Celalcttin Berk (Harput), Cevat 
t Utoğlu (Beşiktaş), l. Arif Etik (İs
l~nbul), AliDurukan (İstanbul), M.Ga 

P Çalkavur (Erzincan), Naşit Aktuğ 

ka), H. Hüsnü Yalım (Bitlis), Şevki 
Oktem (Bağdat), M. Rüştü Koneralp 
(Bursa), Hayri Karan (Tekirdağ), 
M. Asım Güven (Çine), Galip İğici
oğlu (Uluborlu), Bedri Büyükalp 
(Maraş), O. Faik Yüksel (Erzincan), 
l. Hakkı Ünal (Urfa), Ali Ozlütürk 
(Beykoz), Vehbi Aytimür (Yozgat), 
Fuat özbayrak (Nazilli), A. Hakkı 
Altan (D. Bakır), A. Muhtar Aytuğ 
(İstanbul), A. Ferit Erylirek (İstan
bul), M. Şevket Korlas (Sivas), O. 
Yaşar Somer (Erzurum), Muharrem 
Zeren (Dimetoka), M. Arif Tezcaner 
(Edirne), Sadrettin Aral (Midilli), 
İbrahim Karayel (Trabzon), Adil 
Kıvanç (İstanbul), H. Nail Tenik 
(Defterdar), Edip Tokalp (Erzurum), 
Ramazan Bozdağ (Yanya), O. Cahit 
Baykal (Merzifon), H. Hamdi Ökten 
(Köprülü), M. Vasfi Ertürk (Atina), 
Süleyman Akoral (Kerkük), A. Hik
met Polat (Süleymaniye), P. Bnb. 
Faik Kırdar (Gevgili), Sadık Avşar 
(Aksaray), Üzeyir Okay (Van), A. 
Arif Cetin (Bitlis), K. Tahir Tunçer 
(İsta;bul), M. Fehmi Türker (Har
put), Ali Baykal (Bakube), Hakkı 
Konter (Manastır), Mustafa Gökde
niz (Van), A. Hamdi Turagay (An
kara), Ferit Pasiner (Trab~on), Z. 
Süreyya Ural (Palanga), Arıf Olga~ 
(Sıvas), H. Hüsnü Omurta~ (Ustu: 
rumca), Ali Oğuzer (Katerın), Urfı 
Erkay (Manastır), Yusuf Türkmen -
ler (Üsküdar), Nasıh Alpman (Ma
nastır), H. Hüsnü Okten (İzmir), İ. 
Hakkx Tulunay (Gemlik), Nuri Işıl
dak (Yeniçeşme), Abdülhami~ Ko -
çak (Harput), M. Halit Özgıç (İs -
tanbul), M. Tahsin Gökay (Yozg~~), 
M. Refik Erkay (Manastır), H. Hus
nü Aktuğ (Eskizara), M. Rifat Aral 
(Erzincan), Recep Altan (İstanbul), 
İhsan Kırgız (Üsküdar), Muharrem. 

Binbaşılığa terfi e'den 
piyade yüzbaşıları 

Zekai Göze (Karacabey), M. Ali 
Gürkan (Diyarbakır), Hasan ~ngin 
(Kabataş), Ziya Eryılmaz (Erzıncan) 
Sıtkı Atamer (Şehzadebaşı), A: Ha~
di Ergüder (Edirne), H.~ Tahsın Gu
cük (Serez), Ziya Alpdogan (Tokat), 
Saip Haznedaroğlu (Aksaray), Mus
tafa Gençoğlu (Kumkapı), Murat 
Baykal (Hınıs), Tevfik Çağlar (Ak
saray), M. Cemil Yazgan (Aksaray), 
M. Cevat Erbakan (Diviççiler), Tah
:.ıu Ç-&~~ .. y (Iap .. ~~o.), t . Y:ıkkı Öz
men (Hindistan), M. Cemal Bakan 
(Bolu), Zeki BayUlgen (Van), Nac~ 
Saygxn (Giryan), Selahattin Savaşerı 
(Çanakkale), A. Recep Gökberk ~~ı
vas), Şerafcttin Şenbaşar.an (Haskoy) 
Muammer Şalvarlı (İzmır), A. Ham
di Tanyel (Kastamonu), Nafiz Oz -
can (Manastır), Mustafa Savaşol (El
azığ), Burhanettin Demircan (Tokat), 
İbrahim Erkan (Tophane), Hüsamet
tin Kılan (İstanbul), A. Hamdi Gök
sel (Kerkük), Abdurrahman Onat 
(Van), M. Tevfik ôzüak (Karahisar), 
Arif Dörter (Eskizara), Nurettin Çe
vik (Hacılar), Şefik Mete (Erzurum), 
Hazım Koyunlu (İstanbul), M. Ek -
rem Karahan (Erzurum), Nadir Er
güre (Gevgili), Muhittin Canbakan 
(Sarıyer), A. Mithat Yalaz (Kerkük), 
Rıfkı Kurgan (Maraş), Osman Şen
ercn (İstanbul), A. Hamdi Beştepe 
(Karacabey), A. Fevzi Kubanç (Er -
zincan), A. Rıza Birer (Ciba
li), Şevket Sonaç (Bitlis), H~
ltısi Coytak (Kartal), A. Nurettın 
Demirken (Demirci), H. Nazif Arçın 
(Gelibolu), Bahri Türeak (Hırkaişe
rif), Medeni Ergün (Pirelepe), Fev
zi Ozer (Manastır), Tarık Sincer 
(Zeyrı::k), Sami Ermut (Serez), Ha
lit Erçeri (İstanbul), Şadi Zeybek 
(İstanbul), Lütfi Tqlğa (İstanbul), 
A. Fahri Ak (Kerkük) İbrahim 
Sepken (Üsküp), Münir Altın-
taş (Üsküdar), Ragıp Ertan. 

Piyade yiizbaşılığına terfi 
eden piyade üstteğmenleri 

M. Enver Uluğ (Haymana), Hakkı 

Peken (İstanbul), Fahrettin Ungan 
(E,rzurum), Süleyman Köker (Kasta
monu), M. Suphi Orhangil (Erzu
rum), Niyazi Bengisu (İstanbul), 
A. Rıza Türkcan (Metroviçe), Adnan 
Suna (İstanbul), Nadir İkibudak (İs
tanbul), İzzetin Batu (İstanbul), !. 
Cemal Tolon (Üsküdar), l. Reşat (İs
tanbul), Cahit Çaka (Manastır), M. 
Lütfi Sönmez (Kerktik), M. Zeki Ak
saç (Ortaköy), Sadettin Sargut (Is
tanbul), Niyazi Görgün (İstanbul), 
Nuri Kural (Edirne), Ltitfi Gürel 
(İnebolu), Vedat Duru (Eskişehir), 
Abdullah Köksal (İstanbul), M. Ka
zım Eroğlu (Kütahya), Zeki Okçu 
(Erzurum), Remzi Dora (Beşiktaş), 
Gıyasettin Uyguner (Sultanahmet), 
Hikmet Vardar (Beylerbey), Eyüp 
Sincar (Refahiye), M. Zeki Meriç 
(Edirne), Enver Türkoğlu (Tırnava
cık), M. Turgut Güler (Erzincan), 
Refet Uçganalp (Kastamonu), Rifat 
Akın (Bursa), Müşteba Özden (Bur
sa), M. Zeki Ttikef (Kırklareli), Kud
ret Akalın (Pizren), Nihat Ünal (Üs
küdar), A. Cevdet Küçükşeren (!s

evki Over (Bursa), A. Ka-

mal Saltekin (Süleymaniye), Hüsa. 
mettin Ertan (Edirne), Muhlis Ok -
tuğ (Rumiye), Şahin Öner (Bay
burt), İbrahim Akıncı (Maraş), Fa -
zıl Sağlam (Trabzon), Naci Çınar 
(Bayburt), Gazi Yıldırım (Sivas), 
Fevzi Yayaoğlu (Sıvas), Kazxm Tü
bülükkan (Bolu), Şefik Yiğiner (E
yüp), Süreyya Irmak (Manastır), l. 
Hakkı Artun (İstanbul), Merdan 
Dinçer (Tortum), Nihat Yalçın (Ha
sankale), Zeki Belen (Erzincan), 
Fevzi Eliaçık (Musul), M. Arslan 
(Narman), İdris Sönmez (Tercan), 
İlhami Gökçeoğlu (Üsküdar), İsmail 
Cengiz (Alucra), Davut Günçal (Ma
lazgirt), Hayati Güner (Tepedelen), 
Cevat Akün (Üsküdar), Nizamettin 
Tüzinsoy (Ortaköy), Tahir Pülümer 
(Kıbrıs), Bekir Dikmen (Zara), l. 
Ali Süblükan (Bolu), Hüseyin Coş
kun (İstanbul), Mustafa Özyavuz 
(Ardanoş), Cemalettin Göktalay (İs· 
tanbul), Ş. Turgut Boran (Tokat), 
A. Ulvi Şefren (Eyüp), Ethem Ozay
kut (İstanbul), H. Tahsin Günener 
(Sıvas), Kemal Coşkunvardar (Pirle
pe), Vasfi Ozman (Tavas), Nuri Ben· 
gi (Erzurum), Tahir Feyzioğlu (Kay 
seri), Salih Çakıl (Sıvas), Tevfik 
Dalgıç (Urfa), A. Refik Göray (Bur
sa), l. Nuri Bora (İzmit), H. Sürey
ya Doruk (İstanbul), A. Nazima Su
batuk (İstanbul), Sait Kantürk (Se
lanik), Lütfi Hancıoğlu (İstanbul), 
Mehmet Mete (Bayburt), A. Rıza Su~ 
başı (Fatih), M. Nasır Engin (Kal
kandelen), Raşit Gezmen (İstanbul), 
Fuat Ökten (Ankara), İhsan Erkay 
(Beylerbeyi), Vehbi Özgener (Ma -
nastır), Aziz Çağlar (İstanbul), İs -
mail Yekta Gürer (Köstence), Fah -
rettin Dikmen (İstanbul), Nihat Tur
gay (Beşiktaş), Celalcttin Süzen (İs
tanbul), Cemal Aylap (Kü1tahya), M. 
Ferit Savaş (Üsküdar), Fahrettin 
Soydaner (Manastır), Muammer ül: 
gem (Çengelköy), !dan Başbug 
(Van), Şükrü Ural (İstanbul), O~ -
man Çaylant (Yanya), Nail Edın 
(Beykoz), Nazmi Karakaç (Bolu), 
M. Kemal Ozsancak (Erzincan), Nev
zat Gürle (İstanbul), Semih Aydm
oğlu (İstanbul), Şevket Turgut <~.ay~ 
hurt), M. Ali İnaç (İstanbul), L~t~ı 
ültay, Enver Pulatsü, Sıtkı Atıla, 
Yusuf Demiroğlu. 

Piyade iistıeğnıenliğe terfi 
eden piyade teğmenleri 

H. Nezihi Kınay (İstanbul). Zeki 
Öcal (İstanbul), Turgut Barlas 
(İstanbul), Orhan Yiğit (Bur -
sa), Ahmet Gener (lzmir), Mehmet 
Çoşkun (Antalya), H. Şinasi Osma 
(lzmir), Tevfik Uçak (Konya), Meh
.met Belgutay (Ş. Karahisar), 'M. Ali 
Ergüder (İstanbul), A. Rıza Aktuğ 
(Eceabat), A. Mithat İnsel (Üskü -
dar), C. Şahabettin Bayraktar (Be -
'iktaş), Hayrettin Ergüven (Balıke
sir), O. Sahabettin Oney (Erenköy), 
A. Naci Kabatepe (Bursa), H. Burha
nettin Oğulcay (Bursa), A. Sırrı (Sı
vas), Rüştü (İstanbul), Abdurrahman 
Yavuz (Bitlis), Şakir GUnel (Erzu
rum), Ahmet Dündar (Trabzon), AP.. 
dülkadir Akınsal (Üsküdar), M. Şev
ket Güney (İstanbul), Y. İsmail Oz
kurtul (Bursa), M. Ekrem Erböke 
(Bursa), S. Sami Süer (Bursa), Ke
mal Serin (İstanbul), M. Şadan Ak
bulut (Trabzon), A. Servet Güçyener 
(İstanbul), Hikmet Akmcalar (Se~a
nik), Mehmet Algın (Eyüp), Rasım 
Yücerten (Bursa), A. Cevdet Ayalp 
(Kütahya), A. Fehmi Erol (üskü -
dar), M. Emin Atanç (İstanbul~, Ra
gıp EylUl (İstanbul), Sabahattın 0-
luçayto (İstanbul), Ahmet Siler (E
dirne). A. Nüzhet Savcı (İstanbul.), 
Recep Alpay (İstanbul), Burhanettın 
Ezgeç (İstanbul), Akif Cağaloğlu 
(İstanbul), Vehbi Birsel (Çerkeş), 
A. Muhtar Çi1oğlu (Kula), Nihat Vo
dina (Üsküdar), M. Zeki Gökeakın 
(İstanbul), Abdullah ErtUrk (Sıvas), 
Fahrettin Özlü (Cebelibereket), M. 
Emin Arat (Söğüt), Mustafa tnalsü 
(Bursa) Nihat Akyıldırım (Adana), 
Yahya Savaş (Bandırrna), H. Adil 
Gökçan (Adapazarı), H. İbrahim On
uçar (İstanbul), Adnan Çılma (Çan
kırı), İbrahim Demiralp (Çerkeş)? 
A. İkrami Süsoy (İzmit), O. Nacı 
Berik (İstanbul), H. Cahit Özgül 
(Hasköy), M. Nail (Aydın), Rasim 
Savaşkan (İstanbul), Adem Tadan 
(Eskişehir), Halim Ünal (Ceyhan?, 
A. Hamdi Atasoy (Sandıklı), Kemal 
Taran (Ankara), M. Tevfik Akkanat 
(Edirne), Nurettin Perksü (Bursa), 
M. Nezihi Adan (Bartın), Enver Al
pay (Trabzon), M. Samih öndeğer 
(İstanbul), Niyazi Erdem (Trabzon_). 
Mehmet Ünsal (Manisa), V. Rasıh 
Süer (Karahisar), M. Zeki Erbay (İs
tanbul), Rüstem Tanaç (İstanbul), 
Sabri Morat (Bursa), M. Nedim Ay
dınoğlu (lstanbul), R. Necdet Ata -
kan (İstanbul), H. Fahri Sözbir (İs· 
tanbul), M. Neş'et (Edirne), H. Tah
sin Gürler (Kayseri), Mithat Yücesan 
(Lapseki), A. Hürrem Ozbilge (İs -
tanbul), N. Kemal Vurkır (İstanbul), 
A. Lütfi Kırıkkanat (B:' '1<). Kemal 
Öcal {Edremit), E. Şıl·~l)ettin 

Ekren (Erzurum), Abdullah Züvin 
(Beşiktaş), Hakkı Tümer (Tokat), 
Ahmet (Erzurum), A. Nasıh (İstan
bul), M. Hamdi Atamer (Zile), Ziya 
(Van), İbrahim Ataman (Bayburt), 
Necmettin (Harput), B. Sıtkı (Erzin
can), M. Mazhar (İstanbul), H. Şev· 
ket Merter (Çanakkale), Mustafa 
Ersü (Çarsancak), Ekrem Gökselman 
(Beşiktaş), B. Necati Ogan (İstan -
bul), A. Münip Dinçkal (Uşak), Ga
lip Okan (Denizli), Nihat Erdener 
(İstanbul), E. Süreyya Özalpman (İs
tanbul), Naşir Tuğsal (İstanbul), A. 
Nevzat !lalan (İstanbul), Ataattin İr
teş (Kayseri), 1. Hakkı Kurcer (İs
tanbul), Ahmet Ertan (İstanbul), 
Nedim (İstanbul), Ramazan Oğuz 
(Antalya), Fehmi Akal (Ankara), 
Resat Söker {İstanbul), M. Sabahat
tinJ Doras (İstanbul), M. Necdet Gün
doğdu (İstanbul), Ramazan Tarhan 
(Sındırgı). Hayrettin Ü: ;ıl (Beşik
taş), M. Fuat Doğan (İst..ınbul), M. 
Talat Ermutlu (Üsküdar), Şükrü 
Aygensü (Bursa), A. Rıza Vuruşkan 
(İstanbul), H. Necdet Toros (Aydın). 
N. İsmail Alpugan (İstanbul), Hüs
nü Caner (Bandrrma), M. Arif Gür
damar (İstanbul), Şevket Ozharar 
(Eskişehir), Hasan Karahan (Erzu
rum), Kazım Erdoğan (Erzincan), 
H. Necati özenç (lstanbul), Lütfi 
Dalgakıran (İstanbul), Memduh (Er
zurum), İsmail Tuna (İstanbul), M. 
Arif Göker (Bursa), H. Enver Işık
lar (Karahisar), H. Nihat Öncebe 
(İstanbul), Lütfi Doğan (Elazığ), 
Halit özkurt (Manisa), lskender Do
ğan (Su!ehri), Cahit Ukan (İstan -
bul), Mehmet Çizik (Malatya), Rem
zi (Denizli), Nüzhet Durgut (Bursa), 
A. Naci Ozalpan (İstanbul), Eyüp 
öztürk (Cizre), Setahattin Alkan 
(Cebelibereket), Hayrullah Soygur 
(İstanbul), Fahri Tok (Zaframbolu), 
Sami Ünal (Aydın), A. Cevdet Işık 
(Maraş), A. Besim Tümer (İstanbul), 
Ceialettin Ilgtner (İstanbul), A. Hik
met Gürsel (G. Antep), Nihat Akın
sal (İstanbul), Hamdi Kartal (Üskü
dar), A. Keıtınl Yurdakul (lstanbul), 
Muammer Merdin (Tekirdağ), M. 
Asım Ergen (İstanbul), Mahmut Vur
alhan (G. Antep), M. Cevat Kollar 
(İstanbul), M. Emin Aydınalp (Ye
nişehir), Behçet Toykan (İstanbul), 
M. Remzi Aysan (l{onya), Mazhar 
Budak (G. Antep), Hamza Ulusoy 
(Malatya), H. llirahim Özonat (İs -
tanbul), E.Faruk Aral (lzmir), Abdül 
hadi Tonay (Mardin), Veysel Günenç 
(Amasya), E. Fazlı Enön (İstanbul), 
M. Kemal Uzgur (Trabzon), A. Za
kir Öner (Gümüşane), İhsan Akınlı 
(İstanbul), E. Ali Arda (İstanbul?, 
Nurettin Çetin ( İstanbul ), Ccla
lettin Arun ( Konya ), Hüseyin Çın
la ( Üsküdar ), M. Rüşt}.i Önel (Or~ 
du), Halit Tüzinalp (Bayazıt), Racı 
Mergen (İstanbul), İsmail Esiner 
(Konya), Hüsnü Temel (Erzincan), 
Abdülkadir Alpaykan (İstanbul), H. 
Basri Alkan (Balıkesir), M. Necmet
tin Aynuhsa (İstanbul), Naci Sübar 
(Üsküdar), Zeki Karakurt (İz:mit), 
N. Refik (İstanbul), Hasan Arat (İs
tanbul), Mazlum Gizel (Bandırma), 
Kemal Doğanay (Kayseri), Lütfi Is
~a (A. Karahisar), Fevzi Yen.gi (E -
yüp), Ekrem (Sıvas), İ. Nahıt Do:
ken), (Bursa), M. Mümtaz Oral (~ı
nop), Vefik Alpay (Sandıklı), Naım 
Denövenli (Eskişehir), S. Sırrı Tuta~ 
nak (Erzincan). Naki (İstanbul), Alı 
Hınçal (Bozkır), A. Cevdet Akbıyık 
(Sile), A. Kemal Ataç (Sivrihisar), 
A: Muzaffer (İstanbul), M. Ali Dik
men (D. Bakır), A. Sabri Yalmaç (İs
tanbul), Reşat Dursun (Trabzon), 
Nail ôztaş ( Elazığ ), Ali Er
gi.iden ( Ereğli ), O. Lütfi Çetin 

(Erzincan), C. Şadi (Gebze), M. Ga
lip Süer (İstanbul), Salahattin Alpay 
(Balıkesir), A. Rahmi Öncü (Bartın) 
Recep (İstanbul), Bedrettin (Elazığ), 
Fuat (İskenderun), H. Fehmi Erkut 
(Reşadiye), Ekrem Alkay (İstanbul), 
M. Muhittin Olgay (Kartal), Musta -
fa Uzdurak (lzmir), T. Nail llter 
(Balıkesir), M. Macit Gürsel (İstan
bul), Münir Yüksel (İstanbul), H. 
Hikmet Yolaç (Yenişehir), A. Tevfik 
Ocalan (Erzincan), Mehmet Arığ 
(Üsküdar), Mustafa Akınsal (İstan
bul), A. Burhanettin Tanyeri (Yal
ova), A. Nazif Hitikaya (İstanbul), 
Necmettin Toros (İstanbul), C. Sa -
hir Erk (Yenişehir), Hasan Bclkutay 
(Trabzon), Muzaffer Manas (Manas
tır), HulUsi Bürçe (Reşadiye), Ka
mil Çağlıyan (Karahisar), C. Macit 
Ulusoy (Sinop), Hayri Güne! (İstan
bul), Ali Alpsü (Tokat), Abdullah 
Yalçınkaya (Kilis), İsmail Aksoy 
(Kemaliye), Abdülkerim Oral (Kars) 
Seyfettin Sezgi (H. Serif), Yahya 
Gürpınar (Adana), O. Necati Ertan 
(Kadıköy), A. Sami öngen (lstan -
bul), İsmail Ayıral (Maraş), H. Ha
lit Betil (Aksaray), Lütfi Ege (De
nizli), Bekir Altay (Denizli), Enver 
Çakıldağ (Bursa), Halit Çağlıyan 
(Gelibolu), Mehmet Türkoğlu (Van) 
İsmail Doğan (Canik), S. Hikmet 
GilntürkUn <Istanbul), l. Hakkı GU-

nal (Sinop), Osman Ertan (Amasya), 
Abdülgaffur Ural (Mardin), M. Da
niş Mağara (Gelibolu), Seyfettin Ka
raosmanoğlu (İstaribul), Enver Öncü 
(İstanbul), Salahattin Canpek (İs -
tanbul), M. Fuat GUsü (Elazığ), M. 
Kemalettin Birsen (Bursa), H. Hik
met Gürçebhe (İstanbul), Kenan Öz
türk (İstanbul), Enver Urgan (D. 
Bakır), A. Ziya (İstanbul), Yusuf 
Sönmez (İstanbul), Fethi Tanay (İs
tanbul), A. Kadri Dekak (Bursa), 
Cavit Gezgin (İstanbul), Ahmet (Bur 
sa), M. Emin Taneri (Bayramiç), A. 
Fethi Tüzüner (İstanbul), Hayrettin 
Yener (İstanbul), A. Ekrem Yalçın 
(Biga), İbrahim Varal (Sapanca), 
A. Necati Salvuz (İstanbul), S. Beh
zat Alaybay (Erzincan), Kemal Ak
yol (İstanbul), Y. İzzettin Erkan 
(İstanbul), Nihat Akpolat (İstanbul), 
M. Şahin Çetinalp (İstanbul), Enver 
Süel (lzmir), Kamil Arısan (Burdur) 
Şemsettin Yener (Trabzon), M. Re -
şat Özer (Foça), M. Yaşar Uludağ 
(Isparta), Muhittin Alperde (Üskü
dar), M. Kenan Şaşmaz (Antal: 
ya), Cemal Özerkan (Trabzon), Falı~ 
rettin Melen (Van), İsmail Yetki~ 
(Karaköse), Kemalettin Keskin (Os! 
maneli), Halim Ulutaş (İstanbul), 
A. Cahit Özgül (D. Bakır), Kemal 
Tüzün (Sıvas), Abdülmuhsin Saya 
(Üsküdar), H. Turgut Evren (Kırşe
hir), Ekrem Akal (Çengelköy), A. 
Ziyaattin İlter (İstanbul), Kemal 
Kocail (Balıkesir), Hüseyin Yılmaz 
(G. Antep), Necip Yücealp (İstanbul) 
Cevat Sarıtunç (Üsküdar), Mustafa 
Erışık (Beşiktaş), M. Reşat Yücesir 
(Edirne), Murat Vardar (Amasya), 
Kefaattin Sökmen (Bursa), Şükrü 
Ertuğ (:Sursa), A. Faruk Göksever 
(İstanbul), R. Tevfik Taylan (İstan
bul), M. Necdet Tınastepe (İstan -
bul), Süleyman Güncan (İnegöl), 
Hüseyin Ozgöçmen (Samsun), A. 
Kemal Özdoğan (Nazilli), 1. Hakkı 
Atkan (İstanbul), Hamdi Merey (Ka
resi). l. Ruhi Tankurt (İstanbul), İ. 
Nüzhet Saran (İstanbul), Muzaffe -
rettin (İstanbul), A. Muhtar Çiloğlu 
(Kula), M. Nurettin Tinker (İstan
bul), Ahmet Uludoğan (Bursa), Ce
Jalettin Uluer (Elazığ), bmail Doğu 
(Gemlik), M. Fahrettin Çağlar (Bo -
lu), Münir Yalçıntaş (İstanbul), Ne
jat Esener (İstanbul), M. Zeki Çalığ 
(İstanbul), M. Tevfik Göker (Nev
§chir), Muharrem Özalp (Kars), Hay
rettin Bora (Gemlik), Fahri Dilmaç 
(Gönen), A. Münir Ilgaz (Kastamo
nu), A. Nizamettin Bayaal (İltan
bul) , "il[. Abdülkadir Eygin (lstan -
bul), M. Şükrü Orhun (Bursa), Meh
met Karabudak (Üsküdar), Salahat -
tin Taner (Yozgat), N. Kemal Coş -
kun (Edirne), Muammer Ökten (Üs
küdar), Suphi Taşken (Adana), Bur
hanettin Ünalan (Ankara), O. Şera
fcttin 'Toydemir (Trabzon), M. Fey
zi Gökdua (lstanbul), M. Rahmi 
Erel ( İstanbul ), M. Sadi Baş~.k 
(Kadıköy), ü. Şevki Erazdan (0sku
dar), M. Şefik Ürgen (İstanbul), M. 
Sami Tokaç (Kastamonu), Ali Unsal 
(Karaisalı), Zihni Ustünsoy, A.hmet 
Göksel, Mahmut Bayazıt, Niyazı Ka
rabulut, Ahmet Karslıgil. 

Sii.vari yarbaylığa terfi eden 
si.i vari binbaşıları 

(Bursa), A. Enver Berkiyerok (İs· 
tanbul), Muhsin Karaca (Ankara), 
Mesut Bergün (Yalvaç), Burhan A
kıncılar (İstanbul), Hakkı Er.&iner 
(Fatsa), Selahattin Orhun (latan
bul), M. İhsan Akal (Çerkeş), A. 
Kudret Kasar (İstanbul), Sami Kol
lar (Kilis), Burhanettin Par (İstan

bul), Şükrü Yılmaz (Urfa), Malik 
Ertür (Ayvalık), 1. Bekir Akınay 
(Istanbul), Refik Özkaran (Hendek), 
Ekrem Sümeralp (İstanbul), Şera -
fettin Ünsal (Erzurum). 

Topçu Albaylığa terfi eden 
topçu yarbayları 

Hüseyin Gürtuna (Babaeski), M. 
Emin Özdemir (Edirne). 

Topçu yarbaylığa terfi eden 
topçu bin~ıları 

Faik (Sıvas), Cemalettin Oren 
(Harput), Abdüllatif Özarda (Edir
ne), M. İhsan Ozcan (Tokat), M. 
Hakkı Şenkon (Bursa), Faik Titizer 
(Erzurum), M. Şerafettin Vardar 
(Seianik), Ali Yönaç (Harput), Ha
lil (Kemaliye), A. Bedri Ate~er (Ma
nisa), M. Ziya Öcalmaz (Kırklareli), 
Fazıl Önver (Trabzon), Mustafa Ka
rasu (Erzurum), Hamit Ökten (İs
tanbul), M. Tevfik Demirüs (Sıvaı), 
Feyzullah Tüzinalp (Erzurum), Ah -
met Akal (Kırklareli), Abdülhamit 
Koruyucu (Sıvas), Salih Çubukçuoğ
lu (Urfa), Hayrettin Sarıbatır (Er -
zincan), A. Şükrü Baykul (Kırım), 

M. Nuri Turfaner (Erzurum), Lüt
fi Kaygaç (Erzincan), Cemal Aktoğu 
(Usküp), M. Ziya Salman (Eskişe -
hir), A. Hakkı Yenilmez (Çankırı), 
Şükrü Akımsar (Edirne), Y. Kema
lettin Kutluel (İstanbul), M. Nazım 
Yiğitgüden (Amasya), S. Şükrü Ber
ker (Köprülü), B. Sıtkı Göker (Sı · 
vas), Recep Berker (Gümülcene),, 
Tahsin (Pilevne), M. Aziz Tunçay 
(Na.>lıç), Hüsnü Şenay (Edirne), !. 
Htisnü Terek (İşkodra), Mahmut İl
ter (Pirevese), Münir Alpan (Kırk
lareli), Kemal Ulusoy (SütlUce), Ah· 
met Vural (Kemaliye), A. Rahmet 
Talçık (Kerkük), Ahmet Binker (İs
tanbul), O. Zühtü Topçutepe (Sela
nik), M. Sabri Erkaya (İstanbul), 
Muharrem Akgöze (Piriştine), Emin 
An (Erzurum), Cevdet Orkan (E
reğli), A. Cevdet Erman (Üsküdar), 
Sıtkı Vuran (Selanik), M. Asım Ak· 
polat (Erzincan), Vefik Omay (Ye· 
nicevardar), Tevfik Orbay (Samsun), 
Nurettin Altuğ (Konya), Kizım Ün
alan (Kayseri), A. Ziyaattin Ünsal 
(İslimiye), M. Nuri Alpman (Delr 
re), ô. Hıfzı Betin (Ermenek), Sadi 
Omur (İstanbul), Abdullah Togar 
(Van), Behçet Özdemir (Ereğli), 
Nurettin Akat (Gelibolu), 1. Hakkı 
Sertdemir (Erenköy). 

Topt;u binbaşılığa terfi eden 
topçu yii~~ıları 

Fevzi Tekeli (Üaıküdar), Hilmi A
car (Ortaköy), Talit Güler (İıtan
bul), Şerafettin (Yedikule), Arif Efe 
(Üsküdar), İhsan Tumay (Erzincan), 
Behçet Aras (Adıyaman), Fethi Köy
lüoğlu (İstanbul), Süreyya Söbütay 
(lstanbul), Siyit Orhan (Uzuncaova), 
Sallhattin Barlas (Firuza), Arif Te
zeren (Beşiktaı). ö. Avni Batu (Ela
zxğ), Kemal Ziya! (İstanbul), Lütfi 
Kaplanağı (Muatafakemalpaşa), M. 
Fikri Oğuz (Bayburt), Mümtaz Üs
tünay (İstanbul), A. Cemalettin Al
pöngen (Karahisar), N. Kemal Akka
ya (Erzurum), I. Hakkı Erkal (İs
tanbul), Tevfik Erdinç (Bağdat), 1. 
Ethem Ovalı (Karahiaar), Kemalettin 
Gür (Harput), 

Topçu yüzba§ılığa ıerf i eden 
topçu üsıteğmenleri 

Niyazi Eğemen (Manastır), !. E~
hem Onder (Sarayköy), Y. Cemıl 
Sekban (Diyarbakır), A. Vecdi Er
soy (Üsküp), Avni Mrzrak (Erzu
rum), t. Refet Artaç (Erzincan), Ab
düssamet Saygın (Gence), Hilmi Ö
ner (Harput), Fahrettin Erman (Ma
nisa), 'M. Nuri Gürer (Konya), Ka
zım Akıncı (lstanbul), H. Nazmi A· 
kıncı (Edirne), Nuri Conker (Manas
tır), Ramiz Özalp (Üsküp), Faik Ön
al (Erzincan), Tahsin Yazıcı (Manas
tır), İhsan G~ (Selimiye), M. A. Kemal Türkeş ( Deniz -
Faik Ozeren ~üp), Suphi (Ertürk li), Cemil Pamir (Üsküdar), H. Feh
(Aksaray), Şevki Akın (Köprülü), mi Kandemir (Manastır), !. Vasıf Sa-

yıl (Üsküdar), Suat Fişek (Naslıç), 
Süvari bin~ılığa terfi eden Osman Balkanlar (Menlik), Milnip 

siivari yüzb~ıları Alankaya (Üsküdar), Hasan Durul 
Mehmet Toppara (Berut), A. Rı- (İştip), Zekeriya Gürsel (Narman), 

za Güler (Van), Abdurrahman Kara- Sırrı (Karacaali), Cemal Aı-bak (01-
buğa (Şimali Kafkas), Abdülhalim t~), Abdulkadir Ersin (Beşiktaş), Sa
ünalp. lıh Tulgar (Anadolu.kavağı), Turhan 
Yiizba~ılığa terfi eden süvari Sütken (Üsküdar), A. Nurettin Sev-

iistteimenleri gör (İstanbul), F. Salim Akdora (Ha-
A. Saim Polatkan (Yenihan), İ. İs- sankale), C. Şakir Çetinel (Bursa), 

met Atavan (Erzurum), Atila Kara- A. Gilmüştekin Öcal (Erzurum), A. 
yel (Bolu), Mustafa Baykar (Tokat), Enver Eralp (Edirne), Hüsnü Öncü 
Şaban Özden (Oltı), Cevat özay <!ekirdağ), A. Cahlt Tokgöz (.Sela
(Resne), Behçet Aşan (Erzurum), lr- nık), Orhan Gökçe (Beşiktaş), Murat 
fan Boyla (Erzurum), A. Fikri De- Bircan (Bitlis), M. Ragıp İlhan (Ke-
rin (Erzurum), Nüzhet Akıncılar. malpaşa), Saim Tümer (Kırşehir), 

Siivari iistteğmenliğe terfi Salahattin Kurtbay (Üsküdar), Aziz 
eden süva.ri teğmenleri Ergün (Üaküp), Abdülcelil Bayer (G. 

Feridun Ertürk (Konya), Vamık Antep), Reşit Umar (İstanbul), Na -
Süınen (İstanbul), M. Sait Konoralp dir Birtürk (Harput), Hilmi Alp (Ye
(Çölemerik), Enver Sanlx (Erzurum) ni~hir), Zeki Ünsal (İstanbul), Taş
İzzet Arda (İstanbul), C. Fuat Savaş kın Özsaran (Bayburt), Burhanettin 
(Bursa), A. Adil Giray (İstanbul), Tunçalp (İstanbul), F. Osman Kara
Behçet Ozdemir (Elazığ), Ziyaettin bulut (Erdş), Salahattin Öcal <Ma -
Sanlı (Erzurum), M. Adnan Alpsoy latya), O. Zeki Tümerden (İstanbul) . 
(İstanbul), tsmail Çataloğlu (Kara - Kemal Seğmen (Pirlepe), Nazım Akın 
isah), A. Enver :Xunçalp (Bursa). (Gümüşhacrköy), Şevket Bilen (Bur· 
S. Muzaffer Batur (İstanbul), Raif , sa), A. Tarık Taner (Mudanya), M. 
Başol (lstanbul), M. Ekrem Akıııl i - ~ilJJ ~evirilliz _ 
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Ordu terfi listesini neşrediyoruz 
Esat Çataloğlu (Konya), M. Te-l
Yere (Konya), H. Tahsin (lstanbııl 
S. Sırrı Ünlüsü (Burdur), Cemil fıJ 
tınöz (Şam), Sadullah Özuygur (lS 
tanbul), A. Galip Ömet (Ankara), O 
mal Gfö"bingül (Erzurum), A. Ha 
Ünalan (İzmir), Süleyman Aktan ( 
parta), Hakkı Tüzgel (Manisa), K• 
zım Göksel (İçel), Tevfik Akd 
(Manastır). M. İlhami Gültak (Giril 
Suphi Somer (Maraş), H. Fehmi 1 
sıtlı (Buldan), Abdurrahman ön 
(Diyarbakır), H. Fehmi Dinçerol (İİ 
parta), M. Zeki Özçmar (Erzincall 
t. Hakkı Çamhbel (Bitlis), Mustafl 
Ersun (Kiremitli). A. Faik Çetin 
(Erzincan), M. Lütfi Gürpınar (İs 
tanbul), İsmail Çetinol (Sarıyer 
Mustafa Polat (Burdur), 

Arif Aydmoğlu (İstanbul), Nusrat 
Erden (Usturumc•), Rifat Yalkın 

<Manastır), Necmettin Koral (Üskü -
dar), Muzaffer Atacan (Arapkir), 
Halis Yener (Hasankale), H. Niyazi 
Taşdelen (Üsküdar). Süleyman Tipi 
(Koska). Cemil Kaner (Bandırma), 

Mithnt Akçalı (İzmir), M. Hilmi Su
ner (Erzurum), Adil Aktuna, 

Topçu iistteğnıenliğe terfi 
eden top~·u teğmenleri 

V. Akgün (Üsküdar), Şefik Erdener 
(Edirne). A. Cemal Türünk (Edirne), 
Haydar Gökdeniz (Erzurum), A. Ru
hi Oyman (Üsküdar), A, Nizamettin 
Çoker (Beşiktaş). Fehmi Erinç (Ge • 
rede), İhsan Kaplanoğlu <Diyarbakır) 
Arslan Karasu (Iğdır), H. Cihat Sa
vaş (İstanbul), Halit Tulay (Erzu
rum), M. Suat Aktulga (Niğde), M. 
Şi.ıkrü Güvendiren <Bursa), Mehmet 
Bayraktar (Antalya), M. Suat Onur • 
sal (Çankırı), Şemsettin Arapl (Har
put), M. Kazım Bürge (Uluborlu), 
Hasan Ünsal (Sinop), A. Osman Us
man (Zonguldak), M. Satahattin Soy
kut (İstanbul), M. Bedii (Üsküdar). 
Muhıttin Salt (Elbistan), Abdullah A 
ray (Erzincan), Recep Aktuna (Pe -
türge), M. Fazıl Karlıdağ (Kemaliye), 
A. Edip Özergın (1-larput), M. Reşat 
Bir (Nevş~hir), ;;?adı Okman (lstan -
bul). Enver Atanksu (Kelkit), H. 
Behçet Bassa (lstanbul), Sıileyman 
Oraltan (Bursa), Kerim Gökber CSe
linik), S. Sami Ardaç (Gelibolu), O. 
Necdet Seçkin (Erzincan), Hamit 
Karatepeligil (Kilis), Mazhar Saran 
(Trabzon), Hilmi Alkan (Harput), 
Halil Yücel (İstanbul), M. Tacettin 
(Bolu). Ö. Faruk Ününlü (Niğde). 

Binbaşılığa terfi eden Uto. 
yiizba~ıl<ırı 

A. Nazmi Aral (Kırcaali), Mustafa 
Yücelen (Trablus), İhsan Kayrım (E
yüp), 
6inba§ılığa terfi eden nakliye 

yüzbaşıları 
Haşim Savaşan (Gazze), Danyal 

Maral (İzmir). 

Vstteğmenliie terfi eden 
nakliye Tğm. leri 

Neşet Yılmazkurt (Bursa), Yaşar 

Savaş (Amasya), Şakir Gürçay (Er • 
-a:urum), Hasan Çalkay (Erzurum), İb
rahim Süvercn (Üskfüiar). 

l'arbaylığa terli eden 
Fb. Bnb. lar 

Abdullah Pazar Başı (Keban ma -
deni), Lt.itfi Akçay (İstanbul). 

Yüzbaşılığa terfi eden 
üstteğmenler 

Adil Ülgen (İstanbul), Salahattin 
Ozer (Şile), Bekir Turgay (Erzurum). 

Albaylığa terfi eden mühendis 
yarbay 

Mehmet Okdemir (Girit), 

Yarbaylığa terfi eden 
miılıendis binba§ılar 

A. İhsan Aksoley (Üsküdar), O. 
Nuri İnceler (İstanbul), 

Yarbaylığa terfi eden Fen 
ve Mırı.at Rnb. 

Ekrem Çobanoğlu (İstanbul), 

Binbaşılığa ter/ i eden 1''en 
ve Sanat l' zb. 

P. Ferhat Kalfaoğlu (Hobyar). 
Hayri Okten (Kasımpaşa). 

l'arbaylığa terfi eden 
itJtihkiim binbaşıları 

Şazi Aktan (Sivas), Cafer (Nakil
bent), Necati Çetinkök <Manastır), ö. 
Faik Ulusoy (Erzurum). Necati Tirey 
lioğlu (Mustafakemalpaşa), Şahabet -
tin Alp (Van), Şevki Orak (Van), 
Cemal Erten (Eskişehir), Zarif Çöte
li (Harput), Y. Ziya Özler (Erzurum), 
M. Rüştü Tarım (Maraş), H. Basri 
Gürsoy (Fındıklı), 

Rinbaşılığa terfi eden istihkam 
}' iizbtışıltırı 

Refik Aslan (Keçiborlu), Recep 
Yıldız. 

}'iizlxışılığa terfi eden istih
kam iistteğmenleri 

M. Rasih Yalçıner (İstanbul), Na
ci Can (Selanik), A. Kemal Dinçler 
(Tekirdağ), O. Nuri Yalçın (Bitlis), 
Hamdi Tansu (İstanbul), M. Bedret
tin Güralp (Beşiktaş), R. Fevzi Bas -
macı ( Divrigi), Bedri Alpyıldız (İs -
tanbul). 

Vsttcğmenliie terfi eden 
istilıkiimı teğmenleri 

A. Remzi Karasu (Erzincan), A. 
Bahtiyar Vural <Kars), Ahmet Öcal 
(Kütahya), Ahmet Günay (Erzurum). 
Hüsamettin (Niğde), A. Şeref Tinç 
(Berut), A. Riza Subutay (İstanbul), 
Şefik Uçar (İstanbul), M. Kadri Ak
san (İstanbul), Esat Olgay (İstanbul). 
Tahsin Özçeri <Ayancık), A. Sabahat
tin Evren (İstanbul), Enver Doğu 
(Balıkesir), M. Kemal (Karahisar), 
M. Asım Özayral (Adana), H. Cahit 

tanbul), Mustafa Sakarya (Tire), Oral (Kıbrıs), H. Hüsnü Çağlar (Üs- 4. sınıf tüfek<;Uiğe terfi eden 
Albaylığa terfi ederı A . Haydar Arıman (İstanbul), Ab - küdar), Raşit Polat (İstanbul). 5. sınıf tüfekçüer 

vas), 

Muhabere l'arb<ıyı dullah Bogazgören (İstanbul), 1. Me- Vstteğmenliğe terfi eden Mustafa Özgören (İstanbul), 1. 
o. Sabri Akan (Sivas), s(uBt si akvc~ ()lsAtanbş~lk), .~.AMecdi B(laşkurt Lv. Tğm. leri Hakkı Ekçi (İzmir), A. Refik Aygın 

a ı esır , . u ru nsay stan - . . . , . 
farbaylı.ğa terfi eden b l) N C k t (İ . ) A N M. Necmettın Yurdakul (Edırne), (Sıvas), Faık Başaran (Erzıncan), 0;.-

1 
u , evzat an a zmır , . ev- ı M h T 1 (İ b l) B k' 1 (E ) M · ö 

mllhabere Bnb. ları Ç ~ 1 (R d ) A F S u terem u ga stan u , e ır man Tunçay rzurum , . Alı nel 
zat ag ar a os , . uat oyer K lb k (K ·) M · B k İ Ö A d · ) 

E f A (s 1. 'k) S ff t K (İ b l) y z· . {J .. (B u a aysen , . Mıthat oz urt ( stanbul), mer y ın (Yenıbahçe , 
şre car e anı , a e a- stan u • . ıyaettın stun ur- (l b l) C h' O 1 (I b 1) N ) · 

· ) A c ·ı Ak ·· (H ) 'f ( , . ) . stan u • a ıt na stan u • . Ali Sözen (Kastamonu , M. Cemıl ran (Ahpaşa , . emı gun ar- sa , M. Raı Baygurt Edıme , Ali .. Ü .. ) t .. . 
M f Yıl (G. · ) Ad 1 (G' · ) M h B k (K Fazıl Gule-n ( skuclar , hsan Mogol Gursel (Istanbul), Mustafa Tetıkyıl -

put), usta a maz ırıt , asa ırıt , e met ar ın ır- (El{! y) M N y·· "k (D . l') ) ) t .
1 

Ö (I • ~ • kay uzıg , . evzat oru enız ı . maz , (Gebze , smaı ner stan -
Mu. B_ın~şılıJ!ı~a terfı edenler gctç), .., • t. Ethem Tarıman (İstanbul), Talat bul), S. Ali Teoman (Van), A. Hulusi 

~-elale~tın Tu~uner . (Samatya), Albaylıg~ terfı eden Eczacı Koç (Balıkesir), H. Basri özman (İs- Akyel (Istanbul), M. Şükrü Unan (Er-
A~ulkadır Menguç (Erzıncan~, İs • } arbayları tanbul), M. Burhanettin Günaysu zincan), Hüseyin Önel (Üsküdar), 
maıl Berkel (Oda?aşı), M. Em~n Or- Ömer Fikri Evergen (İstanbul), (İstanbul), A. Mithat Ozan (Orhane- Sait Akıntan (İnebolu), Vehbi Ayan 
kut (Isparta), taşıt Petek (Beşıktaş). H. Cabir Canlı (Bursa), li), M. Ali Akan (İstanbul) , M. Nuri (Kalkandelen), A. Osman Öpcün 

}'ilzbaşılıia terfi eden Mu. l'arbtı;ylığa terfi eden eczacı Kekevi (Maltaya), Salahattin Yurda- (Gümüşane), 
Vstteğm.leri Binbasıları kul (Edi~ne),_ t. Kemalet~in Koç (Zi· 5. sınıf tiifek<;iliğe t.erfi eden 

M hl. E (H k 1 ) V hbi ~ le), A. Sunuhı Erke (Gelıbolu), Hay-
u ıs ray asan a e '. e Cemil Sezen (Yemen), Salih Ak - tt' G.'k (İ tanbul) Salahattin 6. sınıf tiif<?lı·çilcr 

Ul ·· (E · can) Salahattın Salı- .. - ) .. f' .. re ın o sen s , . 
ugun .. rzın .. '.. .. gun (Dıragman , Lut ı Gurkunca Atala (Ü.sküdar). M. Müzdat Aytün M. Riza Malkoç (Bozkır), Necıp 

şık (Selanık), Zuhtu Gonenc; (Bay- (Kızanlık), Cemil Sezen (Mekke), A. t yb 
1 

S"l U 
1 

(A t özengin (Antalya) Tahir Ersin 
bd ··1k d' ö 1 (P şabahre) .. .. .. ~ ( stan u) u eyman ca yır ap), • 

hurt), A u a ır nce a ıı • Şukru Sezan (Oskudar), M. Salahat- N'h Ö 
1

' (İ b l) M N t' A (Trabzon) Abdullah Onar (Van). 
Lı.itfi Dogancı (Suşehri), Avni Arap- tin Börtücene (Şehremini), ı a(tİ z ebr l)staNn u '. A. eca ı (İr- 1 S ,f'ı terfı" eden 2 S 

· (A · ) can stan u , urettın rman s- • • " , , • • 
gır rapgır . }"' l . l w f' d 

• • w • l uz mşı ıga ter ı e en tan bul), Hamdi Tümer (Tokat), İbra- ö~relnıenlcr 
Vsttegmen~ı!e teri~ ecen EcZlıcı Vsttğm. leri him Engin (Tekirdağ), Namık Kiper (İhsaniye), M. Ce-

Mu~ 11-:m. lerı. . A. Fazıl Artun (Kastamonu), A. J. Sınıfcı terfi eden As. mal Kökdağ (Üsküdar), 
Mustafa Telger (Balıkesır), A. Ri- Şevket Petek (İstanbul) İhsan Mal - _. I H ı. • l f j · d 5 S 

B h G.. ' ;ıc <ır-.·ım er 4. S. a ter ı e en • • za Vural (Edirne), e çet ursan koç (Corlu), • .. 
(E me) İhsan Tarım (Edirne), Neca- • ~ w • • • A. İhsan Tokgoz (Menemen), 

ş • İ K 0 d Rınbtısılıgcı terfı eden Dışçı Şemsettin Türer (İstanbul) ti Utku ( stanbul), Y. enan n e - • ,.. • , 
kizoğlu (Şam), Mustafa Uysal (Ba- . } uz_başı/.ı~rı 2. sınıfa terfi Cflerı .1. sınıf 
lıkesir), Faik Bozer (Üsküdar). • !"1· Sabıh Agabeyoglu (Serfiçe). As. Ai. Hnl:jmler 

v· b I w f' d Fent Arcan (Davutpaşa), H. Hüsnü Yusuf Vardarman (Tikveş). Fik-nın aşı ılla ter ı e erı Akb (T b ) 
. • b aş ra zon ' ri Eltutar (Erzurum), O. Faik Kum -

Demıryol } z • sı Allınylıpa terfi edf•n veteriner ( ) · G k · 
Bahattin Soyalp (Toptaşı), ) ' b l basar Erzurum , Hıkmet erce çı 

,.. l w /' d ar ay arı (Tophane), Hasan Aksöz (Şchremi -
l uz~şı ıga0ter _ı e e~ Sahhap Göze (Kadıköy), Hamit ni), M. Ali Türker (Hanya), M11sta -
Dcmıryol sttl{m.lerı Gürbüz (Van), İbrahim Erses (Zaf - fa Zeren (Erzurum), 

Gündüz (Kelkit), Enver Erbay rambolu), Lütfi Bayrav (Selanik), :J. sınr/a terfi Nlen 4. ~ınıf 
(Dıraç), Kutbettin Honoy~k <M~ - Fazlı Akçer (Haseki), İbrahim Gökçe· As. Atl. Hcıl;imlı•r 
nastır), M. Turgut (Ale§kırt). Selım oğlu (Sinop), Necip Zogol (İ.stanbul), 
Alansan (İstanbul), Doğan Berker Cemal Türközü (Beşiktaş), Muhittin Kenan Akyiiz (İstanbul), M. Fah-

ri Dinçer (Ankara), 
(Gümüşane), Okan (Aksaray), Reşat Ekmen (Çen-

Vstteğmenliie terfi eden gelköy), 4. sınıfa terfi eden As. 
Demiryol Tğm. leri l'arbaylığa terfi eden veteriner Ad. Hcıldmler 

Asaf Kalkay (Akşehir), Mustafa Rinbasıları Cetalcttin Altındağ (Üskiidar), H. 
· 1 (E ~ Akif Bekra O. Nusret (T. Garp) , İh-

Zeren (Kayseri), R. Hil~ı A pan •• Adil Güray (Boyabat), Sadettin 
yüp), Şahabettin Tunay (Adapazarı), Tekkaş (İstanbul), M. Vahdettin Yi- san Köksal (Erzurum), 
M. Muzaffer Gümüşayak (İstan?ul), ğiter (İstanbul). Ziya Işık (Kırşehir), 5. sınıfa terfi etlen 6. sınıf 
H. Behiç Gülbahar <Bursa), M. Kazım İbrahim Sanön (İzmir). A. Hadi (Ma- As. Ad. Hakimler 
Özçelilc (Karahisar). Doğan Alpar nisa), M. Şahabettin Çiner (İzmir), O. Nuri (Manastır), Halil Ölçer 
(İstanbul). M. Şevke• Özügül (Şam), Binlxısılığll terfi eden (Selanik), 

Albaylığa terfi eden Harita veteri:.er yii.zbaşıları 6. suııfa terfi eden 7. sınıf 
Yarbayları Rasih Öktem (Bolu), Nazmi Öz- As. Ad. ll<ıkimler 

HUsnU 'Beşlioğlu (Beşiktaı). A. oy (İstanbul), Ratip İşten (İstanbul), Feridun Erturkan (İzmir). 
Riza Tarkan (Trabzon), C0111i1 01tkay (En:tU), 'Baı.rl ounq ı . .s. ıa wr/ı ~en z . .-,. 
Yarbaylığa terfi eden Harita (Eyüp), Kemalettin Altuğ (Üsküdar), .Ml. ~lemurları 

Binbaşıları Albaylığa terfi eden Lv. Necati Balamir (Sivrihisar), 
M. Bahri Bozdağ (Bursa), Haşim Yb. kırı Z. Nazım Balaban (Manastır), Fe-

Niş (Manastır), M. Sait Üçer (Ç4miş- Hidayet Güneri (Selanik), Y. rit Aker (Bakırköy), A. Nazif Somer 
kezek). Hamdi Erce (Valdeiakit), M. Lütfi (Kilis), Bahattin Erginer (Edirne), 
Bin~ılıia terfi eden Harita Öztüker (İzmir), Mehmet Ünlüer M. Kadri Kandemir (Hacıkadın), A -

}, ba l (Malatya), H. Tahsin Akman (İstan- sım Tozun (İşkodra), N. Nimet Ka • iiz şı arı 
) bul), Enver Süzer (Eskizara), M. ya (D. Bakır), Zati Dilman (Edirne), A. Cemal Vursel (Bursa , Nu.srat 

Rüştü Keskin (Fatih). Alaettin Onuk (Edirne), N. Hulusi 
Himilkar (İşkodra), Topalak (Kavak), M. Nuri Ozbay 

Y .. ~ol "" ı· d Yarbaylıia terfi eden ıız~ı ıga ter ı e en (Bigadtç). 
Harita Vsttam. leri l .. v. Rnb.ları 2 S f 1· d 3 S "' Abd··1 · • • a ter ı e en . • 

Fah · İl · (Esk' ) L"tf' K u azız Akpınar (Humus), Hii-rı çız ıcuma • u ı ur- "il. "f.nmurltırı · ) s k o (K lk seyin Özkök (Pizren), Muammer Ak- " " r. 
tay (Edırne • ıt 1 zışın a an - · ( Sadettin Topay (İstanbul), Tah -
delen), Eşref Öncer (Batum), M. Sa- sıs Fatih), M. Raşit Sindel (Şarkika- sin Nomer (Manastır), Şükrü Niron 
im T.amur (Sivas), Nizamettin Bas - raağaç), Hamdi Banas (İzmir). Rüş-
kan (Kayseri), H. Fazıl Kızıldağ (İs- tü Dinçer (Bursa), A. Riza Hekimoğ- (Kırşehir). 
tanbul), Nazif Atakon (Kızıltoprak), lu (Ergiri), Remzi Ertan (Niğde), 4. S. fa terfi etlen 5. S. 

Kemal Özel (Beşiktaş), Hamdi İmre •t/ •t l 
Albaylıi(a terfi eden Tabip ır • '' enıur cırı 

(İşkodra), Nazım Eke (İstanbul), H. t. Ethem Demir (Maı1astır), Ce-
Yarbayları Hüsnü Aysü (İstanbul), Rifat Şeker mal Bomcuoğlu (İstanbul), A. Refet 

1. Hakkı Saldır (Trabzon), M. Ba- (Üsküdar), M. Emin Oze (Üskt.idar). Topuzluoğlu (İstanbul). Ablülvahit 
hattin Dinçer (Rize), Hulusi Alaca • Süleyman Bener (Girit), Halit Alpö- Asal (İstanbul), Mustafa Üneren (İs
curt (İstanbul), İbrahim Önay (Div - zü (Edlip), Sabri Ocaklılar (Rados), tanbul), Muhsin Yarkan (İstanbul), 
rik), F. İbrahim Togac; (Mevleviha - Zeki Aytun (Erzincan). A. Nazif Te- Cemil Erol (Kastamonu), A. İhsan A· 
ne), İbrahim Gökçen (Kurbağlıdere), mercn (Van), Tahsin Sezen (Isparta), taman (Soniçe), Riza Ertürk (İstan • 
M. Lütfi Aksu <İshakpaşa), İbrahim A. Haydar Baransel (İstanbul), Ah - bul), Hidayet Erişen (İstanbul), Ze
Gönül (Karagümrük), A. Raif Sire dülcebbar Bayrak (Trabzon), Y. Zi - kai öven (İstanbul), M. Rıfkı Gükü
(Sivas), Hamdi Akoğuz (ErzM-ıcan), ya Bekcn (Manastır), Omer Süer oğlu (İstanbul), M. Cemal Özarslan 
Tevfik Tekin (Bolu), Bahattin İzgi (Bursa) M h'tt' T J (C h • u ı ın ur gar erra - (İstanbul), Necmi Yüceer (Manastır), 
(Valdeçeşmesi), H. Riza Rasim (Trab- paşa), M. Vasıf Barutoğlu (D. Bakır), t. Hakkı Sezgin (İstanbul), M. Hulu-
zon). Ahmet Öğ (Ayasofya), nı. Alı Uysal {ınadıyeJ, Necati Yakar si Oskay (Edirne), Vasıf Toy (İstan-
}'arbaylığa terfi eden 1'abip (İstanbul), Suphi Akta~ (Kilis), Ham bul), Adnan Akan (İstanbul),. t. Ce-

Binbaşıları di İskit (Beşiktaş), H. Hamit Tümet mal Sayar (İstanbul), A. Ziyaettin 
M. Ekrem Kavur (Girit), Ncc - (Eyüp). M. Muhtar Erdenen (İstan • Erdin {İstanbul), İhsan Uğur (Geli · 

mettin Şar (Ceylan), Mustafa Altın bul). bolu), H. Hüsnü Baran (San'a), Sa -
(Sivas) A. Muzaffer Tokatlığil (İs- Hnb. lığtı terfi eden Lv. im Danış (İstanbul), M. Emin Şakar 
tanbul), M. Rüştü Bilge (Girit), İbra- }'zb. ları (Yanya), Mazhar Duysal (C. M. Pa -
him Alkıhç (Tokat), H. Vahit Göken Kiramettin Dalyan (Üsküdar), şa), Asrm Akdemir (Bağdat), M. Ali 
(Selanik), M. Hilmi Poyraz (Kasaba), Hasan Göçmen (Bağdat), A. Salahat- Akalın (Erzincan), Halit Bilcen (İs -
Sabri Ertenli (İstanbul), Y. Zeki Ural tin Okanen (İstanbul), M. Nuri Ka- tanbul), t. Ethem (Harput), 
(İstanbul), Behçet Arıel (Niğde), M. racadağ (D. Bakır), M. Nedim Ulu - 5. S. fa terfi eclen 6. S. 
Nüzhet Aktulga (Dırama), Nimeti soy (Erzincan), Hadi Alp (Gelibolu), MI. Memurları 
Bazır (Yenişehir), Ethem Akat (Ka- Demir Turugay (Baku), M. Arif Ki -
zan), Abdi Boylu <Isparta). S. Sırrı pcr (İskenderon), M. Fazıl Taşdemir 
Alıçlı (Ermenek), M. Raşit Öles (İs- (Bursa), Hamdi Sağman (Harput), 
tanbul), M. Naim Gürcan (Trabzon), Mustafa Kurt<loğan (Naslıç), Fuat 
M. Suphi Ar (İstanbul), M. Arif Or31 Koçer (Konya). Edip Tugay (Erzu • 
(Dedeağaç), İsmail Akgündüz (İstan- 'rum), Şemsettin Tekay (İstanbul). 
bul), H. Hikmet Hükmenoğlu (İstan- A. Kemal Mergen (Köprülü). Nazmi 
bul), N. Ali T~zel (Servi), M. Ziya Türkalp (Yafa), Sami Dumlu (Erzu
(D. Bakır), Hilmi Kayatürk (Kaya - rum), A. Şefik Tüzemen (Erzincan), 
lar), Raif Gürün (Gürün), Fevzi Yalım (Aksaray), 

Binbaşılığa terfi eden Tabip Yiizbtışılığa terfi eden Lv. 
Y iizbaşıları llsttğm. leri 

Hamdi Bakan (İstanbul), Y. Ke - Y. Cavit Özaksun (Erzincan), Re-

H. Fehmi Çırpan (Van), 

3. Sınıftı terfi eden./.. 
Sınıf I marnlar 

H. Rifat Gedik (Batum), Şevket 

Ağan (Malatya), O. Haydar (Batum) 
M. Şevki Yörük (Malkara), Mustafa 
Önen (Şile), 

4. sınıfa terfi eden 5. 
sırııf I m,.ınılar 

iiğrntmenler 
Hüsamettin Güreli (Galata), Nefi 

Tavman (Bakırköy), 

.f.. smıf Oto. Makinistli~e 
terfi eden 5. sınıf Oto. 

nwhinisti 
M. Arif Ugurlu (Kç. M. Paşa). 

5. sınıf Oto. Makinistliğe terfi 
t•<lrn 6. sınıf Oto. makinistleri 

Mustafa Baykara (Safranbolu), 
O. Lütfi Alkay (Karaman). 

4. Sınıf kamacılığa terfi ederı 
5. sınıf K<ımacı 

Emin (İzmir), 

5. sınıf k'uııacılığa terfi eden 
6. sınıf kamacı 

Ahmet Özkara (İstanbul), 

'1. sınıf demirciliğe terfi eden 
5. sınıf demirci 

Mehmet Demiröz Hüseyin (Kas -
tamonu), 

5. sınıfa terfi eden demirci 
usuıın 

Ahmet Özdemir (İstanbul), 

5. sınıf telsiz makinistliğe 
terfi eden (J. sınıf teısız 

Makinistleri 
t. Hakkı Enginay (İstanbul), Ce -

Ialettin Tayı (İstanbul), M. Şemset
tin Koday (İstanbul), 

5. sınıfa terfi eden 6. sınıf 
Telli Makinist 

A. Hamdi Duyar (Silifke), 

4. sınıfa terfi eden 5. sınıf 
marangozlar 

Nuri Tuna (Ruscuk). Yusuf Ka -
ym (Vidin), 

5. sınıfa terfi eden 6. !fınıf 
marangoz 

M. Rasim Ersan (İstanbul), 

6. sınıfa terfi eden 7. sınıf 
maranl!OZ 

t. Hakkı Kayaalp (Bitlis). 

5. S. /cı terfi eden 6. S. 
Etilv memurları 

Hasan Nazilli (Nazilli), M. Hüsa -
mettin Yalap (İstanbul), Harun Ço -
ruh (Rize). 

2. S. fa terfi eden 3. S. Rs. C. 
Rando.'fu Öğ. 

İhsan Künçer (İstanbul), 

.1. S. fa terfi eden 4. S. Rs. C. 
RanJosıı Öğ. 

Ahmet Erkan (İstanbul). 

4. S. ftı terli eden 5. S. Rs. C. 
llandoım Öğ. 

Mişon Şener (Istanbul). 

5. S. fa terfi eden 6. S. Rs. C. 
Bando!fu Öğ. 

H. Vasfi Güçlü (İstanbul), M. Ali 
Dinçer (İstanbul), 

3. S. fa terfi eden 4. S. Ordu 
Randosu Öğ. 

H. Hüsnü Güçer (Selanik), 

5. S. fa terfi eden 6. S. Ordıı 
Bandosıı Öğ. 

Halit Önüt (Üsküdar), M. Sıtkı 
Emültay (Üsküp), Cemalettin Sincer 
(Çankırı), 

6. S. fcı tt!rfi ellen 7. S. Ordu 
Bando!fu Öğ. 

Şükrü (Çengelköy), M. Niyazi Er
kayın (Uluborlu). 

3. S. fa terfi eden 4. S. 
Nalbant 

Ethem Erözcan (Pirlepe), 

4. S. fa terfi eden 5. S. 
Nalbant 

Hüseyin Ut1cu (Bursa). 

nan Turangil (Yanya). M. Raci Eviç şat Eraltu (Kayalar), M. Riza Yıldız 
(İstanbul), M. Fevzi Erginsal (Kırk- (Bursa), Fazlı Günaçan (Kağızman), 
lareli), M .• Adnan Üresin (Selanik), Ahmet Özdemir (Oltu). Remzi Ök· 
Mustafa Unar <Bursa), Y. Fikret A - ten (İstanbul), Fahri Çapanoğlu (Üs
rıkan (Baku), M. Veysi Demirel (İs . küdar), Hüseyin Karanacı rş. Kara
tanbul), A. Esat Ülgen (İstanbul), hisar), H. Fethi Erkan (Dırama). Ce. 
t. Abidin Engin (İstanbul), M. Nus - lal Özhen (Refahiye), Mustafa Özsoy 
rat Karasu (Erzurum), M. Hulusi Öz- (Tortum), M. Galip Ürnıal (Kastamo-

Abdülaziz Aydın (Erbil), Zeki Işık 
(İezargrat), Yahya Ankon (Rize), 
Mustafa Nail Çitkaya (Manastır), t. 
Hakkı Ökten (Edirne), B. Sıtkı Er -
den (Boyabat), Mustafa Karabıyık 

Mehmet (Çankırı), İsmail Tugvrul 5. (Pizren), Mustafa Aysal (Demirci), S. fa terfi eden 6. S. Sarm; 
Abdülaziz Özdoğan (D. Bakır), Lütfi Yemişçi (Balıkesir), Mesut Ba· 

şer (Gümüşane), AH Allı (Trabzon), 3. S. fa terfi eden 4. S. 
A. Hamdi Çulman (Kütahya), Bahaet- lıe11tı memurlan 

4. S. fa terfi (•den 5. S. 
lıe:mp m''murlan 

II. Hüsnü Dargezen (Bağdat). 

Reşat (Maraş). M. Nedim Dim (Eti 
zurum). A. Rıza Girim (Trabtus 
garp), İsmail Özgürsel (Edirne), Sı 
Sabri Eren (Debre), İbrahim Ozdo 
ğan (Kerkük), Mahmut Berksu (Bafl'I 
dırma), M. Sabri Yavuztürk (Yanya 
Ö. Hıfzı Erman (lstanbul), Hüsn 
İyigiin (Kırşehir), t. Ethem Bodut 
(Kırklareli). M. Hasan Sarım (Kins 
t. Hakkı Kuttaş (Cankırı), M. Ekre 
Gercek (Yozgat), M. Tevfik Akda 
(Malatya), O. Nuri Girgic (Isparta) 
E . Fevzi Ataman (Batum), A. Rı.zj 
Alaslan (Kerkük), Nafiz Güray (Kil• 
tahya), M. Sadık Gürbek (Arapkir) 
M. Rauf Yiğitoğlu (Kastamonu). S 
Sırrı Denizer (Dedeağaç), Abdullab 
Tanrıkul (Gerebene), A. Necati Se
lek (Edirne). H. Hüsnü Sayılma1' 
(Erdek). Raif Karadayı (Balıkesir); 
t. Hakkı Ozahn (Parga), M. Nuri 
Sezal (İnegöl), Arslan Sert (Debre). 
Ahmet Atakaya (İstanbul), İhsan 
Kayra (Kirmasti), M. Sabir Akıtı 
(Çerkeş), 1. Hakkı Öztunca (İştip). 
A. Feyzi Karaney (Çorum), A. Ham
di Gökçin (Karahisar), O. Nuri Er• 
kal (Erzincan), Recep (Dimetoka). 
Abdullah Tanguç (Bandırma). M· 
Zihni Günay (Diyarbakır), H. Besiııt 
Oydun (Nevşehir), Şükrü Fazla (Ço
rum). M. HulCısi Olgun (Çarsancak). 
Niğmet Ecvit (Sıvas), Mustafa Oz .. 
türk (Cankm), A. Hamdi Sayrtl 
'A:&aı•MVV.t"l}t w-. -b•t' nJıt;Gl \""'-•• 

gurlu), A. Rıza Hükmen (Isparta). 
M. Şükrü Sönmen (Ankara), M. Hay• 
rettin Türdönmez (Kirmastı), M. 
Nuri Eröncel (Çerkeş), M. Fehmi 
(Niğde), H. Tahsin Bulut (Sıva~)· 
S. Fehmi Akyol (Gelibolu), M. Nı .. 
yazi Orhon (Bergama), Vehbi Ke .. 
mer (Karaağaç). Muharrem Ta
lı (Piremedi), O. Tahir Erigür 
(Manastır), M. Sıtkı Anıl (Sandıklı), 
t. Zeki Kepeci (Isparta), 1. Hakkı 
Türkoğlu (Erz

0

'1can), Ali Güna:Y 
(Harput), Nuri f;ivril (Kerkük), A· 
Ziver Berkan (Kastamonu), M. Saf .. 
fet Miroğlu (Erzurum), Ahmet Eşil 
(Hereke), M. Bahaattin Arda (Kır .. 
caali), M. Talat Ozkan (Isparta), ~· 
Fehmi Cetin (Karacabey). M. Şakır 
Gürsu (Edime), Nuri Tekeli (Berga· 
ma), O. Galip Güngör. (~atal~~), ~· 
Fehmi Günaydın (Denızlı), Huseyın 
Kaynak (Kayseri), Arif Eryazıcı 
(Afyon), M. Cemal Güp (İstanbul), 
A. Avni Külür (Adapazar), M. Ali 
Ilgaz (Kula). 

5. S. fa terfi eden 6. S. 
hesap memurları 

Sabit Ergüder (Erzincan). 

5. S. fa terfi etlen 6. S. 
hesap memu rltırı 

Salih Balaban (Tokat). 

5. S. fa terfi eden 6. S. 
IU'sap memurları 

Bedri Ergun (Manisa). 

5. S. fcı terfi eden 6. S. 
hesap memurları 

Alaattin Celesun (İstanbul), Şen. 
settin Çilingiroğlu (Van). 

5. S. fa terfi eden 6. S. 
hesap memurları 

Mustafa Kayıtkan (Üski.ip), Rem· 
zi Yalım (İstanbul), Tahsin Berirıı 
(Sıvas), Y. Ziya Göçmen (İstanbul). 

5. S. fa terfi eden 6. S. 
hesap memurları 

ö . Fevzi Ogan (Ürgüp). Sabri Gü
venç (Yozgat), D. Fevzi Can (Erzu
rum), Reşit Taneri (Varna), H. tb •. 
rahim Bolol (Karamiirsel), Rahrnı 
Türeli (İstanbul), M. Lütfi Akman 
(Yozgat), Şadi Işık (Tarsus). 

5. S. fa terfi eden 6. S. 
lıctuıp memurları 

Latif Ozden (Kırklareli), M. Ka .. 
mil Güçkan (Simav), Mehmet Yurda
kul (Balıkesir), K. Hüsnü Ülker 
(Bursa), Abdülvahit Koruyucu (Sı· 
vas), Hayri Arslan (D. Bakır), IJ. 
Fuat Güngör (Sıvas), Süleyman 
Pekel (Burdur), A. Enis Alkım (Buİ' 
sa), Mustafa Sarıarslan (Bolu), En .. 
ver Özüsoy (Yozgat), M. Lütfi Te-
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Başvekilimiz Doğu manevralan~da 

Celal Bayar kırmızı taraf kumandanları araaında 

BQ§vekil Celal Bayar manevra aaha&ı!'da 

Kırmızı tarafa mensup bir a!;ır ~ o--nbard ıman tayyaresi 

Ba~ve~'~il Celal Bayar izahat alıyor 

Celal Bayar, Milli Müdafaa Vekili ve Dördüncü Umumi Müfettif 
general A bdullah Alpdoğan manevralarda 

Baıvekil. Marc:al ııe ordu kumandanları harita ile hareketi takip ediyorlar 
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Henlôyn - Runsiman görüşmeleri 

Dünkü temasların gerginliği 
haf iflettİğİ haber veriliyor 

Fakat görüıme mevzuu söylenmiyor 

Moskova'da dolaşan şayialar 
Prag, 29 a.a. - Bazı alman gazete

lerinin almı' oldukları haberlere na
zaran dünkü görüşme sırasında B. 
Henlayn, ile Lort Runsiman arasında 
yeni bir mülakat tertip edilmesine ka
rar verilmiştir • 

Prager İlluatrite Montag, Lort 
Runsiman ile B. Henlayn arasında ya
pılan dünkü görüşmenin vaziyettefki 
gerginliği hafifçe izale etmiş olduğu
nu ve südetler fırka.sının müzakerele
rin yeni safhasına dahil olmağa amade 
bulunduğunu istihbaratına atfen yaz
maktadır. 

Heni.ayn Ştutgarı kongresinde 
bulunmuyor 

Prager Montag, iki devlet adamının 
görüşmelerinin mevzuunu gizli tutmı
ya karar vermiş olduklarını, mamafih 
bu görüşmenin bundan sonraki müza
kereler için çok mühim olduğunu söy
lemekte bulunduğunu yazmaktadır. 

Berlin, 29 a.a. - Henlayn, Stütgart'
ta açılacak olan "ecnebi memlekette o
turan almanlar,, kongrasinde hazır bu
lunmıyacaktır. Buna mukabil Nürem-

berg kongresine 5 den 12 eylUle kadar 
davetli sıfatiyle iştirak edecektir. 

Almanya §iddetli tedbirlere 
ba§vuracak mı? 

Moskova, 29 a.a. - Ecnebi memle
ketlerden' gelen bazı haberlerde Al
manya hükümetinin Varşova, Belgrad 
ve Bükreş htikümetlerine südetler me
seles i daha çok geçiktiği takdirde Al
manya'nın süde alınanlarının, menfa
atini nazarı itibare alarak şiddetle 

müdahale etmek mecburiyetinde kala
cağını haber verdiği bildirilmekteydi. 

Almanya sefaretinde sovyet hükü
metine bu tarzda tebliğat yapılmadığı 
ve esasen bu yolda talimat alınmadığı 
temin edilmektedir. 

Avrupa hadiseleri 1J01ulra 
borsasına tesir etti 

Londra, 29 a.a. - Orta Avrupa vazi
yeti, borsada fena surette tesirler yap
mtştır. Fiyatlar hafif surette sarsıl

mış ve ingiliz esham ve tahviJatı ile 
diğer Avrupa kıymetlerinin ekserisi 
bir miktar düşmüştür. 

H itler'in habersiz bir ziyaretj 

Kehl halkını hayrette bıraktı 

Führer'in yanında 8 general var 
Starzburg, 29 a.a. - Öğrenildiğine göre B. Hitler, bu saıbah saat 9 da 

hiç de beklenilmediği halde Kehl'e gelmi~tir. Kendisine 8 general refa
kat ediyordu. 

Kehl §ehrinde bu ziyaret büyilk bir hayret tevlit etmiştir. Führer'i 
selimlamak için tehirde bir tek bayrak bile aıulmıı değildi. Führer'in 
muvaaalatını müteakip derhal bütün hücum krtaları emniyet ve inzıbatı 
temin makaacliyle ıaeferber edilmiştir. Hudut kapatılmıı ve Strazburg 

tarikiyle münakalat inkrtaa uğramıftrr. 
Reami hiç bir kabul yapılmamııtır. 
B. Hitler ile refakatindeki zevat otomobillerinden iner inmez Kehl 

köprüsünün aağ ve solundaki tahkimat itlerini tefti§ etmişlerdir. Teftiş 
saat ona doğru hitama erdiğinden Hitler ve arkada§ları Offenbw-g isti
kametine hareket etmişlerdir. 

Türk ordusu ile 
bülün memleket 
iftihar edebilir 

(Başı ı. inci sayfada) 

haları hakkında izahat verilmiş ve ha-
reketin muhtelif vaziyetleri askerlik 
bakımından tenkid olunmuştur. 

Kazım Orbay'dan sonra sayın Ma
reşal, Atatürk'ün telgraflarını oku
muş ve Büyük Şef'in selam ve sevgi
lerini, ordumuza kaqr olan itimatla
rını ordu subaylarına tebliğ etmiştiı·. 
Telgraf subaylar tarafından ayakta 
dinlenmi-ş ve büyük tezahürlere vesi
le vermiştir. Yüzlerce gür ses salonu: 
"Yaşasın, varolsun,, sesleriyle çınlat
mı,tır. 

Bundan sonra Mareşal Fevzi Çak
mak manevra günlerinde gördükleri 
vaziyetler hakkında çok değerli söz
ler söylemiş, bilhassa hava kuvetleri
mizin seri inkişafına işaret ederek 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"- Geçmiş harplarda olduğu gibi 
bugün de büyük bir disiplin ve mu
harebe kabiliyetine sahip olduğunu 
bir kere daha ispat eden türk ordusu 
ile bütün memleket iftihar edebilir.,. 

Kritikten ıonra subaylara dondur
ma ve limonata ikram edilmiştir. 

Bu sabahtan itibaren de manevra
ya i§tirak eden ordulara Orbay tara
fından sancak verilmeğe başlanmış
tır. Çok değerli bir hediye olarak da 
Büyük Şef'in imzalarını taşıyan ha
tıra madalyaları dağıtılmaktadır. 

Bütün kıtalar geçit resmi için ha
zırlanmaktadırlar. Ataşamiliterler çar
şamba sabahı şehrimizde bekleniyor
lar. 

Hava kuvetlerimizi, kema
liıt hızı ve hamle.i ile, ıün
gü ve namlu kuvvetimizle a
yarlamalıyız. 

Zafer ve tayyare 
bayramı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Temyiz Mahkemesi, Devlet Şurası, 

Divant Muhasebat, Ankara Valiliği 

ve belediyesine mensup zatlarla di -
ğer sivil zatlar. 

Hipodronıdaki tören: 
Hipodrumda yapılacak askeri tören 

saat dokuz buçukta başlryacak ve şu 
sırayı takip edecektir: 

a - Tümen bandosu tarafından is
tiklal marşı; 

b • Tüm komutanı tarafından töre
ne iştirak edecek kıtaları teftiş; 

c - Garnizonun en genç subayı, H. 
Partisi ve Hava Kurumu adına nu -
tuklar; 

ç - Tümen komutanı tarafından bir 
nutuk. 

Nutuklardan sonra garnizon komu
tanlığınca tertip olunduğu şekilde 
merasim geçişi yapılacaktır ve bu ge
çişten sonra hipodrumdaki tören bit
miş olacaktır. 

Öğle vakti tam saat 12 de istasyon 
tepesinden 21 top atımı yapılacaktır. 

Fener alayları : 
Bayramın geceye ait olan kutlama 

kısmında iki fener alayı vardır. Fe· 
ner alaylarından her ikisi de saat 20 
de ba~lıyacaktır. Birinci alay; Ulus 
meydanı - Adliye Sarayı - Denizciler 
caddesi - Halkevi - Hariciye Vekale
ti - Bankalar caddesi yollarını takip 
edecektir. !kinci alay; Ankara istas
yonu - Sergievi - Orduevi'nden Kı -
zılay ve Demirtepe'ye çıkacaktır. 

Diivetiye yoktur : 
Hipodrumdaki tören için tribünler

de yerler ayrılmıştır. !stiyenler yal
nız veya aileleriyle birlikte gelebile
ceklerdir. Davetiye ve giriş kartları 
yoktur. Hipodrumdaki törenden son
ra Harp Okulu'nun bu seneki mezun
ları Ulus meydanındaki Atatürk anı
tına minnet çelenkleri koyacaklardır. 

1050 yeni subay : 

!Zafer 
Bayramı 

(Başı 1. inci sayfada ) 

]erimiz önüne getirebiliriz. 19 ma
yıs 1919 dan 30 ağustos 1922 tari
hine kadar geçmİ§ olan üç sene, üç 
ay ve on bir gün, türk milletinin, ni -
hayet kavuşmuş olduğu hakiki Şefi'
nin idaresinde, herhangi bir mille
tin bütün tarihini bir iftihar ve gu
rur abidesi halinde yiikseltecek ha
maset eserleriyle doludur. 

"Memleketin bütün kaleleri zap
tedilmiş, bütün tersanelerine giril
mi~, bütün orduları dağıtılmış ve 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş ... ikti
dara sahip olanlar gaflet ve dalalet, 
ve hatta hiyanet içinde kalmıı~ ve 
hatta bu iktidar sahipleri şahsi men
faatlerini müstevlilerin siyasi emel -
leriyle tevhit etmiş, ve millet fakr ve 
zaruret içinde harap ve bitap düş
müı" iken Şef'inin dehasını kendine 
hüriyet ve istiklal bayrağı yaparak 
birleşmiş O'na ve kendine inanmış, 
ve ilkönce bu emniyetle cihazlanıp 
sonra, adım adım, merhale merhale 
teşkilatlanarak kadmı, çocuğu ve 
erkeğiyle elele vermiş, uğraşmış, ça
lışmış, bin türlü mahrumiyete gü
lümsiyerek katlanmış, en basit vası
talarla kılıç, tüfek, top edinmiş ve 
çetelerden ordular kurarak perva
sızca dövüşmüş ve Başkumall'dan'm 
kumandasında 30 ağustos zaferini 
kazanmıştır. 

30 Ağustos bayramı, türkün dai • 
ma yaşıyo.cak olan hüriyet ve istik
lal fikı·inin bayramıdır. 30 Ağustosta 
bayram ederken ancak hür ve müs -
takil bir millet olarak var olmuş ol -
duğumuzu ve zamanların &Onuna 
kadar da hür ve müstakil kalacağı
mızı kendi kendimize teyit ediyo
ruz: Türk ölmez, türk esirlik bilmez 
ve hakim yaıar demektir. Bugün, 30 
ağustosu anarak bizi öldürmek, esir 
etmek istemiş olan zihniyete galebe
mizi kutluyoruz. 

Türkiye bugün mesuttur. Fakat, 
bu saadetin nasıl temin edilmiş oldu
ğunu unutabilir miyiz? 

Unutmuyor ve bize bugünleri te
min etmiş olanlara, başta Başku
mandan'a, orduya ~ükran ve minnet
lerimizi arzediyor, bugün mamw- o
lan vatanın topraklarını o zamanlar 
kanlariyle sulamış olanların hatıra
sını taziz etmeyi vazife biliyoruz. 

Nasuhi BAYDAR 

Nevyork sergisinde pavyonu
muzu kuracak heyet gitti 

Nisan 1939 da açılacak olan bey· 

nelmilel Ncvyork sergisinde türk pa
viyonunu kuracak olan sergi komise· 
ri Suat Şakir, Güzel Sanatlar Aka
demisi profesörlerinden Sedat Hak
kı, mühendis Sermet'ten müteşekkil 
heyet Avrupa'ya hareket etmiştir. 

Heyet Fransa'dan Amerika'ya gide
cektir. Sergi heyeti Nevyork'a var
dıktan sonra türk paviyonunun inşa
sına başlanacak ve bu paviyonda teş
hir edilecek nümuneler de önümüz
deki mart ayına kadar peyderpey 
Nevyork'a gönderilmiş olacaktır. 

Dün hava bulutlu geçti 
Şehrimizde dün hava çok bulutlu 

ve öğleden sonra da çiselti şeklinde 
yağmurlu geçmiş, rüzgar şimalden sa 
niyede en çok 3 metre hızla esmiştir. 

Dün günün en yüksek ısısı göl -
gede 33 ve güneşte 71 santigrat ola
rak kaydedilmiştir. Yurtta Kocaeli ve 
orta Anadolu bölgelerinde hava çok 
bulutlu ve mevzii yağmurlu, Ege ve 
kısmen de Trakya'da açık, diğer böl
gelerde bulutlu geçmiştir. 24 saat i
çinde do ğu ve orta Anadolu bölgele
riyle T rakya'daki yağışların karemet
reye bıraktıkları su miktarı Kırklar -
eli'nde 12, Çorum'da 11, Erzurum'da 
10, Ardahan'da 4, Kars'ta bir kilo
gramdır. Rüzgarlar Trakya ve Koca
eli ve cenup Anadolu bölgelerinde u
mumiyetle şimalden saniyede en çok 
5 metre hızla esmiştir. Dün yurtta 
en yüksek ısı Antalya'da 30, Kayseri
de 31, İzmir'de 32, Bursa'da 33, Ba
lıkesir ve Adana'da 34 ve Diyarba -
kır'da 37 derece idi. 

iştirak etmek saadetine ereceklerdir. 
Bu münasebetle, Harp Okulu'nda, 
zengin bir diploma dağıtma töreni ve 
andiçme programı hazırlanmıştır. Tö
ren saat on beştedir. Hipodrumdaki 
törene iştirak ettikten sonra Atatürk 
anıtına çelenk koyacaklar ve tekrar 
mekteplerine döneceklerdir. Mektep
teki törende komutan bir nutuk söy-
liyecek, ona bir genç subayrmız ce-

TÜRK HAVA KURUMU Bugün, kahraman türk ordusuna, vap verecektir. Birinci, ikinci ve ü-
1050 genç, subay olmak şerefi i$inde, çüncüye mükafatlar dağıtılacaktır. 

30 Ağustos zaferi 
(Başz ı. inci sayfada) 

istilalara, müdafaalara, mağlubiyet
lere ve zaferlere rastgelirle1·. Fakat 
onlardan hiç birisini 30 Ağustos'la 
kıyaslıyamazsınuı: Onlardan hiç bi
ri, süngülerini, kılıçlarını, oklarını, 
hulasa bütün savaş silahlarını, mu
kaddes bir müdafaa a.zmiyle istila
nın bağnna havale ederlerken 30 a
ğustos gazileriyle §ehitlerine ku
manda veren Büyük Şef'in dü§Ün
düğii.nü dü§ünmüyor; gödüğünü gö
remiyorlardı. 

30 ağustos, sadece, bir saı>afın za
ferini sağlıyan bir başarı değildi: 
30 ağustosu,Ankara taşında bilenmiş 
süngüsüne bakarak çetin bir harbin 
şerefli sonu, o gün başlıyan hamle
nin zeytin ağaçlariyle bezenmi§ bir 
hedefe ulQ§ıVerdiğini hatırlıyarak 

sürekli bir başarının §erefli. başlan
gıcı diye anacağuı. Biz, 30 ağustosu, 
büyük harbin galipleri bütün dünı)la 
milletlerini ga~ip ve mağlup diye, 
iki bölüğe ayırdıkları ve galibin 
mağUip için hayat ve nefes alma 
hakkı tanımadığı günlerde kazan
mıştık. 30 ağustos 1922 de Ba§ku
mandan Meydan Muharebesi'ni 'Yap
tığımız ve orada tarihe en büyük 
zaferlerden birisini armağan ettiği
mi.z zaman, yalnız bir istilayı değil, 
tarihin ve dünya alınya.zısının seyri
ni de gerisi geriye çevirmi§ bulunu
yorduk. 

Yıllarca sonra, haksızlığa karşı 

haklarını müdafaa azmiyle §ahla
nanlar, kendileri itiraf etseler de, 
etmeseler de, 30 ağustos .zaferinden 
ders aldıklarını tarihin önünde in
kar edemiyeceklerdir. 

Yayladan bir çığ gibi, bir çağlı
yan gibi inen müdafaa ordusu, ilk 
hedefi olan Akdeniz'e ulaştığı za
man, büyük dedelerinin ilk medeni
yeti kurduğu o kıyılarda süngüleri -
nin üzerindeki kanı, kendi çevrele
riyle sildiler: Süngüyü ve alay san -
cağını, efsane kahramanlarını bile 
kıskandıran bir celadetle taşıyanlcl
rın .zeytin dalını da bütün sulh ha
varilerine örnek olacak bir vakar 
ile ta§ıyabildiğini tarih, 30 ağustos 
.zaferin·in dahi Ba§kumandaniyle yi
ğit ordusundan öğrendi. 

30 ağustos olmasaydı, sırtında 

gülle ta§ıyan ninenin alın terine, ko
casının ayrılığına ağlıyan gelinin 
gö.z ya§ına, Ankara yakınlarından 
Ege kıyılarına kadar uzoanan vatan 
topraklarında §ehit düşenlerin dök -
tüğü kana yazık olurdu. 

Fakat olmadı; fakat olamazdı ve 
olamryacaktı. Dünyanın hüküm sür
mek için yarattığı bir millet, dünya
nın en büyük çocuğunun kumandası 
altında, istiklal ve milliyet ocağında 
tutu§mu~ birer §imgek gibi, Akdeniz 
kıyılarına koşarken onu dul"duracak 
bir kudret, onan yolunu kesecek bir 
engel bulunamazdı. Gene o şim§ek
tir ki dünyanın en eski medeniyetle
rine yurt olan bir vatanda, onun içi
ni ve dışını aydınlatacak ebedi sulh 
meşalesini tutuşturmuştur. 

Ve bU: hiilii o orduyu.z; ve biz 
hala o ocaktan tutuşan meşaleleriz 
Ve her .zaman savaşta ve banşta Baş
kumandanımızın yüksek kumandası 
altında çok 30 ağustoslar kazanaca
ğız. 

Onun savaşta da, barışta Ja türk
lüğe istikamet gösteren kutsal elini , 
011Jun önünde eğilen dudaklarımızda 
duyuyoruz. Zafer bayramını kutlar
ken yapacağımız her tören, bu min
net ibadetinin küçücük bir parçası
dır. 

Nurettin ART AM 

Emniyet sandığı Ka<hköy' de 
şube açıyor 

. fstanbul'd:n bildirildiğine göre em
nıyet v sandıgı Kadıköyünde bir şube 
açmaga karar vermiştir. Bu hususta
ki hazırlıklar bir aya kadar bitirile
rek faaliyete geçilecektir. 

İncir piyasası açıldı 
İzmi_r 29. (Hususi Muhabirimizden) 

- Incır pıyasası iki kalite de dokuz 
buçuk ve on buçuk kuruştan açıldı. 
Vali B. Fazlı Güleç incirin borsada 
alınıp satılması lazımgeldiği kanaa
tinde bulundu. 

~V' o-Y ••••• '' ' 'YY ... ~"'** w4* * ; ·~~ 

- Zaferi hak etmiş olduğu
muzu, zafere layık olduğumu

zu isbat edebilmek için birinci 
pla~da yapmamız lazım gelen 
bir şey var: GöklerimU:in em
niyetini korumak. 

- Zaferi kutlamış olmak, 
~ zaferin manasına, sırrına ermiş 

olmak için en güzel vasıta ve 
çare: Uçak için bir ıey vermek 
ve uçmıya kabiliyetli ve hazır 

bulunmaktır. 

30 - 8 - 1938 -
İzmir'de spor temasları 

Fuvar kupası maçları 
çok heyecanh geçiyor ' 

Yukarıda; Ankara - Trakya sporcuları Büyük Şef'in heykeli dibinde 
cümhuriyet marşı söylüyorlar. Aşağıda; lstanbul'u 1 - .2 yenmiye ın• 

rıaff ak olan Ankara takımı 

İzmir (Hususi) - Fuvar kupası 

Cümhuriyel bayramında 

İstanbul' da yapılacak ıenlikler 

maçları, lzmir muhitinde canlı ve ye
ni bir spor hareketine vesile oldu. 
Çoktanberi, böyle mühim temaslara 
şahit olmıyan İzmir, bilhassa Anka· 
ra ve İstanbul takımlarını görmek i
çin sahayı doldurdu. 

!stanbul, Mısır takımrm beklediği İstanbul, 29 (Telefonla) - Cüm • 
için Ful takımının yerine, aralarında huriyetin 15 inci yıldönümü münase ~ 
Esat, Murat ve Mehmet Ali gibi kıy- betiyle yapılacak fevkalade merasim 
metli oyuncular bulunan genç bir ta-

ve genlikler araamda şehrimizdeki 
kım gönderdi. Ankara ile ilk yapılan 
temasta şu kanaat hasrı oldu: tenvirata bilhassa ehemiyet verildiği-

Ankara muhteliti, daha enerjik, ni ve bu hususta belediye elektrik iş • 
daha canlı ve daha topludur. Ancak }etme idaresi arasında bir anlaşma 
Ankara muhacim hattı, matlup insi- yapıldığım yazmxştık. Bu anlaşma mu
camı henüz temin edememiştir. San- cibince elektrik idare.si, yapacağı tesi
trhaf'ın muvaffakiyeti, defalarca al- satın devamlı olmasını temin edecek-
kışlanmıştır. tir. Bu meyanda Saraybumu ile Şem· 

İstanbul muhteliti, nisbi bir şekil- sipaşada muhtelif renkforde ziya neş
de teknik bir takım hissini vermiştir. reden ve elektrikle müteharrik büyük 
İstanbul, oyuna ümitle girmiş, faka~ 1 birer havuz yapılacaktır. Bu havuzun 
daha ilk defalarda, Ankara, kendı muhtelif renk ziyaları şehrin bu taraf
kuvetini kabul ettirerek oynamağa, lara nazrr yerlerinden görülebilecek 
seri, derin paslarla İstanbul kalesini kadar bariz ve parlakolacaktır. Bu 
ziyarete başlamıştır. havuzların planları bel.ediye fen heye~ 

tık devre 1-1 berabere bitmiş, ikin- ti müdürü B. Hüsnü, fen müşaviri B. 
ci devrede Ankara soliçi Basri (es- Hulki, imar müdür B. Ziya taraf~ndan 
ki izmirli) kornerden, nefis bir fal- hazırlanmıya başlanmıştır. Bu planlar, 
ı:ıolu vuruşla topu doğrudan doğruya şehircilik mütehassısı B. Prost tara -
İstanbul kalesine sokmuş ve şiddetle fından tasvip edilen proje tekemmül 
alkışlanmıştır. İstanbul, bundan son- ettikten sonra havuzların inşası bir 
ra canlanmış, fakat Ankara müdafa- müteahhide verilecek ve tenvirat tesi
asınr yaramamıştır. satı da elektrik idaresi tarafından ya-

Ankara, İstanbul, Trakay ve İzmir pılacaktır. 
gibi memleket futbolunu temsil eden 
dört takımın fuvar münasebetiyle fz
mir'de birleşmesi, aynı zamanda genç
lik tanışma ve temasları noktasından 
çok iyi olmuştur. Gençler, Atatürk'
ün heykeline çelenk koymuş, tezahü
rat yapmışlardır. 

Finlandiya gürenileriye 

güre~ecek olanlar 
Güreş federasyonundan: 

3 - 4 eylül günleri Finlandiya gü
reşçileriyle müsabaka yapacak güreş
çilerin isimleri aşağıya yazılmıştır. 

Bu güreşçilerin o gün için hazır bu
lundurulmaları kulüplerinden rica o
lunur. 

Ankaragücünden Mustafa Atkır, 

Abdullah Alagöz, Sadık Soğancı, Ah
met Kireççi, Rıza Çökmez, Adil Ye
ner, Osman Çorum. 

Güneşten : Celal, Y a ş a r Do
ğu, Namık O zer, Galatasaraydan: 
Hüseyin Çetin, Demirspordan: Ha -
bip Duman, Ahmet, Muhafızgücün -
den: Suat Savaş. 

Dr. M·. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçt'en sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 5299 

Kırk saatlik hafta 
Paris, 29 a. a. - Başvekilin riya -

setinde toplanan kabine meclisi, üç 
saat sürmüş ve bu toplantıda, kırk sa

atlik hafta kanunu milli müdafa ihti-

yaçlarına adapte etmek üzere reisicüın 
hurun riyasetinde toplanacak nazır • 
lar meclisinde kabul olunacak tedbir
ler müzakere edilmiştir. 

B. Daladiye, vaziyeti hulasa etmi~, 

müteakiben iş nazırı, bu kanunla ala• 
kadar meseleleri anlatmış ve yarınki 
toplntıda imzalanacak metinleri tek -
lif eylemiştir. 

Alınan malumata göre, halen al!
nabilecek bütün tedbirler, yarından i
tibaren alınacaktır. 

$.a••• r••I waınııl1o 

ISTANBUL, Boro~lm / 
TOnel m•ydanı t2 No. lu 

'-hiuımı rt ctıru•• •d'"'' ••Y• 
t9 HG. lu ıa rlltml.cl ltl•tlAlz .. 
"'r•ll•rınuıd• bO~Ok ıaıullat. 
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H i K y E 

Garip bir macere 
}' GZcın: Donald Grabbe Çeviren: F. Zahir Törümküney 

h C~ Konnor, Londra'nın büyük ve 1 rekete getirdi. . . . , 
ernıyetıi bankalarından birinin u- Haydut gözlerini devırdı. Lusıa ya 
tırn müdürü idi. Elli yaşını geçtiği baktı. Genç kadın korkudan yarı bay
iide, henüz gençligini muhafaza edi- gın bir halde başını arkaya yasladı. 
>rdu. Uzun boyu, geniş omuzları, Tom biraz tatlı bir sesle kadını te-
k 'YÜrüyişiyle onu yakından tanımı- selJi etti: 

ilnlar otuz beşten yukarı tahmin ede- - Madmazel Lusia Tomson, kork
cılerdi. Fevkalade şık giyinirdi. Et- mayınız. Size dokunacak değilim. Si
fında parası için dönen kadınlar bu- zinle hiç bir alakam yok. 
nduğu gibi, hiç bir menfaat bekle - Kadın birden doğruldu. Hayretle 
eden kendisini seven ve takdir eden haydudun yüzüne baktı. Kekeliyerek 
. dınlar da vardı. İşte, bir senedenbe- sordu: 
1 ~İrlikte yaşadıkları Lusia Tomson - Adımı ... Adımı nereden biliyor-

Şohretli bir tiyatro yıldızı idi. Bi- sunuz? 
c:ıaleyh Cim Konnor'un serveti. onu Tom güldü: 

. cak ikinci derecede alakadar eder - - hayatım ormanlar içinde hay -
~· O, daha ziyade Cim'in keskin ze- duthıkla geçiyor. Fakat tiyatro ve si-
ına ve gösterişli tavırlarına hay - nema mch,azinlerini muntazam bir 

L::::::::~::~:::~::~::§:::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • l.tanbul arasmda 

Pazardan mada h• gün : 

Yeıilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumartesi cünleri : 

Nöbetçi Eczaneler 

8.30 
8.30 

16.00 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Ça~amba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ece ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yeniıehir ,. 
: İıtanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yanıın ihbarı: (1521). - Telefon, milra
caat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurluiu (1846). - Mesajeri 
Sehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
ıo~o. 1196). - Samanpuarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeni,ehir. Havuzbaşı. 
Bizim takıi: (2323) - Havuzba•ı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 

irıdı. surette okuyorum. Bilhassa dedi ko-

. Cirn'in kuvetli kollariyle idare et- du sütunları beni çok alakadar edi - Ot o b Ü• l e r i n ilk ve •on 
1 ı hUyuk spor otomobili çılgınca biı yor. Şimdiye kadar bir çok resimle- s e f e r 1 e r i 

- Çankırı caddeıi. Ulus taksi: ( 1291 ). 

ratle uçuyordu. Lusia, güzel başını rinizi gördüm. Bu sebepten sizi ko-
tv ilisinin omuzuna yaslamı,, o •. ,1 )aylıkla tanıdım. Bir senedenberi '.le Sabah 

tık 
Akşam 

1flni yaşındaki delikanlılarada bile aziz dostumuz Cim Konnor ile seviş-
dir görülür cüret ve çevikliğine tiğinizi de biliyorum. Ulus M. dan K. dere'ye 
Yret ediyordu. Otomobil bu sırada ağaçların ara - K. dere'den Uluı M. na 

sefer 
6.45 
7.15 

Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

Gece epeyce ilerlemişti. 'Gök yüzün- smdan sıyrılarak geniş bir meydan-
t Yuzlerce yıldız pırıldaşıyorlarJı. !ığa l(Iktı. Tom'un verdiği bir işaret 
1lttoria devrinden kalma eski bir dağ üzerine durdular. 
ltltıtasından dönüyorlardı. Cim Kon- Haydut otomobilden atladı. Cim 

0r, boğazına ve zevkine fazla düşkün Konnor'a da inmefiini teklif etti. Cim 
dugundan eski ve nefis şarapları bu- elini cebine attı. Para çantasını çıkar
an bu lokantaya sık, sık gelirdi. O- dı: 

lllobilin fenerlerinden çıkan keskin - Bizi yolumuzdan alıkoymayınız. 
ır ışık geniş yolu aydınlatıyordu. Bu gece yapılması zaruri olan mühim 
11'11 Konnor bir çok defalar gelip git- işlerim var. Yanımda elli sterlin ka -
&ı bu yolu çok iyi tanıyordu. Biraz dar bir para mevcut. Bunun hepsini 
Crıde sert bir viraj vardı. Sürati kes- size vereyim. Bırakınız biz de yolu
l'am virajı dönecekleri sırada du - muza .... 
!arından bir küfür fırladı Frenle- Tom, sert bir hareketle sözünü kes-

e astı. Büyük bir gürültü ile durdu- ti: 
r Bir kaç adım ileride uzun ve ka- - Acele etmeyiniz. Onun da sıra-

bir kalas yolu baştan başa kapa - sı gelecek. Sizi şimdi kuçük bir im
tı. Cim söylenerek otomobilden in- tihandan geçireceğim. Bakalım bun-

1· Lusia endişeyle sordu: da da muvaffak olabilecek misiniz? 
- Bu da nedir? Cim, derin bir hayret içinde kar-
Cirn, dişlerini gıcırdattı: şısındaki serseriyi dinliyordu. Bu a-
:- Her halde alçak bir yol kesicinin dam ondan ne istiyordu? Biraz ken-
1dir. Başka ne olabilir 1 dini topladı. Yavaş bir sesle sordu: 
Söylenerek yürüdü. Kalası yakala- - Bu komediye ne lüzum var? Si-

l. l!ir müddet uğraşarak yolu açtı. ze para teklif ediyorum. Benden da-
• boydan boya katranla sıvanmıt- ha başka ne istiyorsunuz? 

·Şık kostümü leke ve yağ içinde kal- Tom bir müddet sustu. Sonra elin.-
Otomobile döndü. Genç kadm yap- deki tabancayı arka cebine yerle9tir-
C1klı bir tavırla sordu: di. Dik bir .sesle cevap verdi: 

"Çok yoruldun değil mi yavrum? - Cim Konnor, aenin hayatmı a-
Ciın•in cevap vermesine vakıt kal - dım, adım biliyorum. Bugün Londra'

yolun kenarındaki çalılıkların nın en büyük bankalarından birinin 
'-ından bir ses yükseldi: umum müdürüsün. Çok güzel bir ka

. - Senelerdenberi istirahate alışmış rın ve nur topu gibi iki yavrun var. 
l' \'Ücudun bu kadarcık bir yorgun - Otomobilinde gezdirdiğin şu kadın, 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.31 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 -.-
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 15.lS 7.00 
Akkopriı'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydınıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha 11ktır. 

!S U. Meydaruyle Yenieehir. Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araıında saat 8 
den 20 ye kadar vaeatl her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada; eaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

§ Akşamları Ulus llleydanı'ndan u.at 23 
deki ıon seferlerle bunlann Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dai:tlıs 
eaatlerine tlbidirler. 

Poata Saatleri 

Teahhlltlii 18 e kadardır. 
Posta uat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder • 

• Tren Saatleri 
iı katlanması lazım. İngiltere'nin en meşhur kadınların-
h ·• 1 d Haydarpap'ya uıtü, başı pejmürde bir adam ağaç- dan biridir. Londra'nın en guze ca - Her sabah 8.20. Her 

aktam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
•embe, Cumartesi 
Toroı etlrat.) 
Hergüıı 9.35 (Kayse
ri, 81Taa, Amasya bo 
hat üzerindedir.) 

araaından sıyrılarak otomobile delerinde on betten fazla apartımana 
lru yaklaştı. Bir elinde yarısı ısırıl- sahip bulunuyorsun. Servetin, yüz a· 
1 bir elma, diğer elinde de büyük ıleyi düşüncesiz olarak yaşatacak ka- Samsan hattına 

.t tabanca vardı. Başına geçirdiği es- dar büyük. İsmin ve resmin her gün 
\'e geniş kenarlı hasır bir şapka, tra- gazete sütunlarına geçiyor. Ben ise, 

u . llzanııt yüzüne büsbütün korkunç hayatta durmadan tokat yedim. Bu - Diyarbakır hattı 
t Qıanzara veriyordu. Cim haydudun gün sırtımdaki paçavralardan, cebim- Zonııuldak battı 

Herıiln 9.55 

.. 15.00 
iine dikkatle baktı. Bu serseri ata- deki tabancamdan başka hiç bir şe-

ı }'\ıkarı kendi ya,ında vardı. Kuvetli yim yok. Düşünüyorum bu neden Kırıkkale'ye rayotobila .. 
dinç görünüyordu. Sesi, genç bir bôyle oldu? Seninle aynı tahsili yap- G Ü n d e l İ k : 
likanıı gibi pürüzsüz çıkıyordu. tık. Sıhatli ve yakıtıklı bir delikanlı 

16.05 

liaydut, dudaklarında tuhaf bir te- idim. Hayat, seni böyle durmadan 
•Urnle Cim Konnor'u tepeden tır - yükseltirken beni niçin tekmeledi? 
b kadar süzdü. Sonra, alaylı bir ta- Bana bunun sebebini anlatır mısın? 
l'la söylemeğe başladı: Senin benden üstün neyin var? 
- İsmim Tom Kenderson'dur. Yol Lusia, büyük bir f&tkınhk içinde 

rinı. Oldukça da iyi bir filosofum- iki erkegi süzüyordu. Cim sinirinden 
llr. Zannedersem, meşhur Cim Kon- dudaklarını kcmiriyorcu. Bu haydut, 

\l avlamak şerefine nail oldum. bu dağ •erserisi, ne cesaretle onun!a 
Ciın, hiddetle bağırdı: kendisini mu kay ese ediyordu? Kız-
- kendine gel 1 Netice senin için dığını belli etmek istemedi. Zoraki 
~fena olur 1 bir tebessümle cevap verdi: 
'l'oın hiç istifini bozmadan sözüne _ Talebelik hayatımda daima sı -

t\'aın etti: nıfımın en çalışkanı idim. Zekam da 
- Canım, asabiyete lüzum yok. Hem çok kuvetli ... 

bir meslekdaşiyle karşılaştıgı Tom bağırdı : 
n daha nazik hareket eder. Yok- _ Cim Konnor! Palavra atma! Ben 

böyle tehdide kalkışmaz. Yüzüme ilk mektepten itibaren seninle aynı 
~en öyle bakıyorsunuz? Meslekdat sınıfta idim. Senin ne dereceye kadar 1trııeai sizi biraz hayrete düşürdü çalışkan olduğunu gayet iyi bilirim. 
lıba? Bunda hayret edilecek bir Bana yutturma bunu. Daha makul bir 

}'ok. Ben, insanları yollarını ke - sebep söyle. Sen neden sivr.ıldin? 
~ek soyuyorum. Siz de başka yol- Ben niçin bu dereceye kaaar düş-

dan aynı şeyi yapıyorsunuz. Benim tüm? 
t'tketim daha açık ve daha mertce-

lt. Cim, kaşlarını çattı: 

tu d f s - Seni serserilige ve s~falete sü-~ n eki yarım elmayı ırlattı. on-
kati bir sesle emir verdi: ri.ıkliyw sebepleri bilmiyorum Buna 

0
' Yakıt kaybetmiyelim. Sizinle bilemem de. Ben çocukluğumdanberi 

1
11lltulacak çok şeylerim var. Hay- .ıeki bir adamdım. Aynı zamanda sp:>I 

1~ Yerinize oturun. Beni de otomobi- hay<&tmda kendimi tanıtmııtım. Bir 
ela ııe ıniaafir olarak alacaksınız. Şu çvk spor kulüplerinde, daha pe'< genç 
tt r .Yoldan ormanın içine doğru gide- yaşımlla iken reislik yaptım. Daima. .. 
11_ &ıı. Biraz ileride güzel bir mey- Tom'un sabrı tükendi: 
~lllık A - ·· d ·· - Sus 1 Artık yeter l Diye bağırdı. tıb· var. y ışıgı orasını gun uz 
to 1 aydınlatır. Orada rahat, rahat Başındaki eski şapkayı yere fırlattı. 

tuıur·· Cim'in üzerine doğru yürüdü: o uz. 
lto toznobile atladı. Tabancasını Cim - Madam ki; tanınmıı bir sporcu 

nnor'a çevirdi. Emrini tekrarladı: idin, işte meydan. Gel, seninle bir 
t9~ liaydi ! Geç direksyonun başına! boks müsabakası yapalım. Bakalım 

llıatrna. hangimiz galip gelecek. Haydi, çıkar 
Ciın'in, öfkeden dişleri gıcırdadı: caketini. l Para mı istiyorsun? Cim Konnor, bu garip teklifi ya -
,om= sertle§ti: pan ıerseriyi bir kere daha tepeden 

li~ Söylediğimi yapı Fazla geveze· tırnağa kadar ıüzdü. Tepeliyeceğini 
C CtJııe. Yoksa, kafanı patlatırım! aklı kesti. Se&1izce caketini çıkardı: 

'ita lın, titredi. Çaresizlik içinde di- - Hazırım, dedi. 
:Voııun ba ına ti. Motörü ha- İki erkek biribirlerine aaldırdılar. 

Hicri· 1357 
Recep: 4 

S. D. 
Gilneı: S 22 

Rumi - 1354 
Aiuıtoı: 17 

S. D. 
Akpm: 18 46 

Lusia heyecanla onları seyrediyordu. 

Beş dakika süren tiddetli bir müca
deleden sonra Tom yorgun bir hale 

geldi. Artık hücum edemiyordu. An -
cak, kendini Cim'in kuvetli yumruk
larından korumağa çalışıyordu. Cim, 
karşısındakinin aendelediğinin farkı
na vardı. Bir an evci işini bitirip ye
re sermek için boks kaidelerinin ha
ricine çıkarak karnına tiddetle bir 
tekme yapıştırdı. Bunu müteakip bur
nunun üstüne süratli bir yumruk in
dirdi. Tom olduğu yerde bir iki sal
lanıp yere yuvarlandı. Fakat, bir kaç 
saniye içinde kendini toparladı. Müt
hi' bir süratle yerden fırladı. Çılgın
ca bir hırsla Cim'in üzerine saldırdı. 
Alnım ortasına indirdiği iki yum -
ruk Cim'i baygın bir halde yere ser
di. Eğildi kalbini dinledi. Sonra so
luk soluğa söyledi: 

- Merak etmeyiniz madmazel Lu
sia, beş on dakika zarfında kendine 
gelir. 

Genç kadın korkudan otomobilin 
bir kenarına büzülmüt hiç aesini çı
karmıyordu. 

Tom yerden şapkasını aldı. Ba9ına 
geçirdi. Lusia'run yanma yaklaftı: 

- Cim Konnor'un, hayatta nasıl 
muvaffak olduğunu timdi anladım. 
istediği gayeye ulatmak için icabın
da her türlü usul ve kaidelerin bari· 
cine çıkmaktan çekinmemi§. Hiç bir 
namuslu sporcu, boksda tekme atmaz. 
Fakat Cim'in bokaa batladığımız u
man yalnız bir tek dütilnceai vardı. 
Her nasıl olursa. ol•un beni yere aer
mek I 

Bir chkika ıuıtu. Gcnit bir nefeı 

Kültür Bakanlığı 

Açık eksiltme ilônı 
Kültür Bakanlığından : 

ı - Eksiltmeye konulan it: Anka
ra'da Gazi Terbiye Enstitüsü yanın
da yapılmakta olan Müzik pavyonu
nun kalorifer tesisatıdır. Keşif bede
li 5686 lira 76 kuruştur. 

2 - Bu i§e ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme prtnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Sulu kalorifer tesisatı izah ra

poru. 
d) Sıcak sulu kalorifer tesisat mal

zeme listesi keşif hülisası 
e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı mal

zeme listesi 
f) Projeler 
latiyenler bu şartnameleri ve evra

kı parasız olarak Ankara'da kliltür 
Bakanlığı yüksek öğretim dairesin · 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 31-8-1938 çarşamba 

günü saat 11 de Kültür Bakanlığı yük 
sek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapıla· 
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 426 
lira 50 kuruş muvakkat teminat ver -
mek ve bu nevi iş yaptığını tevsik et· 
mek şarttır. (3091) 5688 

Bayındırhk Bakanlığı 

Telgraf fincanı alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
10 Teşrinievel 938 pazartesi gunu 

saat 11 de Ankara'da Nafia Vekaleti 
binasında malzeme eksiltme komisyo
nu odasında ceman 1500 lira muham
men bedelli Haydarpaşa'da sif supa
lan teslim şartiyle 10000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme ,artnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlügünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı veaikalarla bir
likte aynı gün aaat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(3218) 5969 

Telgraf fincanı demiri 

ah nacak 
Nafia Vekaletinden : 
10. tefrinievel. 938 pazartesi günü 

aaat 15 de Ankara'da Nafıa VeWeti 
binasında malenne eJrıiltme Jromia
yonu odasında ceman 2600 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşa'da teslim 
şartiyle 10000 adet telgraf fincanı de
mirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
Jartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
aynı gün saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

(3219) 5970 

Finans Bakanl.ığı 

Elbiselik kumaş ahncak 
Maliye Vekaletinden : 
Vekalet müstahdeminine yaptırıla

cak elbiseler için 397 metre 60 santim 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksilt
me ile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher met
resi beş lira elli kuruştur. 

2 - Muvakat teminat akçesi yüz 
altmış dört lira bir kuruştur. 

3 - Numunesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - İhale günü 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 12 de levazım müdürlüğün
de toplanacak eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

(3214) 

aldı. Sonra Lusia'dan sordu: 

- Otomobil kullanmasını 
musunuz? 

5839 

biliyor 

Genç kadın titreyerek cevap verdi: 
- Bilirim ... 

Tom, yerde baygın yatan erkeğin 

bacağına yapıştı. Sürükliyerek oto -

mobilin yanına kadar getirdi. Belin -
den kavradı. Lusia'nın yanına oturt

tu. Geri döndü. Cim'in bir kenarda 

duran caketini kaldırdı. Cebinden pa

ra cüzdanını çıkardı. İçinden iki adet 
beter sterlinlik banknot aldı. Cüz

danla birlikte caketi Lusia'ya teslim 

etti: 

- Madmazel, dedi. Ben eskiden 

boks müsabakalarına girerdim. Mağ
lup olursam beş, galip gelirsem on 
sterlin ücret alırdım. Şimdi de hak· 
kımdan fazlasını almadan. 
Arkasını döndü. Iıhk çalarak aık a

ğaçların araaında kayboldu 1.. • 

·; Demiryolları · 
Elektrik saatve hareket 

kampanası tesisatı 
D. Demiryolları Satm Alma Ko

miayonundan : 
Anka~ istasyonunda yapılan de

mir markizine elektrik saat ve hare
ket kampanası tesisatına ait işler ka
palı zarf usuliyle eksiltmiye çıkarıl -
mıştır. 

1 - Bu itlerin keıif bedeli ceman 
(9739) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait ,artname 
ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara ve Sirkeci veznelerinden parasız 
olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 9. 938 tarihinde 
çarşamba günü aaat 12 de Ankara'd 
devlet demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 11 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun (731} liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) lsttklinin bizzat elektrik mü
hendisi olmas! veya bir elektrik mü
hendisini istihdam edecegıni taahhüt 
etmesi. (3211) 5887 

~il köprüsü yaptınla<ak 
D. Demiryolları S&tın Alma Ko

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak alt

tan geçit köprüsü inşaatı kaplı zarf 
usuliyle eksiltmiye ~ıiteırılmıştır. 

ı - Bu işin keşif b:deli ceman (220 
bin) lira.-iıt. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara, Haydarpaşa, Sirkeci veznele -
rinden on bir lira mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 938 tarihinde 
perşembe gUnü saat 15 te Ankara'da 
Devlet demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat on dörde kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazım
dır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 12250 liralık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin cttiil vesi
kalar, 

c - Bu ite mahsus Nafıa Veklle
tinden musaddak ehliyet vesikası. 

(3212) 5888 

Muhtelif binalar yıkftrllacak 

D. Den1İryolları Sabn Alma Ko
misyonundan : 

Haydarpata'da eski istasyon bina
sı ve rejisörlük binası ile vagon gara
jının yıkılması ve yıkılan bina malze-

mesinin yıkıcı tarafından ahnmaıa •• .,ı 
5.000 lira muhammen bedelle artırn .... 
ya konulmuştur. 
Artırma 12 eylül 938 tarihine rast

layan pazartesi günü saat 11 de gar 
binası dahilinde birinci i letme ko -
misyonunca yapılacaktır. lstekliler 
şartname ve mukavelesinde yaz lı mu 
vakkat teminat ve 2490 numaralı ka
nun ve 1-7-937 tarih 3645 n\Jmarah 
resmt gazetede ilan edilmış olan tali
matnamede yazılı vesaik ile teklif 
mektuplarının artmmı gi"nli saat ona 
kadar komisyon rcisligine verilmis ol
maları Hizımdır. İstekliler bu işe aid 
şartname ve mukavele projesini pa
rasız olarak Haydarpaşa yol ba mü
fettişliğinden alabilirler. (5809-3364) 

6020 

Tapu ·ve Kodastıo 
·. . . t ~ '1 

Saç dolap ahnacok 
Tnpu ve Kadastro Umum Müdür

lüğimd n : 
ı - Umum Mtldürlük merkez sicil

ler müdürlüğü mahzeninde mevcut 
lstor kapaklı demir dolapla Üzerleri
ne sürme kapaklı 11 adet saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 5 eylül 938 pazartesi 
günü saat dokuzdadır. 

3 - Beherinin muhammen bedeli 
(200) lircdır. 

4 - Sartnamesi umum müdürlük 
levazım ~ ünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin tamamının muham
men bedeli üzerinden % 7,5 pey ak
çesile mezkur gün ve saatte umum 
müdürlük levazım müdürlüğünde top 
lanacak komisyona müracaatları. 

(3260) 5878 

Tamirat yaptlnlacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlüğün. 

den: 
Ankara'da açılmış olan kız ensti -

tülerı ve bölge sanat okulları sergisin
de keşifnamesine göre bazı tamirat 
yaptırılacaktır. 

Keşif tutan 1763 lira 53 kuruştur. 
İstekliler şartname ve keşifnameyi 

görmek üzere her gün okul idaresine 
müracaatları ve eksiltmeye girecekle
rin de Nafia Müdürlüğünden alacak -
lan fenni ehliyet vesikası ve % 7,S. 
teminat akçeleriyle birlikte 1-9-938 ta
rihine raathyan perşembe günü saat 
11 de okullar sağışmanlığında topla -
nacak olan alım satım komisyonuna 
mUracaatlan. (3147) 5725 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -: T.H. Kurumu Ankara ıubesl : 
: tarafından : 
- 30 Ağustos aktamı : 
: Cebeci istasyonu küçük zabit : 
: okulu karşısında : 

- -§ Yeni Doğan Ball(esinde ~ - -: Mevsimin en güzel garden : 
: partisi 6067 .: ., .....................................• ,. 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhtcr m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZA ESİ 
lt Bankası karıısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Halkevinde pazarlıkla yaptırılacak tamirat 

Halkevi başkanlığından • • 

Pencerelere vaıiıtaı tertibatı tiyatro salonundaki sabit 
koltukların zemine raptı ve sandalya, koltuk, ahıap l~
bri cila itleri, kalorifer kazanlarının yıkan~ası, kalorıf~r 
borulannın izolaıyonu yaptırılacak ve yemden su teshın 
kazanı alınacaktır. 

Bina yağmur ıulannın ana kanala bağlanmaaı için dre
naj yaptırılacaktır. Bu işlere talip olanların izahat almak 
üzere her gün daire müdürlüğüne müracaatları. 

Kati pazarlık 1-9-938 ıaat 17 • 6022 

Elbise ve kundura ah nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satın Alma Komia 

yonundan : 
Eşyanın 
cinsi 

Güm. Mh. eratı 
için yazlık 

Miktarı 

Taaınlanan 
tutarı 

Lira Kr. 
ilk teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Tarihi Günü Saati 

elbiae 4294 takım 22328 80 1675 00 14. 9. 938 çarşamba 14 
Erat kundurası 4833 çift 22231 80 1668 00 14. 9. 938 çarşamba 15 

1 - Yukarıda yazılı e9yanın gösterilen gıin ve saatlerde kapalı zarfl:ı 

eksiltmeleri yapılacaktı.r. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - lateklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat eveline kadar 2490 sa· 

yılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarını Galata eski İthalat gümrüğü binasında i omisyona ve meleri. 

(5658 3265) 5939 



ESMI iLANLAR 
hale gün ve saatten bir saat evel 2490 kilo sığır koyun ve keçi eti kapalı 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde zarf zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
larr komisyona vermeleri. (3119) 5716 Eksiltme 12 eylül 938 pazartesi günü 

Un alınacak 
saat 16 da Mersin As. ş. nin üst ka
tında As. Mahfelde A. ş. Al. komis -
yonu tarafından yapılacaktır. Zarf -
Iar aynı günde açılış saatından bir sa
at evveline kadar kabul edilir. 

Elektrik tesisoh 
M. M. V ekileti Satın Alma Ko -

A b 1 A • 1 k b I .nisyonundan : m a ajıl ez a 1nacan 1 1) Diyarbakır tayyare alayında 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yaptırılacak elektrik tesisatı kapalı 

zarfla eksiltmiye konmuştur. misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (26) yirmi altı kuruş olan on bin 
metre ambalajhk bez açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (195) liradır. 
3 - Şartname ve nümuneler her gün 

M.M.V. satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

4 - Eksiltmesi 10 - eylfıl - 938 cu
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mez
kur gün ve s:ıatte M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

(3299) 5977 

Yazhk elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (52) elli iki kuruş olan 300.000 
üç yü zbin metre yalık elbiselik bez 
kapah zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - !hale 13-eylUl-938 salı günü 
saat on birdedir . 

3 - İlk teminatı (9050) dokuz bin 
elli lira<lır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (780) yedi
yı.iz seksen kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3301) 5979 

Sahhk köhne malzeme vesaire 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Akköprü'de nakliye deposunda 

köhneye ayrılan muhtelif cins ve mik
tarda nakliye, marangoz, saraç malze
mesiyle motosiklet ve arabalar artırma 
suretiyle 15-eylfıl-938 perşembe günü 
saat 14 de Akköprü'de nakliye depo
sunda peşin para ile satılacaktır. 

2 - Arttırmaya girecekler satış gü
nü mezkur depoda bulunmaları. 

(3302) 5980 

Dikilmiı ~amaıtr ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1) 10.000 takım dikilmiş çamaşır ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

3) İhalesi 12 - eylfıl - 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar( M.M.V. satın 

alma komisyonuna vermeleri . 
(3298) 5976 

Yazhk elbiselik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : • 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan (800000) 
sekiz yüz bin metre yazlık elbiselik 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 - eylCıl - 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (21350) yirmi bir 
bin üç yüz elli liradır. 
4- Evsaf ve şarcnamesi (24) yirmi 

dört lira mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3300) 5978 

Harç paketi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış dokuz bin lira olan iki yüz bin 
tane harp paketi kapalı zarf usuliyle 
satın alınacakt ır. 

2 - Eksiltme 12 - birinci teşrin - 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
3-Ilk teminat 4700 lira olup şartna

mesi 345 kuruşa M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
t eminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3245) 597~ 

2) Keşif bedeli 6645 lira olup ilk te
minat parası 498 lira 40 kuruştur. 

3) İhalesi 6 eylUl 938 sah günü sa -
at 12 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa
yılx kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarım ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3223) 5842 

50 adet kasa alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı Cl 70) yüz yetmiş lira olan (50) 
elli adet kasa kapalı zarf usulile mü • 
nakasaya konulmuştur. • 

2 - İhalesi 8-eyliıl-938 perşembe 
günü saat 1 l dedir. 

3 - İlk teminatı (637) altı yüz o
tuz yedi lira (50) kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. (3225) 

5891 

Cerrahi alôt alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi5yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yüz dokuz bin üç yüz on beş lira olan 
217 çeşit cerrahi alat kapalı zarf U· 

suliyle satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 1938 

salı günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - !Ik teminat 6715 lira 75 k·uruş 
olup şartnamesi 547 kuruşa Ko: dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat ev
veline kadar Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. reisliğine vermeleri. 

(3079) 5685 

Harp paketi torbası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan. : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı i1ti lira olan beş bin tane harp 
paketi torbası kapalı zarf usuliyle sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eyHU 1938 pazar· 
tesi günü saat 10 da Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

·3 - tık teminat 750 lira olup şart· 
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli· 
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (3075) 5681 

Kamyon lastikleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Dunlop, Gudyer, Fayreston, 

Mişlen, Kontinantal, Ruvayyal, An
ğılebert markalardan olmak üzere 600 
ila 1000 adet dış ve 600 ila 1000 adet 
iç kamyon lastikleri kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. 

2 - Dış lastiklerin beherine 150 li
ra ve 1ç lastiklerin beherine 10 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M . M. V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

4 - tık teminat 9250 lira olup şart
namesi sekiz lira mukabilinde Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanun'i 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reis-
liğine vermeleri. (3077) 5683 

Sargılık bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Yerli veya yabancı fabrikalar 

mamulatından olmak üzere iki yüz 
bin metre sargılık bez kapalı zarfla 
~atın al : nacaktır. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
i at yirmi kuruştur. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

4 - İlk teminat 3000 lira olu.P. şart-

Ankara Levaznn Am.irliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

namesi iki liraya komisyondan ahnır. 1 - Beytüşşebap Hd. Tb. ve Hak-
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni kari garnizonunun 938-939 senesi ih

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki tiyacı için 101,000 kilo fabrika unu 
ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeler- satın alınacaktır. Eksiltmesi 5 eylül 
le birlikte teklif mektuplarını eksilt- 938 pazartesi saat 9 da kapalı zarfla 
me saatından behemehal bir saat ev- yapılacaktır. 

2 - İstekliler aynı zarfın içindeki 
teklif k&atlarına her üç cins ete de 
fiat verecekler salahiyettar makamlar 
hangi cinsi muvafık görürse o cins 
et ihale edilecektir. 

veline kadar Ankara'da M. M. V. sa-I. 2 - ~uhammen. tutarı 20,900 lira 
tın alma Ko. na vermeleri. ılk temınatı 1567 lıra 50 kuruştur. 

3 - Muhammen bedeli 43,500 lircr 
muvakkat teminatı 3263 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler A. 
Sa. Al. komisyonunda mevcut olan 
şartnameleri her zaman görebilirler. 

(3078) 5684 Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
• şeraiti haiz olmak üzere belli saatten 

Kışlık elbıse alınacak bir saat evvel kapalı zarflarını Bey-
(3362) 6019 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tüşşebap Hd. Tb. Sa. Al. Ko. da bu
lundurmaları. Nümune ve şartname· 3 Garaj yaptırılacak misyonundan : 

1 - 3800 takım kışlık elbise kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 49400 
lira olup ilk teminat parası 3705 lira
dır. 

3 - Şartnamesi 247 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesi 16 eyHU 938 cuma 
günü saat 15 tedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını en geç ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3408) 6132 

Bir mimar allnacak 
M . . M. Vekaleti. Deniz Müste~arh

ğmdan : 
Marmara Üssübahri ve Kocaeli 

Müstahkem Mevki Komutanlığında 
165 lira ücretli bir mimarlık münhal
dir. Taliplerin Ankara'da Dz. Müs
teşarlığı Levazım Şubesine, 1stanbul
da Deniz K. lığına ve İzmitte de adı 
geçen K. lığa müracaatları. 

(3442) 6139 

Koyun eti ve un ahnacak 
Ankara Levazcm Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - !sparta garnizonunun kilosu 

28 kuruştan 64.500 kilo koyun etiyle 
kilosu 13.50 kuruştan 240.000 kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Koyun etinin teminatı 1280 lira 
ve unun 2430 liradır. İhaleleri 12 • ey
liil - 938 pazartesi glinü saat 10 da ve 
10.30 dadır. 

(3333) 5991 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - M. M. Vekaleti ihtiyacı için 

Diyarbakır kor anbarına teslim edil
mek ve parası kor muhasebesinden ve
rilmek üzere 45,000 kilo sade yağı ka· 
pah zarf usulile' eksiltmeye konul· 
muştur. ihale günü 1 eylül 938 per
şembe günü saat 11 dedir. 

2 - Muhammen bedeli 38250 lira 
muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruş
tur. Eksiltme Diyarbakır LV. Amir
liği binasında satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. İstekliler her gün 
mesai saati dahilinde komisyona mü
racaatla şartnamesini görebilirler. İ-

yi görmek ve fazla maHlmat almak 
istiyen her gün mesai saatmda Sa. Al. 
Ko. na baş vurmaları. (3240) 5847 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Bedeli keşfi 76884 lira 7 5 ku
ruştan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaa
tın bir senelik ihtiyacı olan 145,000 

2 - Talipler% 7,5 teminat muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruşu vez-

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn Al ma Komisyonundan : 

Kıtası 

Edirne 
Hd.A. 

Cinsi 
M. Bedeli 

Kilo L. K. 

Koyun eti 83,000 33200 00 
keçi veya 
sığır eti 83,000 24900 00 

Süloğlu Koyun eti 100100 40040 00 

İlk T. 
L. K. 

2720 00 

1867 50 

3003 00 
Hd. A. sığır veya 

keçi eti 100100 30030 00 2252 25 

Uzun köprü Ko. eti 28000 11200 00 
Hd. Tb. sığır veya 

keçi eti 28000 8400 00 

840 00 

630 00 

İhale T. Saat Şekli 

1-9-938 10,30: K. z. 

'' " ,, 10,30: 

1-9-938 15: Kapalı 

,, ,, " 15 : Zarf 

2-9-938 11: Kapalı 

,, " ,, 11 : Zarf 

1 - Garp hudut tuğay birliklerinin senelik koyun veya sığır veya keçi 
eti ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız en ucuz 
fiat teklif edilen et ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenler Edirne'de tuğay satın alma ko
misyonuna müracaat edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel kanuni vesaik teminatlarilc birlikte komisyona müracaatları. 

(3120) 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amll-liği Satm Alma Komisyonundan :' 

5717 

1 - Yozgat garnizonu için bir teşrinden itibaren bir senelik erzak hi
zalarında gösterildiği gibi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saattan bir saat evveline kadar teminatlarını ve tek-

lif mektuplarını Niğde Tüm. satmalına komisyonuna verıneleri. 
4 - Şa.tname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

Kilo Cinsi 

12200 K. Fasulye 
8000 Pirinç 

29000 Bulgur 

46000 Saman 
5000 K. Soğan 
5000 Patates 

88200 Arpa 
72000 Kuru ot 

7600 Sade yağ 
220000 Un 

M. Bedeli 
L. K. İhale günü Saati İhale tarzı 

1220 00 8-9-938 
2000 00 ,, ,, .. 
2900 00 .. .. ,, 

8400 00 10-9-938 
200 00 .. ,, .. 
200 00 ,, ,, ., 

3528 00 
2880 00 

7600 00 
30800 00 

12-9-938 
,, ,, ,, 

15-9-938 
;, ,, " 

15 .. .. 

.. 
.. 

.. .. 

Açrk eksiltme 
.. .. .. 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

,, .. 
" .. 
,, .. 

Kapalı :ıarf 
,, ,, 

(3194) 5826 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan : 

1 - Niğde ve Bor garnizonları için teşrinden itibaren bir senelik erzakı hizalarında gösterildiği gibi eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - !hale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saatten bir saat evveline kadar teminatlarını ve teklif mektuplarını Niğde tümen satın

alma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

M. Bedeli 
L. K. Eksiltme T. Saat Kilo Cinsi 

14735 00 8 eylül 1938 15 421,000 Arpa 
9349 00 " " .. .. 267 ,000 ,, 
7800 00 ,, ,, ,, ., 260,000 kuru ot 
5460 00 " ,, " .. 182,000 ,, ,, 

2475 00 10 eylül 1938 15 165,000 Saman 
2145 00 .. .. " 15 143,000 ,, 
1038 00 " " •• " 4,150 Pirinç 

97 5 00 " " ,, .. 244 •• 

Niğde için kapalı za. 
Bor ,, ,, ,, 
Niğde ,, ,. ,, 

: Bor ,, ,, ,, 

: Niğde •• 
: Bor ., 
Niğde ,, 
Bor ,. 

Açık eksilt. 

" .. 
" ,, ,, 

-----------------------------~-:--------·-·-··· -
3500 00 12 eylül 1938 15 35,000 Bulgur Niğde ,, 
780 00 ,, ,, ,. ,, 7,800 ,, Bor .. 
280 00 ,, ,, ,, ,, 7,000 K. Soğan Niğde ,, 
42 00 ., ,, ,, ,, 1,050 ., ,, Bor 

" 
10520 00 15 eylül 1938 15 10,520 
3770 00 " " ,, .. 3,770 
1140 00 .. " .. " 11,400 

331 00 ,, " " " 8,310 

160 00 
40 00 

41580 00 
10026 00 

615 00 
180 00 

17 eylül 1938 .. ,, 
" ,, 

" 
,, 

" .. H 

" 
,, .. .. •• ,, 

.. .. 
•• 
" .. .. 

3,190 
800 

297,500 
71,600 
4,100 
1,200 

Un 

Sade yağ 
,, ,, 

K. Fasulye 
.. " 

Patates .. 
Un 

" K. üzüm 

H " 

alınacak 
Ankara Leva7.ın- ..\mirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Erzak 
Cinsi 

Mikdarr 
Kilo 

Tahmin bedeli 
Lira kuruş 

Muva. T. 
I.;, K. 

!hale tarih 
ve gün saati 

Niğde ,, 
Bor 
Niğde ,, 
Bor 

.. 
" 

: Niğde ,, 
: Bor ,, 
: Niğde ,, 

Bor 
Niğde ,, 
Bor 

" 
,, 

İhale şekli 

" " ,, ,, 
,, ,, 

•• •• 
Kapalı zarf 

,, 
" 

Açık eksilt. 

" " 
,, 
,, .. 

Kapalı zarf 

" ,, 
Açık eksilt. 

.. 
(3193) 5825 

Ihalenın nereoe 
yapılacağı 

Un 156000 20295 60 1522 7 14-9-938 çarşamba 9 Kapalı :ıcuf Isla.biye Tuğay Sa. 
,(3445) 6140 Al. Ko. dadır 

"J .. -
neye yatırarak alacakları vezne tf.. 

buzile veya banka mektubile tel 
mektuplarının kapalı zarf alına 
tından evvel makbuz mukabilir. 
Konyada Lv. Amirliği binasında 
kor satınalma komisyonuna verııı 
ri. 

3 - Eksiltme 15 eylül 938 perf 
be günü saat ı 1 de teklif mektupl 
alma saati 10 dadır. 

4 - Şartname, keşif, plan ko~ 
tınalma komisyonundadır. Talıf 
mezkur keşfi şartnamesini kor s~ 
almada mesai saatmda görebiJıf 
Veya beş lira mukabilinde isti}' 
lirler. 32 madde hükmüne. 

5 - 2490 sayılr kanuna uyguıı. 
mıyan mektupların kabul edilel1l~ 
ceği ve taliplerin eksiltmeye işt1 

edemiyecekleri. 

1 

6 - Talinlerin nafıa vekaletirı 
musaddak ;hliyet vesikalarını i~ 
gününden en az sekiz gün evvel. tni 
misyona vermeleri vesika almak f 

yenlerin nafıa vekaletine hemen t 
racaatları. 

3 
7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 ı:ı lü 

delerinde yazılı vesikalarla berıı 
ihale günü belli saatte satınalma 
misyonuna vermeleri. {3438) 61 ol 

tJ 
Sade yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği. s~ 1 

Alma Komisyonundan : le 
1 - İstanbul komutanltğma bı hı 

birlikler için 45.000 kilo sade } k 
satın alınacaktır. Kapalx zarfla ib 
si 19 eylCıl 938 pazartesi günü saat g· 
de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 42750 1 hı 
ilk teminatı 3207 liradır. Şartna~ d 
214 kuruş mukabilinde verilebilir. k 
teklilerin ilk teminat makbuz "' 
mektuplariyle beraber ihale gıı 
ihale saatından en az bir saat evel 
kadar teklif mektuplarını Fmdıkl1 ı· 
komutanlık satın alma komisyonı.ı 

1 

vermeleri. (3377) 61 o 
r· 

Koyun eti alınacak t 

Ankara Levazım Amirliği s~ ~ 
Alma Komisyonundan : 7 

1 - İstanbul komutanlığına b~ 'V 

birliklerle Gümüşsuyu hastanesi İ 
0 

50,000 kilo koyun eti satın alınac t 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 16 eylfil k 
cuma günü saat 10,30 da yapılac 1 
tır. V' 

2 - Muhammen tutarı 21.000 l 
ilk teminatı 1575 liradır. Şartnatıl 
her gün komisyonda görülebilir. 
teklilerin ilk teminat makbuz .,e 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunurı 
3 maddelerinde yazılı vesikalari 
beraber ihale günü ihale saatmdarı 
az bir saat eveline kadar teklif IXl 

tuplarını Fındıklı'da komutanlık 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
(3379) 6133 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Aınirllği 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına ba 

birliklerin hayvanatı için 1200 t 
yulaf satm alınacaktır. Kapalı zar 
ihalesi 14 eyllll 938 çarşamba gil 
saat 10,30 da yapılacaktır. ·~ 

2 - Muhammen tutarı 66.000 1ı 
dır. İlk teminatı 4950 liradır. Şarttı 
mesi 330 kuruş mukabilinde satıla~ 
lir. İsteklilerin ilk teminat mak 
veya mektuplariyle 2490 sayılı ka!l 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesi 
lariyle beraber ihale günü ihale s8 

tından en az bir saat eveline kacl 
teklif mektuplarım Fındıklı'da ~ 
mutanlık satın alma komisyonıı 

vermeleri. = 
öıı~ 

Baımüdürlük binası 

yaphnlacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğ'' 

den : 
1 - Şartname ve projesi mucibil'I 

yaptırılacak Diyarbakır Başmüd~ 
lük binası inşaatr 3-VIII-938 taril:ı1 

de ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlık usuliyle eksiltmeye ko 
muştur. .1 

II - Keşif bedeli 36119 lira 62 1'' 

ruş ve muvakkat teminatı 2709 Ji! 
dır . 

III - Eksiltme 3-IX-938 taribİ 
rastlayan cumartesi günü saat 12 
Kabataş'ta Levazım ve mtibayaat Ş 
besindeki alım komisyonunda yapı 
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 180 ~ 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar 1 

vazım ve mübayaat şubesiyle An1'ş 
ve Diyarbakır Başmüdürlüklerincl' 
alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak etmek . 
tiyenlerin fenni evrak ve vesai1'1 

İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ed 
rek münakasaya iştirak vesikası ~ 
maları lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık içirı 1 

yin edilen gün ve saatte % 7,5 gü"'' 
me paralariyle birlikte yukarda ', 
geçen komisyona ve !stanbula ge111

1 yecek taliplerin de Diyarbakır J3ll 
müdürlüğünde müteşekkil komis}'0 

müracaatlarr ilan olunur. 
{5917-3440) 6138 



30 - 8 - 1938 --
: Askeri '. Fcİbr~ikalar .. · 
. . ııt.t . ,' . 

5 Ton san sabunlu kösele 
ah nacak 

1 
•• Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
Uğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 

~lan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri 
abrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15.9.938 per
?enıbe günü saat 15 te kapalı zarfla 
;hale edilecektir. Şartname parasız o-
~rak komisyondan verilir. Taliple
rın muvakkat teminat olan (975) lira
Y~. havi teklif mektuplarını mezkur 
gunde saat on dörde kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki. vesaikle mezkur gün ve saatte ko
nıısyona müracaatları. (3396) 6077 

3 Ton vaketa alınacak 
Askeri Fnbrikalar Umum Müdür

lüğii Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira 

olan 3 ton vaketa askeri Fabrikalar 
l1rnum Müdürlüğü Satın alma komis
Yonunca 15 • 9 - 1938 perşembe günü 

ş saat 11,30 da kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
rnisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (562) lira (50) kuru 
şu havi teklif mektuplarım mezku.r 

günde saat 10,30 a kadar komisyona 
"ermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
ınarr'\1• kanunun 2. ve 3. maddelerin -
deki VC$Clikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3397) 6078 

15 Ton Ferro volfram ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

1 lüğü Satın Almr Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (75.000) lira 

olan 15 ton ferro volfram Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 13-10-938 per-

11 ~embe günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ıle ihale edilecektir. Şartname 3 lira 
75 kuruş mukabilinde komisyondan 
Verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5.000) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 10,30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
Ve 3. maddelerindeki vesaikle mez

ıt. kur gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. (3288) 6003 

200 Ton Ferro silisyum ahnacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Müdür -

lüğü Satm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 

olan 200 ton ferro Silisyum Askeri 
• Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
35 &atın alma komisyonunca 13-10-938 
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Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 30 kuruş mukabi -

linde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1950) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
Vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
nıaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
rnisyona müracaatları. (3292) M07 

1 O Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 

olan 10 ton Nikel Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 13-10-938 perşembe gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1500) lirayı ha· 
Vi teklif mektuplarını mezkOr günde 
saat 14 e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve · 
saikle mezkur gün ve saatte komisyo
na mliracaatları. (3289) 6004 

5000 Kilo san vaketa ahnacak 
Askeri Fabrik lar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 13.000) li

ra olan 5000 kilo sarı vaketa Askeri 
~abrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15-9-938 
Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
İle ihale edilecektir. Şartname para -
Sız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (975) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez -
k\ır günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün ve" saat
te komisyona miiracaatları. (3398) 

60'/9 

95 Metre murabbaı (Uha ihalesi 
1 

•• ~skeri Fabrikalar Umum Müdür
ttgu Satın Alma Komisyonundan: 

1 
1'ahmin edilen bedeli (1045) lira o

fan ~5 metre murabbaı çuha askeri 
abrıkalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 17. 9. 938 
tunıartesi günü saat 10 da açık eksilt
trıe ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
~~llu; olarak komisyondan verilir. Ta-
1~Plerin muvakkat teminat olan (78) 
ıra (38) kuruş ve 2490 numaralı ka

nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

mezkOr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3394) 6075 

500 Ton Ferro mangan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisycnundan : 
Tahmin edilen bedeli (95.000) lira 

olan 500 ton ferro manğan askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 12-10-938 çar
şamba günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
7 5 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (6.000) lirayı havi teklif mek . 
tuplarını mezkOr günde saat 10.30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3293) 6008 

3 Adet ıaping tezgahı ve 3 adet 
soğuk testere f ezgahı ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satrn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6800) lira o -

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
tezgahlar askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
ybnunca 15. 10. 938 cumartesi günü 
saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (510) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
10,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezku,r gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3395) 6076 

300 Ton elektrolit fulya ahnacc;k 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (90.000) lira 

olan 300 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlliğü merkez 
satın alma komisyonunca 12-10-938 
çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 50 kuruş mukabi · 

!inde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5750) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3290) 6005 

1000 Ton Elektrolit bak1r 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satm Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (600.000) li

ra olan 1000 ton elektrolit bakır as -
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 12-
10-938 ~arşamba günü saat 15 de ka
palr zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 30 lira mukabilinde ko

misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (27.750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3291) 6006 

Su nakil ışı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehir'de Kocatepe deposu 

önünde direnajda toplanan suyun de
podan Kızılırmak caddesine inen ye
niyol istikametine nakli on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (895,80) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (67,25) li
radır. 

4 - Keşif profil görmek istiyenle
rin her giln yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 da encümene müracaatları. 

(3325) 5962 

'Battaniye ~e yashk ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri amelesi için 

alınacak olan 34 battaniye ve ellişer 
adet ot yatak ve yastık ve yirmi adet 
elbise dolabı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 739 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 55.42 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9-9-938 cuma günü sa· 
at 10,30 belediye encümenine müra-
caatları. (3324) 5961 

ı-....... : ................................ -.1 
L~.~.~(;;.!.~!~~ ....... 
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Trabzon vilayeti S. l M. Müdür
lüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab
zon da nümune hastanesi ikinci kısım 

ULUS 

inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhhi 

ve diğer tesisattır. 
Bu işin muhammen keşif bedeli 

737044 lira 88 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve ev-

rak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

meleri lazımdır. 
6 - Teklif mektupl1lrı yukarda 

3 üncil maddede yazdı saatten bir sa
at evveline kadar İçel Nafıa müdür
lüğü dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol-

mesi ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
D - Yapı işleri umumi fenni şart- iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos-

namesi tada olacak gecikmeler kabul edil. 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi mez. 6146 

şartname, hususi şartname lahikası, 
keşif hulasası cetveli ve mahal listesi. 

F - Projeler 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

3686 kuruş bedel mukabilinde Nafıa 
Vekaleti Yapı İşleri Umum Müdür -
lüğü ile İstanbul, Trabzon Nafıa Mü
dürlüklerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 22-9-938 tarihinde 
perşembe gunü saat 15 de Trabzon 
Sıhhat Müdürlüğü dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. · 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 

zarfına usulü veçhile koyması lazım
dır. 

A - Evvelce alınmış daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu
ğundan Nafıa Vekaletinin 12-8-938 
tarih ve 67 / 11650 sayılı tamimi eri mu
cibince ehliyet vesikası. 

B - 1938 mali senesine aid ticaret 
odası vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde 
bulunanlar 22-9-938 tarihinden en az 
sekiz giin evvel istida ile nafıa ve
kaletine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında· vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Sıhhat müdürlüğü 
dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar eglmiş olmaları ve 
dış zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması 15.zımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3436) 6136 

İlk okul binası yaphnlacak 
Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Kırşehir merkezinde yapılacak 

48817 lira 61 kuruş keşif bedelli beş 
sınıflı ilk okul binasıinın 31165 lira 84 
kuruşluk inşaat işidir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - 6 - Bayındırlık işleri genel 

sartnamesi 
- D - Fenni ve hususi şartname. 

E - Keşif ve keşif hulasası 
F - Proje 
3 - Eksiltme 26-8-938 gününden 

15.9.938 gününe kadar yirmi gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

4 -Eksiltme 15-9-938 perşembe 
günü saat on ikide 11 daimi encüme
ninde toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2337 lira 44 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve aşağıda
ki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika. 

B - Bu gibi işleri yaptırdığına dair 
vesika. 

C - Nafıa Vekaletinden bu iş için 
alrnmış ehliyet vesikası. 

7 - T~klif mektuplarının eksilt
me tarihi olan 15-9-938 perşembe gü
nü saat on ikiden bir saat evveline 
kadar il daimi encümenine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Bun 
dan sonraki teklifler hiç bir suretle 
kabul edilmiyecektir. 6145 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
İçel Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Mersin 

hayvan tahaffuzhanesi ikmal inşaatı). 
Keşif bedeli (16321.09) liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak-
lar şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri şartnamesi 

D - Hususi ve fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13-9-938 tarihine te

sadüf eden salı günü saat onda Mer
sin'de Nafıa Müdürlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. · 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1224 liralık muvakkat te -
minat vermesi, bundan başka aşağı -
daki vesikaları haiz olması lazımdır. 

Taliplerin' ihale gününden en aşa· 
ğı sekiz gün evvel Nafıa Bakanlığın
dan ehliyet vesikası almaları ve ti · 
.. aret odası vesikasını birlikte göster-

2 Adet köprü yapllnlacak 
Van Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Van'ın Başkale kazasından iti

bar ı ı ve 25 inci kilometrelerindeki 
Ispiris ve Karasu üzerine yapılacak 
onar metrelik iki adet beton arme 
köprülerin bedeli 18035 lira 76 kuruş 
olup münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi 
d - Fenni şartname, 
e - Metraj keşif huliisası fiat tahli

li cedvelerini isteyenler bu şartname
leri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa mü
dürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 18-8-938 den itibaren 
on beş gün müddetle 2.9.938 cuma gü
nü saat 11 de Nafıa Md. odasında te
şekkül edecek komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usulü ile 
olacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1352 lira 69 kuruş teminat 
vermesi ve bundan başka Nafıa Veka
letinin 12. 8. 938 gün ve 67/ 11650 sa· 
yılı emirlerine göre vesika ibraz ı art
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Ziraat Bankasına 
yatırılan 1352 lira 69 kuruşluk mu -
vakkat teminat makbuzunun Nafıa 

Md. odasında eksiltme komisyonu ri
yasetine verecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek· 
•ıl')]"r •ı ,.,·· .,, , t ıı , rıi "l:> ılıiet:l e ya. 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu i ıe ı • <' • • 

tılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 5865 

Elektirik tesisatı 
Rize Belediyesinden : 
1 - Rize belediyesi tarafından yap

tırılacak şehir elektrik santral bina
sı ve şebeke tesisatı bir ay evvel ka
palı zarf usulile eksiltmeye vazedil
miş talip zuhur etmemi9tir. 

Santral binasiyle elektrik şebeke 
tesisatı işi tefriş edilmek ve hususi 
şartnamede bazı değişiklikler yapıl

mak suretile keşif bedeli altmış üç 
bin altı yüz otuz iki lira otuz kuruşa 
baliğ olan elektrik, tesisat işi ve se
kiz bin sekiz yüz doksan sekiz lira 
kırk iki kuruşa baliğ elektrik santral 
bina ve muhavvele merkezi işi ayrı 
ayrı olarak yine kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki işe ait şartname ve di-
ğer evrak şunlardır. 

A. - Eksiltme şartnameleri 
B. - Mukavelename 
C. - Proje 
D. - İnşaata ait fenni ve hususi 

şartnameler 

E. - I:lulasai keşif bedelleri. 
Isteyenler bu şartname ve evrakın 

beher nüshasını 363 kuruş mukabilin
de Rize belediyesinden alabilirler. 

3 - İşbu elektrik santral tesisatile 
santral bina inşaatı ayrı ayrı olmak ü
zere 8.8.938 tarihinden itibaren 30 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş
ve ihalesi 7.9.938 çarşamba günü elek
trik işi saat 10 da ve bina inşaat işi 
aynı günde saat 11 de Rize belediye
sinde müteşekkil komisyonda ihalesi 
yapılacaktır. 

4 - Her iki eksiltme kapalı zarf 
usulile olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin elektrik santral ve muhav
vele merkez binası için altı yüz alt
mış yedi lira otuz sekiz kuruş ve e
lektrik santral ve şebeke işi için dört 
bin dört yüz otuz bir lira altmış iki 
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
bundan başka gerek elektrik ve ge
rek santral, binasını yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhitlik vesi
kalarını ibraz eylemek şarttır. 

6 - Yukarda liçüncü maddede ya· 
zılı esaslardan bir saat evveline kadar 
talipler Rize belediyesi namına ban
kaya yatırılmış teminatı; muvakkate 
ve makbuzlarile birlikte teklif mek
tuplarını Rize belediyesinden müte
şekkil komisyona vermiş olacaklardır. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
gün ve saatlar zarfında gelmiş olması 
ve zarfın mühür mumu ile kapanmış 
bulunması liizımdır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

5481 

Münakasa temdidi 
Bitlis Belediyesinden :' 

Nafıa Vekaletinin tasdikine ar ze
lil en projeye göre ı. ıo. 20. 30 hazi
ran tarihli Ulus ve Son Posta gaze
telerinde çıkan ilanlarda gösterilen 
23200 liralık elektrik i_§lcrine 45 gün 
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Satılık : 1: 
Satılık otomobil - Be§ kişilik se

kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
hktır, Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. RüJ
tü'ye müracaat. 

Küçük ilôn şartlor1 
Dört satırlık küc;ük ilinlardan: 

Satılık apartıman - Ankara şehri 

dahilinde 10.000 ve 17 .000 liraya iki 
apartıman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

Satılık arsa - Kavaklıdere' de fran
sız sefaretanesi caddesinde dört, par
ça kabili ifraz 4976 metrelik arsa sa -
tılıktır. Tel. 2086 5987 

Bir defa ic;in 30. Kunıa 
İki defa ic;in 50 Kuru:ı 
Uc; defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa ic;in 80 Kuruı 

Devamlı kiıc;ük illnlardan her defası 
ic;in 10 kuruş almır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuru• 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarındaki boşluk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük illin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Ddrt satırdan fazla her satır l(in ayn
ca 10 kurut alınır. .................................................... 

Satılık otomobil _ 1938 modeli çok Kiralık - 3 oda 1 hol 4 oda hol ve 
yeni Opel satılıktır. Saat 15 den son- 5 odalı daireler konfor mevcuttur. 
ra Ulus ressamına müracaat. 6092 Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 

Satılrk arsa, ev, aparbnan - Anka
ra'nın her tarafında satrlık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6095 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Tl : 2487 Vahdi Doğruer. 6096 

Satılık arsa - Maltepe'nin en na
zır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Ooğnıer. 6097 

No. 10 mUracaat. 6069 

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 
Lozan meydanı aile yanında banyolu 
bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü
dürlüğünde Bay Silleyman'a müraca-
at. 6094 

Kiralık - Yenişehir Srhhat bakan
lığı yanında 3. N o. lu apartımanın bi
rinci katı 3 oda l salon, blitUn konfo
ru haiz. İçindeki be~iye müracaat. 

6050 
Satılık - Ankara'da Yeşila camii 

karşısındaki çifte furunlar ile Mamak- Kiralık - Cebeci'de orta mekt~be 
ta 8 odalı bir ev ile 25 dönüm mikta· pek yakın 5 odalı bir ev kiralıktır. 
rında bağ ve bahçe gene~ Mamak.ta 
8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre 
murabbaında ve asfalt üzerindeki ar
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu
run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 

Satılık - Çift yataklı, ceviz kapla
ma az kullanılmış bir yatak odası ta -
kımı gidiş dolyısiyle sathktır. Saat 14 
den 17 ye kadar Ti: 1715 e müraca-
at. 6141 

Satılık aparbman aranıyor - Ad
liye sarayı yanında Ankara ecznesi al
tında Mutlu apartıman No. S. Tele-
fon 3088 e müracaat. 6124 

Satılık piyano - Alman R. Ulbri
e h marka kruvaze demir kadrolu kul
lanılmış bir piyano acele satılıktır. 

Görmek istiyenlerin her gün sabah 
dokuzdan 18 e kadar Yenişehir Meş

rutiyet caddesi 15 numarada üst kata 
müracaattan. 6121 

Kiralık: 

Kirbk - Aşağr Ayrancı'da Bakan· 
lıklara yakın 1 salon, 3 oda, 2 sandık 
odası yağlı boya ve muşambalı. Yeni 
bir ev. Geniş bahçe, elektrik, ıu, ban-
yo. Telefon: 2901 5963 

Kiralık hane - Kavaklıdere'de 
İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu-
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kiralık daireler - Y enihal arka
sında Yenihamam apartrmamnda ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
1 nci kat müstakil antreli 4 oda, 1 hol 
konforlu görmek için içindekilere gö-
rüşmek Tel. 3829. 5803 

Kiralık ehven fiyatlı ev - Bakan
lıklar karşısı Bilgili sokak 6 No. müs
takil 5 ve 3 odalı 2 kat 2 hela. K.on -
forlu, bahçeli içindekilere müracaat. 
İkiye de aynlır. 6127 

Kiralık daireler - Maltepe Uludağ 
sokak No. 14 de 2 şer odalı ve 3 oda 
1 hol tam konforu havi. İçindekilere 
müracaat. 6093 

içinde kapalı zarfla talip çıkmadığın- j 
dan 2. 8. 938 gilnünden itibaren bir j 
ay müddetle pazarlıkla yaptırılması- j 
na karar verildiği ilan olunur. 

(5697/3311) 5954 

, .................................................. 1 
i Orman U. M. 
ı ...................................................... 

3 Daktilo alınacak 
Orman Umum Müdürlüiünden 

İmtihanla üç daktilo alınacaktır. 
lmtiha:ı 2-9-938 tarihinde saat 10 da 
umum müdürlükte yapılacaktır. Ta
liplerin imtihan gününden evvel ve
sikalariyle birlikte umum müdürlüğe 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3416) 6083 

Veteriner aranıyor 
Samsun vilayeti dairei hususiyesin

den ayda (70) lira ücretli bir muavin 
veterinere ve ayda 30 lira asli maaşlı 
bir veterinere ihtiyaç vardır. Muavin 
veterinerin merkezi Çarşamba kazası
dır. Veterinerin merkezini vilayet ta
yin edecektir. Açıkta, emekli aivil ve 
askeri veterinerlerden iatekli olanla -
rm vilayet makamına vesaikle bera
ber müracaatları lüzumu ilan olunur . 

Tl: 3333 6072 

İş verenler : 

Aranıyor - Bir mağazanın idaresi
ne, muhasebe işlerine bakacak ve dak
tilo bilir bir baya ihtiyaç vardır. Al
manca bilenler tercih edilir. P. K . 373 
telefon 3518 6046 

Hizmetçi aranıyor - Evin her tür
lü hizmetini görecek bir kadın alına
caktır. Ankara yüksek ziraat enstitü
sü Anatomi doçenti Dr. Kural'a mü
racaat. 6047 

lş arayanlar : 

Diplomalı (yüksek) mühendis -
Su, yol, demiryol, köprü mUhendisl 
iş arıyor. Mühendis W. D. Yenişehir 
Birlik oteli. 6013 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 1256 numaralı bisiklet plakamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü yoktur. Muhtar Loy~-
ney. 6142 

Zayi - Ankara Belediyesinden al -
dığım 505 No. lı bisikletimin nwnara
sını kaybettim. Yenisini alacağım için 
eskisinin hükmü yoktur. Bayram Yıl· 
dırım. 6122 

Zayi mühür - Polatlı kazasmm es
ki Polath köyünden çiftçi Şora oğlu 

Numan Güler'e ait tatbik mührü 
24-8-938 tarihinde kaybolmuştur. 

Mezkur mührün hükmü olmadığı ve 
bu mühürle senet mukabilinde kimse
ye borcu bulunmadığı ilan olunur. 
Eski Polatlı köyünden Numan Güler 
oğlu Nezir Güler. 6123 

Zayi - Sahibi bulunduğum 2336 
sayılı kamyonumun numara plakası -
nın bir tanesini kaybettim. Yenisini 
alacağımdan kaybolanın hükmü yok • 
tur. Hasan Kardeşler 6126 

Hükümef konağı yaphnlacak 
Tuzluca llçebayhğmdan : 

\ 

1 - Tuzluca kazasında yeniden ya
pılacak 28658,75 lira bedeli keşifli 

hüklimet konağı inşaatı kapalı zarf 
usuliyle ihaleye konmuştur. 

2 - Dosyasındaki proje, keşif, ıil
silei fiyat, fenni şartname, husust 
tartname, eksiltme ,artnameai, muka
vele projesi ve bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi Kars Nafıa direktör
lüğünde ve Tuzluca mal müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 2149,40 li
radır. 

4 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
938 takvim senesi için aldığı 20.000 
liralık yapı işlerine ait ehliyet vesi
kası ile 938 yılı ticaret odası vesik v f, 

5 - İhalesi 8. 9. 938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 12 de Tuz
luca hükümet binasında mal müdür
lüğü odasında müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Taliplerin 2490 No.lu kanu· 
nun tarifatı dahilind:: hazırhyacak
ları kapalı zarfları komisyon riyase
tine saat 11 e kadar vermi~ olmaları 
lazımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. (5698/3312) 5955 
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T. C. ZiRAAT IAMICASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 'çekilecek kur'a ile aşağı
daki olwa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 .. 250 • 1.000 

40 
100 
120 
160 

• 

n .. 

100 
50 
40 
20 

.. 
n 

.. 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. .. -.. 
" 
• 

OLU5 

İNSANIN BİLE EN EN SAGLAM 
YORULAN UZVU KARAciGERİDİR 

insan vücudunun bu en muazzam kimya faıbr·ika.sı, zaman za
man temizlemniye muhtaçtr. Sıhat için en lüzumlu olan bu iş 
ihmal edilirse 

Hazım bozulması 

Safra yollan iltihabı 

Safra taıları meydana gelir. 
Bu mühim dertlerin eın basit ve ideal bir çaresi vardır. 

TAB 
ıKllRL 

Her sabah : 
Bir bardak sıcak suya bir cav kaşığı koyarak iç

mek kifayet eder. 
Yalnız: 

Daima hakiki tabii Karlsbat tuzunu arayınız .... 

1 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Baı, diJ, nezle, grip, romalizma ve bütün ağnlar1m11 derhal 
keser, icabmda günde üc kaıe ahnabilir. 5598 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

s 6 ve 12 ay taksitle ~ - -
§ 11111 TA l E B A L 1 K 111'1 

...... - ..... - Q) -- Q) - - -: : Yenişehir'deki muhterem 
5 E: müşterilerimize 

---- ~ - --- ~ ·-- : : Bugünden itibaren her gün ta- : -- -"' --- ·- o -- (1) ---- ·--- "' ---- EN EYi, EN SAGLAM, EN UCUZ --

..... 
o 
~ 

- ze balık bulundurmaktayız. Ye -
:: : nişehir Emciler caddesi 45 numa- E 
: : rada balıkçı Aziz Tl: 2766 6128 : 

~ lllııııııııııııııııııııııııııııııııııııllll --
•Kiralık otel-

VE EN EYl SERAIT : 
: YILDIZ T1ACRETEV1 M. BILMAN ULUS MEYDANI : -E No: 6 -
: TELEFON: 1847-TELGRAF: BILMAN-P. K. No: 399 E 
,..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

["' ................................ " .............. ""."" """'"""" .......... '""'"""'""'! 

1 !~~~~~ço~k~.:di~~~~~~!~~.~~ ~~~~~! 1 
ı suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar l 

l Hazımsızhğa, Kansızlığa ve bir ~ok Haslahklara 1 
sebeb olurlart Ekseriyetle karın şfşmeleri, burun ve makad 
kaşınmaları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve f 

i daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk- ı 
ı • lara verilmesi pek kolay olan 

i ismet Santonin Bisküiti l 

1 
dk. Kutuların içinde sureti istimali yaZ<hd.r. Okuyunuz, her ecza, ! 

.. ~~.~~.~i.~~.J .. ~~.~~:~;.~~.::.~.~~:~~.~~~~~~:..~~.:~::.~~~~.~~· ...... ~~~ .. 
Saraçhane başında Horhor caddesinde 

Samanpazannda 1 No. lu İs
tihHis oteli kiraya verilecek, için
deki eşya aynca bir kiracıya sa
tılacaktır. Muteber kefil göste
rilmesi şarttır. Taliplerin Tabak
hane caddesinde 65 No. lu yazı
hanede Bay Hulusi'ye müraca
atları. 6125 

Ankara' da 

Avrupa oteli 
Temiz ve konforlu olarak açıl
dığını sayın müşterilerine arze-
deriz. 6014 

KIZ- ERKEK YATILI - YATISIZ 

HAYRİYE Ll"SESİ 
/ ........ ------------------------------------------·--------

Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarile Fen ve Edebiyat kollarrnı havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 

itibaren başlar, Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 

10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıflarrn bütünleme ve enge) 

sınavları 1 eylülde, diğer sınıfların da 7 eylülde başlıyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 6068 

~----------------------
,::! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !:, 

. ..\ • ı..:·... • ~ •• ~ .. ~~ • 

lYl bir MiDE 
iYi bir HAZIM 

sıhhat ve neşe de
mektir. Muntaza -
man MAZON al
makla mide ve haz
mınız düzelir. 
MAZON MEYVA 

TUZU 
mide ve barsaklan 
boşaltır. Hazımsız

lık ve ekşiliği gide-
' rir. Vücuda ferah-

ME.YVATUZ'U 

li7'A/ .. ~/ ~:1 ı ı ~~~·~'~ıır 
« ...... •h -

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6137 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

30 - 8 - 1938 

Türk maarif cemiyeti okuHarı 

1 - Ankara erkek ve kız kollejleri 
Cemiyetin Ankara'da krz ve erkeklere özüğü ayrr binalarda iki 

kolleji vardır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrr<iır. 

Resmi liselerle denkliği kültür bakanlığınca kabul edilmiştir. 
Yaban·cı dil İngilizcedir. Yukarı sınıflarda Almanca ve Frans.ız

cadan birisi ihtiyari olacaktır. 
Her iki kısmı için gündüz ve yatılı öğrenici almma kaydına baş

lanmıştır. Gündüz ve yatılı öğreniciler için alınacak yıllık ücret 
aşağıda gösterilmiştir. 

Gündüz öğreniciden Yatılı öğrenide 
Okul dereceleri Alınacak ücret Alınacak ücret 

Ana kısmı 60 .... •mun yatılı kısmı 

yoktur 
tık kısmı 60 225 Lira 
Orta kısmı 80 250 ,, 
Lise kısmı 100 27 5 ,, 

Yeniden girenlerle eski öğrenicilerden beşer lira kaydiye .e 
birinci taksit peşin alınır. 

2 - Bursa kız lisesi 

Bu~sa'ya gündüz ve yatılı. öğrenici kaydına başlanmıştır. Gün
düz için yılda otuz beş ve yatılı için yılda (185) lira ücret ve beşer 
lira kaydiye alınır. 

Her iki okulda sınıflara en çok ( 40) öğrenici alınacağından ka
yıt için geç kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman gücenilme
mesi ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin okul direktörlüklerine 
sözle veya yazı ile başvurmaları rica olunur. (5777/3385) 6131 

Sabırsızlıkla beklenen 

300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Almanyada yapılan 

POLYDOR 
Marka Gramofon Plakları piyasaya çıkmıştır. 

Ürgüplü FAİK BAŞARAN BAYAN BELMA 

1 

Sebep (Türkü) 'Nigahm mestine 

8033 Köprüden geçti gelin 8007 (Saba Şarkı) 
(Türkü) 'Ben seni sevdim seve-

NEVŞEHİRLİ MUSTAFA li (Bestenigar şarkı) 

'

Elifim çıktr pence- BAY AN RUHAT IŞIK 

8003 red<;n (Türkü) Yeter Allah için ol-
Yeşıl yaprak 8009 sun (Kürd. Hicazkar) 

(Türkü) Karanlık geceler 
Ürgüplü ŞEVKET ÇARA VCI (Hüzzam şarkı) 

f Ben yarime ne yap- BAY AN NERİMAN 

8004 tırdım (Türkü) ISeni rüyada görüp 

1 
Karahi~~rı~. ~atma 801 O . (_Hüzzam şarkı) 

Turkusu Cıcı bay (Duetto) 

POL YDOR Graomfon Plaklarını her yerde israrla isteyiniz 
Türkiye toptan satış deposu: V A H E U T Ü C 1 Y A N 

İstanbul Sultan hamam Camcıbaşı han 2 inci kat No. 10 P. K. 180 

6144 

(o<uğunuzun 

gıdası 

Ne olmahdır ! 
Besleyici unsurlarda zen

gin olduğu kadar vücudün 
büyümesine yardımcı mad

deleri, diş kemik ve sair uzuvların teşekkülüne yarar cevherleri 
de havi bulunmalıdı r. İlmi bir tetkik mahsulü olan 

Fosf alin Falyer 
tekmil bu hassaları ihtiva ettiği içindir ki, yıllardan beri her aile
de, her çocuğun en başlıca gıdasını teşkil etmektedir. 

FOSFAT iN 
FALYER 

Çocuk sıhhati ve neşvünemasuıı emsalsiz bir surette sigorta eder. 
Her eczane ve bakkaliye mağazalarında en elveri~li Hatlarla bulu-
nur. 6073 
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: Z KIS M Amerikan Kız Koleji • ~ 1( 1 1 : Arnuutk~y. Tel. 36.160 -: Mekteb, İngilizceyi etı iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs : 
: muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı-: . 
: hr. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü:;: = temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. - -- -: MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. E 
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YENİ 
BU GECE 

LONDRA POSTASI 

Gündüz iki film birden 

1 - LONDRA POSTASI 

2 - BATAKHANE KURTLARI 

SEANSLAR: 
Z.30 - 5.45 Gece 21 de 

SİN E~~A LAR HALK 
..llllllL 
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BU GECE 

ÖLUMLE KARŞI KARŞIYA 

Gündüz iki film birden 
1 - ÖLUMLE KARŞI KARŞIYA 
2 - BEYAZ KADIN TİCARET! 
SEANSLAR: 

2.30 - 5,30 Gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12.20 DE 

MAVİ TUNA 

-- KA YID GÜNLERİ : Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 ağustostan sonra : Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ ---- --- Erkek kısmı salı ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. --- 7 eylt)~~en son,ra her gün. : 

Fazla malOn:ıat için ıiıej{tubla veya bizzat müracaat edilir. 4044 : -
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BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

EHLİSALiP MUHAREBELERİ 
TÜRKÇE SÖZLÜ T AR1HI ŞAHESER 
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