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Sulh 
ve harp 
arasında 

F. R. ATAY 

Dün \;u satırları yazmağa bat· 
ladığımız zamana kadar vaziyet 
olanca gerginliği muhafaza et
fnekte ,idi. Öyle görünüyor ki sul
hun talihi, bir taraftan Londra 
ve Berlin, diğer taraftan Roma 
ve Berlin arasında devam eden 
müzakere ve münaka§alarm ne· 
ticeıine bağlı kalmaktadır. 

Dünkü gazeteler fransız Baş
vekili B. Daladiye ile alman Şan
aöliyesinin mektup metinlerini 
neırettiler. B. Daladiye'nin mek
tubundaki sulh temenniyatı ne 
kadar asil ise, eğer Lehistan hü
cuma uğrarsa Franıa'nın hiçte
reddütsüz teahhütlerine sadık 
kalacağı hakkındaki teminatı o 
kadar kati ve açıktır. Führer iıe, 
___ ....._ ··- • ·-- -· .... _ . il ' ' • 

inkitaf safhasından baıka bir 
ıey olmıyan Danzig meaeleıine, 
bermutat, hak ve mazlômiyet 
mantığı vermeğe çalıfıyor. Bugü
nün davası için doğru gibi görü
nen bu iddialar, bitaraf muhake
meler üzerinde iyi bir tesir hıra • 
kabilmek için Çek hadisesi vu
kua gelmemif, garbi Avrupa'dan 
Balkanlar üzerinde nüfuz ve ha
kimiyet davası ortaya atılmamıt 
ve hayati aaha planının korkunç 
tehdidi hür milletleri fUurlarmm 
ti temelinden sarsıp uyandırma
mıt olmalı idi. Yeni bir harpte 
Almanya galip de gelse mağlup 
da olsa, Lehistan'ın mahvolması 
mukadder olduğu hakkındaki 
fıkradan ne kastedilmit olduğu • 
nu anlamak oldukça güçtür. Bu 
fıkranın içinde acaba Sovyet • 
Alman ademitecavüz paktına bir 
ima, yahut Polonya'yı müttefik· 
)erinden ayırıp koparmak istiyen 
bir tethitmi vardır, yokıa bir 
hamle harbi ile Polonya ortadan 
kalktıktan sonra onun garp müt
tefikleri ile münferit bir sulh im
kanına mı bel bağlamaktadır, 
akıl herhangi bir tef ıirde bulun
maktan aciz kalıyor. Bize göre 
ıulh için hakiki büyük tehlike, 
ıulh bloku cephesindeki tesanü -
dün bu tehditler kartısında gev
,emesi olur. 

ZAFER 
Otuz Ağuıtoı zalerinin 17 İnci mak üzereyiz. 1922 zaferinin 
yıldönümünü kutluyoruz. Btlf- cephe kumandanı, cümhuriyet 
kumandan meydan muharebe- ve inkılap hükümetlerinin rei-
.inde, 1922 ağuıtosunun 30 un- ıi btıfımızcladır. Devlet ordu 
cu günü, yirminci aırın en bü- ve halk, onun etrafında, kurta-
yük hüriyet mücadeleıi niha- ncı ve bani dehanın hatırasına 
yet bulmuftur. 811fkumanda- ve eıerine her zamandan daha 
nın ebedi hatıraırnı analım. ıarıılmaz bir imanla bağlıyız. 

Yirminci aarın naııl hiç bir zafe- Şevkimiz, İrademiz, teıanüt ve 
Tİ o kadar büyük değilıe, O- birliğimiz her zamandan faz. 
nun kadar ela yarahcı olma- la, coıkun ve ıağlamJır. 
mııtır. Otuz Ağuıtoı zaferine En güç imtihanları vermiye, en 
yalnız bu devletin i.tiklôlini çetin tecrübelerden geçmiye 
ve bu milletin hüriyetini borç- hazırız. Hüriyet mücadeleıi-
lu değiliz. Yeniçağ tarihine fe. nin, otuz ağuıtoı zaferinin, 
rel veren milli kurtuluf inkı • cümhuriyet ve inkılabın leclai-
lapları da aynı zaferin temel- lik, kahramanlık ve ihtilalci-
leri üıtüne kurulmuıtur. lik ananelerinden hiç biri, ka-

E.mıalıiz bQfbui ve kahramanın lamızcla donmamıı, kalbimiz. 
birinci ölüm yılını tamamla- (Sonu 7. inci sayfada) 
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Ordu terfi listesi 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Terfi eden general v 
subayların isimleri 

Ordu terfi liıtesi yüksek tasdikten çıkmııhr. Terfi eden muhte
lif generallerimizin ve ıubaylarmıızın tam listesini bugün 6 ıncı 
sayfamızda neırediyoruz. Kahraman ordumuzun bu çok kıymetli 
unsurlarını tebrik ederiz. 

Vehamet ne azaldı ne çoğald;l 

Hider'in cevabı dün 
Londra'ya bildirildi 
Avam Kamarası dün toplanarak 

B. Çemberlayn1ın beyanatını dinledi 

Harp mi sulh mu ? 
. ,,,, ... 

Henüz bu hususta 

verilmiş bir karar yok 
Londra, 29 a.a. - Avam Kamarası ıaat 14.45 te toplan

mıttır. 

B. Çemberleyn, Avam Kamarasına girdiği zaman uzun 
uzun ve hararetle alkıılanmııtır. Tribünler ağzına ka. 
dar dolu idi. 

Sulh müdafaasının bütün saf
halarında, ve bu müdafaa muvaf • 
fak olmazsa, yeni bir harbin so· 
nuna kadar bu tesanüdün baki 
kalacağına hiç kimsenin ıüphesi 
olmamak lizımgelir. Dün gelen 
telgrafların barıfçıları en çok 
memnun etmit olanları, iıte bu 
tesanüdün kuvet ve katiliğine ait 
olanlardır. Tekmil Londra gaze
teleri, hakiki ve devamlı bir sulh 
temin etmiyecek olan bir tesviye 
tarzının ki.fi görülmiyeceğini 
söylemekte müttefiktirler. DeyH 
Meyi diyor ki: "Sabrımız tükeni
yor. ita nihaye harp tehdidi al -
tında yaşıyamayız.,. Milletler iki
de bir ıef erber olmaktan, refah 
ve imar hütçelerini silahlanmll 
yarr,ına hasretmekten, hiç bir 
emniyete iki mevsimlik ömür te
min etmemekten bıktılar, usan · 
dılar. Tecavüz gibi sulhu da ti· 

B. Çemberleyn, pertembe günündenberi büyük bir de· 
ğitiklik olmamıı olduğunu söylemek suretiyle söze baı· 
lamıştır. 

(Sonu S. inci say/ada) 

Baıvekil demiştir ki: 
"- O gün söylediğim gibi başımızın üzerinde bir fe

laket dolaşıyor. Bugün bu felaketin o günkünden daha 
az tehditkar olduğunu söyliyemem. 

İngiltere tarafından B. Hitler'e gönderilen mesajın 
bir fıkrasının metnini neşretmekte olduğunu iddia eden 
bir ingiliz gazetesinin bu iddiası, asılsızdır. "Ajansın 

notu: bu gazete 'Deyli Eksprestir,,. 

lngiliz ıiyaıeti JeğİftneJi 
B. Çemberleyn, ıu suretle sözüne devam etmiştir: 

(Soau 4. aaca uilfada) B. Ç emberle;y_n 

• ·'iti.·· ' •• 

' 

r 30 AGUSTOS ·-
Bugün aiu•tonın otuzu ••• 

Millet, uvinecek bir 11ün ve ta
rih, büyük bir zaferin bir yıl. 
dönümü daha ka11anıyor •• 

O büyük 11ünü •avcq boyla
rında ve cephe gerilerinde id
rak eden vatandaflardan •ai 
olanlar için 30 aiuato• 1939, 
30 aiu•to• 1922 nin on yedinci 
yıldönümüdür. 

Senin için İ•e, ey Dumlupı
nar' daki kabrinde ebediyet uy
ku•una dalan benzeraiz ıehit, . 

türkün her günü bir 30 aiu .. 
to•tur. Fani bir akıfla on iki 
ayda bir deii§en yıllar, •enin 
aon diifman kurıununu yedi
ğin gün ebedileımiıti. 

Bin görünmiyenleri gören 
gözlerinle ulaklara her bak
tıkça o günü görüyor•un. Kol
lariyle bütün vatan çevre•ini 
•aran e.iri ruhun her zaman, 
•enden aonra bölük bölük, ta
bur tabur bu kutsal toprak ü
;ıerinde lcini hayat denilen nö-

Dünkü beynelmilel vaziyet 

Beri inde 1 
Bay Henderson, 
Londradan döne· 
rek B. Hitler ta

,______ rafından kabul o-

lunduktan sonra alman devlet reisi 
yakın mesai arkadaşlariyle birlikte 
uzun müddet devam eden toplantı -
lar yapmıştır. Dünkü gün intizarla 
ıeçmiş, Berlin mahfilleri hiıküme -
tin vaziyetini belli edecek her hangi 
bir beyanatta bulunmaktan sakınmış· 
!ardır. Nihayet, B. Hitler'in İngiliz 
tekliflerine verdiği cevap, İngiliz se
firi B. Henderson tarafından tele -
·onla Londraya bildirilmiştir • 

1 
B. Hitlerin ceva-

londrada bı gelince topla-
nacağı sanılan A-

------ vam Kamarası, 
daha önce toplanarak B. Çemberleyn· 
in beynelmilel vaziyet hakkındaki i
zahatını dinlemiştir. Uzun uzun al -
kı,lanan başvekil, gergin olmıya de
vam eden vaziyetin, Hitlerin vere -
ceği cevapla tavzih edeceğini., hava
daki ıirrlık devam etmekle beraber 
harp veya sulh için kati kararın he
nliz verilmediğini bildirmiştir. İngil
tere emniyet te.:birleri almıya devam 
etmektedir. 

Romada 
1 

Çıkarılan bir e
mirname ile iaşe 
tedbirleri ahn -

~~----· mıştır: Lokanta-
larda müşterilerin birer porsiyondan 
fazla et veya bahk yemeleri yasak
tır. Gazeteler halkı büyuk 11ehirleri 
terke davet ediyorlar ve sulhun ko • 
runmaaı, Versay haksızlıklannın ta
miriyle kabil olacağını &oyluyorlar. 

1 1 Akdolunan alman Moskovada -so~y~t. paktlJ?-ID 
tasdıkının b ı r 
muddet geçikti -

gini dun haber vermiştik. Bugün ge
len haberlere göre, yüksek ıovyet 
meclisi paktı 1 eylülden ônce müza. 
kereye ba,lıyacaktrr. Paktın eylühin 
ilk haftası içinde tasdik edileceği :m
laıılıyor. 

Muhtelif devlet. 

Bl'faraflarda ıer bitaraflıkıa -
rrnı muhafaza ı. 
çin mühim emni

yet tedbirleri almaktadırlar. Bunla • 
rrn ba$ında İsviçre gelnıektedir. 
Federal hıikümet, Almanya - İtalya -
Fransa hudutlarını bir kaç geçit mÜs· 
tesna olmak üzere kapattırmış ve hu· 
dut muhafaza kıtalarr mevzilerine 
yerleljmiılerdir. 

,,,.,.,. __ ._ ... NETiCE 

Vaziyet vehametinl muhafaza etmektedir. B. Çemberleyn'in dediği gibi, 
harp veya sulh için henüz karar verilmİ$ değildir. Vaziyetin felaketli olma -
sına rağmen, başta İngiltere olduğu halde demokrat cephe, sulh gayretlerine 
aonuna kadar devama azmetmiıtir. Bununla beraber, her ihtimlc karıı da 
bütlia miidafaa tcdllirlcri alınmııtu, 

- MEÇHUL ŞEHİDE -
beti •avacak neaillere 11önül
den duyulur bir H•le, o büyük 
günün ••vinç ve heyecanını tel
kin edecektir. 

Bir ıair kardeıin : 

Toprak, eğer uğrunda ölen 
varsa, vatandır 

dedi. Biz, içinde yaıadıiı· 
mız ve ebediyete kadar ycqrya
acğımız topraklara unin ad

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Nurettin ART AM 

' 

Büyük 

Zafer 
Kemal ONAL 

1939 dünyasmın belki en heye
canlı günü, en büyük zaferimizin 
yıldönümüne iaabet ediyor. Biz mil
li kurtuluşumuzun büyük sevincini 
asil bir gururla ifadeye çalışıyoruz, 
yüz milyonlar, büyük bir hailenin 
müphem karaltılan içinde. 

30 ağustoa haklı bir davanın 

kanla kafa ile kazanıldığı gündür 
ve bu zaferin yarattığı Türkiye 
sulh aeven insanlık için her zaman 
iyi bir örnek olmuıtur. Günlük hia-

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Hava haftası 
Hava haftası bugün başlam;ı.ktadır. Dört 

eylüle kadar devam edecektir. Hafta mıi· 
nasebetiyle Hava Kurumu, bir program 
hazırlamıştır. 

Hafta dolayısiyle Kurum ve Ttirkku
ıu için bir yazımızı 5 inci aayfada bula• 
caksınız. 
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Zaferin ylldönümünde 

Ordu terfi listesi 
Her yılın zafer bayramı gününde ordu ve donanmanın terfi liste· 

sinin millete ilanı, cümhuriyetimizin güze) ananelerinden biri olmuş· 
tur. Türk ordusunda terfi işleri, ancak cümhuriyetle beraber mutlak 
adalete müstenit tam bir disiplin altına konmuştur; ordu mensupları
nm terfileri kıdem ve ehliyete istinat eder. Bir ordu mensubu, kıdemi· 
r..i, her rütbede geçirilmesi lazımgelen asgari müddet ve stajlarla sı· 
rayı doldurmadan, mesleğinde en büyük muvaffakiyetlerden birisini 
de gösterse bir rütbe yukarıya çıkarılmaz, kanun bu gibileri ba§ka 
yollardan taltif etmeği düşünmüştür. Bu disiplin, cümhuriyet ordusu
nu kurup yetiştiren Büyük Şefler ve Büyük Millet Meclisi tarafından 
tam bir ciddiyet ve ısrarla takip edilmiştir ve türk ordusunun kuman
da ve zabitan heyetinin yüksek vasıflarının devamında ve korunma
ı.ında belli başlı amillerden biri olmuştur. 

Türk ordusu büyiik vazifeler görürken, onun saflan yanında ya
§O.mak şerefini mesleğim bana verdi. istiklal savaşında, cümhuriyetin 
kuruluş yıllarında, dahili iğtişaş ve isyanlarda, muhtelif manevralar
da ve fl}j vazifemi yaparken, ordumuzun kumandanlariyle. erkaniy· 
le ve genç zabit kadrosiyle tanıştım ve beraber yaıadım, onları vazi
fe batında yakından tanımak imkanlarını buldum. Türk ordusunda 
terfi yalnız kıdeme ve işindeki ehliyete istinatla da kalmaz; zahitte, 
kumandanda, temeli türk tarihinin derinliklerinde yatan milli haslet
ler aranır. Bir zabit, bir kumandan ta çocuk sıralarından itibaren ah· 
lak, zeka, fedakarlık ve cesaret hassaları ile emsali arasında temayüz 
ede ede ilerlememİ§ ise, o muhakkak bir noktada takılır ve mesleğin 
ağır ve şerefli yüküne ve mesuli} etine tahammül edemiyerek ayrılır. 

Türk ordusunun erkanı arasına girmek ıerefi ise, bu yüce milli 
vasıflarla birlikte fazilet bilgi ve tecrübeden yuğrulmu§ stratejlikle 
kazanılır. • 

Her askerin hayatında büyiik ıeref derecelerinden birisi şüphesiz 
generalliktir. Bugünkü terfi listesine göz gezdirirken göğsümüzü bü
yiik bir sürurla dolduran bir manzara ile karşılaıtık; iatikl&.l savaıına 
birer genç üsteğmen olarak girmi:;,kurmayhğa cümhuriyet ordusu için
de yükselmiş hayatm ve vazifenin bin bir haddesinden daima başarı
larla geçmİ§ 'genç tuğbaylar generalliğe terfi etmektedirler. Büyük 
Milli Şef ve Ba,buğ lnönü•nü ve sayın Mareşal Çakmak' ı kendi elle· 
rinde bin bir ihtimamla yetiştirip generallik kılıcı ku§attıkları bu genç 
evlatlarının saadet gününde milletçe tebrik ederiz: . . . • . 

B ·· k'" t f' ı· t · de adı geçen generallerımızın, zabıtlerımı-ugun u er ı ıs eaın • . 
· d l nın aevinç ve saadetine candan iıtirak ederız. 

zın ve or u mensup arı . . .. d . · 
ı · d d • günlerde elı tetikte duran turk or usu, ın· 
çın e yaşa ıgımız . . .. k · 

l · d · t tu'"rk vatanına en büyük hizmetını yukse ıman san ıga, me enıye e ve .. . . • f 
k • 1 ·· kted'ır sulhu, selaınetı, ınsanlıgın ıere ve namu-

\le va arıy e gorme ' "'ld b 
k kt d Bu orduyu kuran cesarette ,tahammu e, sa ır ve 

sunu oruma a ır. . \ · "h d "s'lsiz . n bir milletin evlatları, bu mıl etın cı an a mı ı 
,:ebatta eıı olmıya b"tl . l"ndo ve emrınde oldu-

t . . t k"l eden kumandan ve za ı erın e ı 
ı;erve ını eş ı .. 1 ·· kt r 
• . . d" k" kadir ve kıymetine o çu yo u . 
gu açın ır ı, • 1 · · d 

O d 
kendi havası ve kendi huausı tart arı ıçm e geçen 

r umuzun ·ı · k k mah 
b d"' dürücü çah§malarından biz türk gazetecı erı anca pe ~ d:: fı;:atlarıla bahsetmeyi tiar edinmitizdir. Zafer bayramını .. ve kterfı 
J t · · ı"çı·mı·zden co•an sevgi ve saygının bu kahraman varlıga ar§ı 
ıs esını, s •• b b " ·ı b 
yükselmeıine en yerinde bir vesile sayarak onu yuce at ugu ı e e-

raber göğsümüze basarız. 
Türk ordusunun manevi kadrosu, tarih boyunca bu millet için 

can vermiş olan vatan §ehitlerinin, kolbaşısı namütenabide olaı:' ltafi· 
Jeıile tamamlanır.Bu büyük kafilenin sertacı olan Ata'sız geçen ılk za
fer bayramında, onun Dumlupmar'da duyduğu iman, cesaret ve neşe 
ile dolu göğüslerimizi, istiklal, teref ve barış uğrunda bütün tehlike· 
lere karşı geriyoruz. Naşit ULUG 

30 Ağustos zaferinin bütün ta-
rih boyunca meyvesini verme.. 
si ve kendinden evelki kara 
günleri bir daha avdet ettirmeJ 
mesi için en lüzumlu şey hava 
müdafaası olduğunu bir daha 
hatırlamak, bunu temin mak -
sadiyle de, daha fazla tayyare, 
daha fazla uçucu hazırlamak, 
için yeni hevesler duymak su • 
retiyle bugünün hakkını en iy1 
vermiş olacağız. 

Türkiye atletizm 

birinci1ikteri 
2 ve 3 eylül tarihlerinde İstanbul 

Fenerbahçe stadyomunda yapılacak o· 
lan Türkiye atletizm birinciliklerine 
iştirak edecek Ankara atletleri yarın 
sabahki trenle lstanbul'a gidecekler -
dir. 

Kafile şu sekiz atletten mürekkep -
tir : 

Faik (110 manialı) , Şevki (100 met
re), Nuri (400 metre). Adnan (1500 
metre), Galip (1500 metre), Mustafa 
(5000 metre), Edip (5000 metre), Ji -
rah i (yüksek atlama). 

Bu müsabakalarda muvaffak olan at 
let ler ilk teşrinde Atina"da yapılacak 
o an Balkan olimpiyatlarına götürüle
ceklerdir. Atletler Atina'ya hareket -
}erinden evel İstanbul'da kurulacak 
bir kampta çalı§tırılacaklardır. 

Atina'ya gidecek atlet kafilemizin 
20 sporcudan mürekkep olacağı tah • 
n .• n olunmaktadır. Kafileye atletizm 
f J erasyonu reisi Dr. Adnandan baş· 
ka ve aynı tarihlerde Atina'da topla -
n 1cak olan balkan atletizm kongresi 
ti.ırk murahhası ve bir idareci ile an . 
tr~nörlerden biri refakat edecektir. 

*** 

Ankara yüzücüleri 
İstanbul' a gittiler 

Mühim mesele ! 

ULUS 30. 8. 1939 

Fuar müsabakaJan 

l
tttttı ••••• ' .................................. ' ••••• 

Günün peıinden İstanbul Üniversitesinde 
..................................... .._ ................. İzmir ve İstanbul'la 

Harp ve sulh Profesörler ve Docentler 
.;, 

oynıyacak takım Barışın; huzur, emniyet ve refah 
getirdiği halk yığınları, kendilerini 
en hafif olarak bütün bu varlıklar
dan mahrum edecek olan harbi is
terler mi? Milletlerin niçin harp et
meleri, nasıl harp etmeleri, nasıl 
sulh halinde kalmalarını tarihte en 
güzel tarif edenlerden biri ve baş· 
hcası Atatürktür. Eşsiz bir asker, 
büyiik bir devlet adamı, İnsanlık İ· 
dealinİn aşık ve mümtaz siması O• 

lan Ebedi Şefimizin, şerefli bir sulh 
ve haklı bir harbi, bütün vasıf ve 
şartlariyle tek cümle içine sığdırıl
mış nefis vecizeleri vardır. Aşağı
da, bunlar arasından, tarihlerinin 
bilhassa ihtilal ve cümhuriyetin ilk 
yıllarında olmasına rlikkat ettiğimiz 

arasında tôyin ve terfiler 
yarrn gidiyor 

Fuar münasebetiyle İzmir'de tertip 
edilen spor müsabakalarından ilk ter
tip olan güreşler evelki gün sona erdi 
ve İstanbul takımı birinciliği kazan 4 

dı. 

Şimdi fuara gidenler her halde me
rak ve heyecanla futbol müsabakaları

nı beklemektedirler. Bu sene İzmir'de 
üç şehir muhteliti karşılaşacaktır: An 
kara, İstanbul, İzmir .. 

Ankara geçen sene Edirne dahil ol
duğu halde İstanbul ve İzmir muhte -
!itlerini yenerek fuar kupasını Anka -
raya getirmiştir. Ankara futbolcuları 
bu sene de aynı muvaffakiyeti göste • 
rebilecekler mi ? 

Biz bunu çok mümkün sayıyoruz. 

Her halde Ankaralı futbolcular geçen 
seneden ziyade bu neticeyi almak şan
sına ve vaziyetine maliktirler. 
Öğrendiğimize göre, fuar müsaba -

kalarına iştirak edecek olan 15 kişilik 
futbol kafilemiz 31 Ağustos akşamı 

İzmir'e hareket edecektir. Futbol a -
janı B. Ferit Karslı vazifesi hasebiyle 
kafile ile gidememektedir. Bu sebep
le bölge başkanlığı sporcuların idare
sini bizzat idarecilere bırakmış ve ka
file reisliğini santrhaf Hasan Polat'· 
a tevdi etmiştir. Antrenör Hirlbuder' 
de beraber gidecektir. 

Gidecek futbolcular şunlardır : 
Hilmi, Şevket, Gazi, Salih, Arif, 

Orhan, Şemsi, Zeki (Demirspor); Nus 
ret, Ali Riza, Natık, Abdül (Ankara -
gücü); Hasan, Nuri, Keşfi (Gençler
birliği); Haşim (Galatasaray). 

İzmir'e nazaran daha kuvetli olan 
İstanbul'a karşı Hilmi - Şevket, Gazi
N usret, Hasan, Keşfi - Salih, Arif, A
li Riza, Haşim, Orhan. Şeklinde bir 
takım çıkarılacağı; 1zmirle de şu ta -
kımın karşılaşacağı anlaşılmaktadır : 
Natık - Gazi, Nuri - Şemsi, Hasan, 

Abdül - Salih, Arif, Ali Riza, Orhan, 
Zeki. 

Genç futbolcu]arımızdan fuar ku -
pasını getirmelerini istiyor ve muvaf
fakiyetler bekliyoruz. 

Demirsporve G. S. umumi 
heyetleri yapılıyor 

bazılarını bulacaksınız. 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 
kadrosunda 3694 sayılı kanunla, ye -
niden ilave edilen profesörlük maaş -
ları dolayısiyle açılan maaşlara 1 ey
lül 939 tarihinden itibaren terfi ede -
ceklerin listeleri tesbit edilmiştir. 

Terfilerde esas olarak her profesö
rün üniversite ve mülga darülfünun
daki hizmetleriyle bu müesseseler ha
ricinde talim mesleğindeki müddet 
nazarı itibare alınmış ve bu esas da
hilinde sicillerine göre bir kıdem ve 
terfi cetveli tanzim edilmiştir. Bu 
cetvel mucibince her derecede mevcut 
münhallere göre terfiler yapılmıştır. 

Listeyi aynen aşagıya koyuyoruz 
'' ••• Harp zaruri ve hayati olma!1-

125 Liraya terfi den/er : 
dır. Millet hayati tehlikeye maruz 
kalmayınca harp, bir cinayettir. - Tıp Fakültesi Ord. Profesörler : 
922. Kemal Cenap Berksoy, Tevfik Recep 

" •.• Bizim için sulh demek, haya· Örensoy, Hukuk Fakültesi Ord. Pro
tıhakikiyemiı.:in · teminine yarıyan fesörleri: Muammer Ra§it Seviğ, E
sebepleri istihsal etmek cemek· bulfıla Mardin, Tahir Taner, Cemil 
tir. - 923. Bilsel (125 lira karşılık tutulmak su-

" ••. Beynelmilel münasebatta mü- retiyle 100 liraya terfi etmiştir)., 
tekabil emniyet ve riayet istihdaf 100 L · / · d 

1 
d · ~ l' "k ıraya ter ı e en er : e en açık ve samımı po ıtı anın en 

har taraftarıyu;. Hissiyatımu; bu
1 

Tıp Fakültesi Ord. Profesörü Akil 
vadide tezahür eden tertibat ve Muhtar Özdem, Edebiyat Fakültesi 
tekliflere karşı bunların bizim için 1 Ord. Prof. Şekip Tunç, Tıp Fakülte
de fili ve hakiki bir emniyet vücu- si Ord. Prof. Neşet Ömer İrdelp, E
da getirip getirmiyeceii noktasın- \ debi yat Fakültesi Ord. Prof. Hamit 
dadır. - 926. Ongunsu, Fen Fakültesi Ord. Prof. 

'' ... Cümhuriyetin harici siyasette Ali Yar. 
veçhesi; sulhun ve muahedelerin I 90 L. O a· .. /" . 
~stakim ve halisane olarak mu- f .ıradya vl e r ınaryus uge 

h f 
.. 'h . M.. ı ter ı e en er · a azasına muteveccı tır. unase - , 

batı tevsi ve ~alisane haklara ~iayet Eczacı oku.~u P~of. Akif Şakir Şa
ve haklara rıayet tarzında muteka-

1 
kar, Tıp Fakultesı Prof. İhsan Hilmi 

biliyet hareket hattımızdır. - 924 Alantar, HulUsi Behçet, Hukuk Fa • 
" •.• Cümhuriyetin dahili ve harici kültesi Prof. Ali Fuat Başgil (90 lira 

siyaseti istikbalde dahi; haysiyet, karşılık tutulmak suretiyle 80 liraya 
kuvet ve istikametle ve türk mille- terfi etmiştir). 
tinin kudretlerini onun refah ve in-
kişafı uğruna tevcih ve teksif eyle· BO Liraya terfi edenler : 
mekle temayüz edecektir. - 927. 

n ••• Türk ordusunun bir cüzütamt 
muadilini behemehal mağlup, iki 
mislini tevkif ve tesbit eder. - 924 

" ..• Vatanın müdafaasına ait fili 
vazifelerden daha mühim ve mü· 
beccel va:ıif e olamaz. - 926 

" ••• En ;yüksek askerlik budur: 
muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap 

Tıp Fakültesi Prof. Necmettin Ri
fat Yarar, Edebiyat Faktiltesi Prof. 
Sadrettin Celal Antel, Tıp Fakültesi: 
Sedat Tarat, Muzaffer Güçhan, Fah
rettin Kerim, Kbım İsmail Gürkan, 
Süheyl Ônrer, Fen Fakültesinden : 
Fahir Yeniçay, İktisat Fakültesin -
den: Ömer Celal Sarç (Ordinaryüs 
unvanını haizdir) Tıp Fakültesinden: 
Ziya Öğtem, O. Cevdet Çubukçu, 

etmeli. en iyi llÖrüneni cüret ve ka-
tiyetle tatbik etmelidir. Daşasıstamaraan 'fU ııraya 

terfi eıienler : 
"... Bütün dünyanın milletlerini 

tanırım ve bu muarelem harp saha- Tıp Fakültesinden: Ziver Mestçi, 

k ı "b'" b k Nedret Yurt, Adnan Uraz, Aliye Ta-Ankara Demirspor u u u aş an • larında olmuştur, atef altında ol• 
1 w d nal. 
ıgın an : muıtur, ölüm kar§ıt;ında olmu§tur. . . . 
İdare heyeti ~zalarından bir kısmı • il . d rı"m ki bizim 35 Lıraya terfı eden asıstanlar : . Yemın e temın e e , 

başka yerlere gittiklerinden ve nızam-
namenin bazı maddelerinde değişik _ milletimizin lauveimaneviyesi bü- Fen Fakültesinden: Hilmi Bene], 
likler yapılacağından 3. 9. 939 pazar tün milletlerin kuveimaneviyesinin 

1 

İbrahim Hakkı Bunal, Reşit Suat So-
günü saat 10 da Silo arkasında Rük - ek çok Fevkindedir. - 1920. yer, Saime Türkmen, Mehpare Ba§ar· 

nettı·n apartmanının alt katındaki ku- P " H h b "h t man (Başasistan ünvanını haizdir), •.. arp, mu are e, nı aye M lAh Ç w İ kd' 
lüp binasında fevkalade kongrenin • e a at aglar, brahim Ha ıyen, 
toplanması ve nisabı ekseriyet olma - meydan muharebesı yalnız kar§ı Jülide Değmer, Hatice Yorgucu, Ali 
dığı takdirde ıo. 9. 939 tarihinde aynı karşıya gelen iki ordunun çarpış- Fuat Baykal, Hatice Bodur, Tevfik 
saatte tekrarı kararlaştırılmıştır. Ku- ması değildir. Milletlerin çarpışma- Okyay, Ayşe Akön, Saime Sürel, Hu
lübümüze muntazaman aidat veren de· sıdır. Meydan muharebesi milletle· kuk Fakültesinden Ferit Hakkı Say-
w l" .. elerı"n mezkuAr saatte teşrifle· me, Tıp Fakültesinden: Derviş. Mav.i-ger ı uy rin bütün mevcudiyetleriyle; ilim c t E 
ri rica olunur. zade Fen Fakültesinden : avı mın 

Ruzname : ve len sahasındaki seviyeleriyle, Ene;, Mitat Bucak (Başasistan ünva-
l _ Nizamnamede bazı maddelerin ahlaklariyle, harslariyle, hüla•a nını haizdir), Tıp Fakültesinden: Fer 

tadili. bütün maddi ve manevi kudret ve ruh Gültekin, G_alip Rona (B~şasi~tan 
· · "h b • • .. • . ünvanını haizdır), Fen Fakultesın • 

2 - Yeni idar: z:yetı ıntı a ı. fazıletlerı;yle çarpıştıgı ımtıhan. sa den: Lütfiye Irmak (Başasistan ün _ 

hasıdır. Bu sahada çarpışan mıllet- vanını haizdir) Tıp Fakültesinden : 
Galatasaray spor kulübünden lerin hakiki kuvet ve kıymetleriyle Furuzan Sözer (Baıaaistan Unvanını 
Ankara Galatasaray spor kulübü • İh U lb ı ölçülür. Netice yalnız cismani ku- haizdir), san naner, ra ıim Be-

nün kongresi 5. 9. 939 tarihinde Salı A k M rha İ O vetin degvil, bütün kuvetlerin, bil- sim ş ın, e ı nay, sman Saka, 
günü saat 18,30 da kulüp lokalinde top Salahattin Akkaynak, Ekrem Unat 
lanacaktır. hassa ahlaki ve hcırsi kuvetin telev· Melıihat Atakam, Ze~nep Devletgeldi: 

ı _ Ruzname idare heyetinin rapo- vuhunu sübut mertebesine vardı- Ertuğrul Yener, Halıl Derman, Cahi-

ru. rır. - 924. de Arkay, .Bülent Tercan, Ata Topal-
2 _ Yeni heyeti idare azalarının se- KUTA y oğlu, Lemı Bel ger (Başasistan ünva~ 

çilmesi. 

nını haizdir), Şadiye Toprak (B::Ga
sistan Unvanını haizdir), Halil Sev· ıa
kay (Başasistan Unvanını haizciir ), 
Rahmi Duman (Başasistan Unvanını 
haizdir), Edebiyat Fakültesinden : 
Takiyettin Temuralp, Sadettin Buluç 
Refia Uğurel, Burhanettin Batıman, 
Fen Fakültesinden: Müzeyyen Tür -
kan, Meliha Raşit, Remziye Dacı, 
Dilşat Elbrüs, Enver Altınlı, 

30 Liraya terfi edenler : 

Fen Fakültesinden: Hayriye Altay, 
Edebiyat Fakültesinden: Ahmet Ce -
vat Eren, İktisat Fakültesinden: Or
han Tuna, Fen Fakültesinden: Meli
ha Ozansoy, Hikmet Altutar, Nuriye 
Asım Pınar, Behiye Kale, Hayriye A
mal, Fahire Yenal, Sıdıka Aykın, Na
kibe Topuz, Mithat Tuncer, Edebiyat 
Fakültesinden: Niyazi Berkes, Nayi
re Arda, Hukuk Fakültesinden: Or • 
han Münir Çağıl, Rağıp Sarıca, İk • 
tisat Fakültesinden: Fazıl Kamil Gül
çür, Hukuk Fakültesinden Türkan 
Basman, Halil Arslanlı, İktisat Fa • 
kültesinden: Reşit Nalbclndoğlu, Ha
lil İlteber, Fen Fakültesinden: Muh
tar Başoğlu, Mehmet Öğder, Hukuk 
Fakültesinden: Mehmet Ali Aybar, 
Fen Fakültesinden : Feyyaz Gfü:san, 
İhsan Ketin, Firdevs Ertengü, Rasim 
Tanyel, Bahriye Özsöz, İbrahim Bi, 
Tıp Fakültesinden: Zatiye Delibey, 
Emine Nuri Pırılsın, Vedia Orgun, 
Hukuk Fakültesinden Sulhi Dönme • 
zer, Edebiyat Fakültesinden Nezahat 
Tanç, Fen Fakültesinden: Saadet E 
gene, Hukuk Fakültesinden: Halim 
Tevfik Alyot, Edebiyat Fakültesin • 
den: Fuat Ergli, Fen Fakültesinden: 
Cahide Artlar, Sabahat Avan, Edebi
yat Fakültesinden: Necip Üçok, Fen 
Fakültesinden : Samim Aksu, Zehra 
Sezer, Mürvet Hisman, Bedia Göksal, 
İktisat Fakültesinden Fitnat Değer, 
Fen Fakültesinden: Nebahat Yakar, 
Hukuk Fakültesinden: Şefika Gök, 
Edebiyat Fs.t.:ültesinden Bahadır Al • 
kın, M. Kaplan, Tıp Fakültesinden : 
Sait Tahsin Tarlan, Neriman Arda, 
Nurettin İşman, Hulusi Kamil Ayas, 
M. Oğuz Boz, Nihat İffet Berk, M. 
Kemal Yüce 

Ankara Dil Tarih Fakültesinde 
- ...... -·-·- ......... -::ır- b ... % ___ • • -~-~---

Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakül 
tesinde 3703 sayılı kanunda kabule -
dilen maaşlı kadrolara, bu fakültede 
halen ücretle çalışmakta olan doçent
lerle asistanlardan tayinleri yapılan • 
lar şunlardır : 

SO Lira ile tayin edilen 
Doçentler : 

Cemal Alagöz, Şükril Akkaya, Mu
zaffer Şerif Ba~oğlu. 

40 Lira ile tayin edilen doçentler : 

Tahsin Banguoğlu, Niyazi Çıtak, 
Bedrettin Tuncel, Melahat Özgü, Saf
fet Dengi, Şinasi Altundağ, Hamit 
Dereli, Bekir Sıtkı, Danyal Bedir, 
Cemal İzzet Tukin, Pertev Boratav, 
Behice Boran, Cevdet Perin. 

35 Liraya tayin edilen 
asistanlar : 

Muine Atasoyan, Zekiye Eğlar. 

Yeryer sağanak halinde 

yağışlar oldu 
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POLİTİKA ALEMİ DÜNYA HAB ' ERLERİ · İTALYA LOKANTALARINDA 

Almanya niçin 
duruyor? 

Harp değil de, sulh olabileceği
t>İ söylemenin kehanet sayılabilece
ğ i bir devrede, vaziyetin biraz ya -
tışrnaya doğru yüz tutmak Üzere 
olduğundan bahsetmek fazla cesa
ret sayılabilir. Fakat dündenberi 
gerginlik, daha ıiddetlenecek yer
de, hiç olmana, olduğu şekilde 
ve aynı halde kalmııtır. Fazla ola
rak; Hitler, lngiltere'nin, muhtelif 
ernarelere göre pek de müspet te
lakki edilemiyen cevabına, cevap 
vennek, bu suretle nihayet bir mü
zakere imkanları peşinde dolaşabil
ınek zahmetine katlanmıthr. 

Peki öyle ise, Almanya'da yapı
lan büyük seferberlik, niçin? Niçin 
liitler, Danzig'i isterken, evelki gün 
Daladiye'nin mektubuna verdiği 
cevapta bir de "Koridor" u ortaya 
attı? 

Michelet'nin meıhur sözünü ha -
tırlıyalım : 

"Diktatörler, tehlikeli anlarda 
reriye değil, ileri doğru kaçarlar!,, 

Dahilde seferberlikle, gıda mad
delerine k ulan tahdidatla, ve ni
hayet "tereyağ yerine topun yen· 
nıiyeceğini bilen,, entellektüelleriy
le vaziyetin vehametini anlıyan 
:nasyonal sosyalizm, atılmı§ bir adı
ını geri alırsa, bu adımın bot kalan 
Yerinde toplanan seferber milleti e
zeceğini biliyor, onun için ileri doğ
l"U kaçıyor. 

Dünkü vaziyeti biraz tahlile ça
lışalım : 

Hitler'in İ§İ konuıma vadisine 
dökmek istemesinin üç mühim sebe
bi vardır: 

1 - İngiltere ve Fransa, Polon
Ya'ya yardım hususundaki kararla
rında çok kati davranmıılardır. Al
Jnanya t'ğer Polonya'ya tecavüz e
derse, bu iki devletin muhııkkak te
cavüz edilenin yanında mevki ala
cağını iyice anlamı§ ve hatta gör
lnÜttür. Görmüştür; çünkü bu iki 
devlet seferberlik yapmıtlardrr. 
Bunların Polonya'ya yardım etmek 
için seferberlik ilan ederek memle
ketlerindeki iktısadi ve mali hare -
ketleri durdurmalan, içtimai niza • 
ltıı kısmen felce uğratmaları bizati
hi bir fedakarlık ve bir yardımdır. 
Çünkü bu, alman hareketini dur-

- - s ... - • -·•• •••v• w. w a vauıa. """'• 

cavüz vitesini geri almıttır. 
Çemberleyn'in dün avam kama

r~sında Polonya'ya karşı tatbik e
dıl~cek garantinin devam ettiğine 
daır verdiği izahat, mevcut yardı
ının resmi bir ağızla tucilinden iba
rettir. 

Bitaraf devletlerin vaziyeti 

İsvicre hükOmeti 
...> 

Almanya - İtalya - Fransa 
hudutlarını kapadı 

Bern · 29 a.a. - Federal Meclisleri çarşamba günü içtimaa davet edil
miıııtir. Ruznamede şu maddeler vardır : 

1 - Federal meclise geniş selahiyet verilmesi, 
2 - Umumi intihabat. 

==1 Bütün lsviçrede ve bilhassa hu -

1 

....... ,.,.... ........... ,.,.. ,,..,,,. ....... ,,,_,_,,,__,,,_..., ........ ~.~ıl 1 dut mıntakalarında Setir kıtaları tam 

'K Ü (Ü K ... ~.~ ~ HA 8 ER L f R ~;~. intizamla seferber edilmektedir -

' .. İsviçre hükümeti memleketin mü -
X Cleveland (Ohio) - Tayyareci dafaası ve bitaraflığının muhafaza -

Turner. kapalı dair~de .~000 mil!ik bir sı için mi.istacel mahilette bir takım 
mesafede 297,767 mı! surat temın et - kararlar vermiştir. 
meğe muvaffak olarak yeni bir dünya Bu kararları ihtiva eden kanun la -
rekoru tesis etmiştir. yihası yarın parlamentonun tasdikine 

X Oslo - Yarın başlaması mukar - arzolunacaktır. Metin 1914 ağusto
rer olan Norveç, İsveç, Danimarka vc l sunda tesbit edilen hükümlerin ay -
Finlandiya hariciye nazırları' konfe - nıdır. 
ransı beynelmilel vaziyet ı.lolayısiyle 
aktedilmiyecektir. 

X Lükaemburg - Mebusan meulisi 
hükümetc hususi salahiyetler bahşe -
den kanunu ittifak ile kabul etmiş -
tir. 

X Hf'lsinki - Finlandiya bankası 
muamelelerini ingiliz lirasına istinat 
ettirmekten vaz geçmiştir. 

X Moskova - Yüksek sovyet mec
lisi ile nasyonafütler birliği müşterek 
bir içtima aktederek maliye komiseri 
Sverev tarafından ziraat vergisi hak
kında tanzim edilen kanun layihasını 
tetkik etmişlerdir. 

X Singapur - Cuma sabahı "Suf • 
fren,, krovazörü ile gelen hindi çini 
umumi valisi Brevie dün Clifford'da 
karaya çıkmıştır. Vali burada muhte
lif istihkamlarla sivil ve askeri hava 
meydanlarını gezmiştir. 

X Paris - General Veygand, Bey
ruta hareket etmi§tir. 

X Lphey - Hükümet, petrol ihra
catını menetmiştir. 

laşmanın pek ala Kont Ciano'nun 
aon Almanya seyahatinde bitmiı ol
.... ,u 1;,7rmr11! hqndası ro[\r'a valnız 
tererruat mesereıerı ka ırdı. 

Sonra ltalya, Almanya'nın dos
tu ise de, genitliyen bir Almanya
nın kendisine komıu bulunmasını 
hiç arzu etmemiıtir. Triyeste lima
nında Avusturyalılara ticaret için 
tanıdığı haklan antlustan ·aonı:a 
Almanya'dan eıirgemittir. Nihayet 
Tirol ve Adige vadisindeki alman -
ların vaziyeti vardır. Vakıa bunlar 
Almanya'ya hicret etmeğe ba,la
mıılardır. Fakat bu hicret ltalya'da 
huzursuzluk doğurmuıtur. 

Hudutlar kapatıldı 

İsviçre hükümeti dün akşamdan iti
baren Bale ve Asace istikametinde 
bir çok hudut geçitlerini kapamıştır. 
Ancak mahdut bir kaç yoldan hudut
lar geçilebilmektedir. 

Federal meclisin Fransa, Almanya 
ve İtalya ile olan hudutların kısmen 
kapatılmasına müteallik bulunan bir 
emirnamesi derhal meriyet mevkiine 
girmiştir. Fransa - İsviçre hududun
da beygirle çekilen arabaların ve oto
mabillerin geçmesi bazı yollara ve 
köprülere hasredilmiştir. Araba geçe
bilecek diğer yollarda yalnız bisik -
letle geçenlerin müı urlarına müsaade 
edilmiştir. Bundnn başka as",.cri ma -
kamatın tayyareleri ile bu makamat -
tan müsaade almış olan tayyareler -
den gayrisinin İsviçre üzerinde uç
ması menedilmiştir. İstisnai olarak ec
nebi memleketlerden gell"n sivil tay
yareler, gündüzün muayyen muhtelif 
mıntakalarda, bilhass:ı fransız tayya -
releri Bfü, Birsfelden, Cenevre ve 
Kvntrin de yere inebilirler. Resmi 
binalarla seferathaneler asker tara -
r ... _, 

Ren nehri üzerindeki nakliyat 

Filhakika dün ingiliz batvekili 
Alrnanya ile yapılan konutmaların 
"~ teati edilen mesajların mahiyeti
ru söylememekle beraber gayet açık 
konutmuıtur. Çemberleyn, eğer Al
Jnanya ile Polonya aralarındaki ih
~ili.flı meseleler serbest görüşme 
ıle halledebilecek bir anlatmıya va
&ıl olurlarsa o zaman bütün Avrupa 
tneselelerini etraflı bir surette ko • 
nufmak imkanının hasıl olabilece • 
iini bildirmittir. Buradaki "aerbeıt 
konuıma,, sozu Üzerinde ısrarla 
durmak gerektir. 

Hitler'in, bu mealde yazılmıt ol
tnası melhuz bulunan bir İngiliz 
teklifini müzakere etmek zarureti
ni duyması iıleri yatı,tırma bakı
hlından bir kazançtır. 

2 - Sovyetler Birliği yükaek 
•ovyet meclisi, Almanya ile aktedi
len adenılitecavüz paktını tasdik i
çin toplandığı halde batka mesele
lerle uğraşmıı ve bunu üç gün son
taya atmıttır. Radyo netriyatından 
anlatıldığına göre sovyetler alman 
temerküz kamplarındaki 20.000 i
dealist komünistin serbest bırakıl· 
tnasını istemektedirler. 

Sovyetler cephesinden işlemeğe 
henüz başlamıyan bu pakt, öbür ta
raftan mihveri ve bu mihvere bağ
lı dostlukları hayli sarsar gibi ol
llluttur. Japon kabinesi iatifa etmit· 
l ir. Japonya'nın Avrupa politikası 
cleğitmek Üzeredir. 

Eier bir harp çıkarsa ltalya'nm 
bunda menfaati ne olacaktır? Da
ha ltalya Habeşistan'da, ve ahalisi 
İtalyan olmıyan Arnavutlukta yer -
leşememiştir. Bir harp çıkarsa, İ
talya, yukarı cihetten Franıa'nın 
hücumuna uğrıyabilir. Almanya
nın garp hududunda Sigfrid istih
kamlariyle karıılatan fransız ordu
su, Alp'lardan atlayıp Po vadisin
den geçerek Avusturya hududuna 
inmiye uğraşacaktır. İtalya o za
man hem orada fransızlarla çar
prımak, hem de Brenner'de al
manlara yardım etmek zorunda ka
lacaktır. ltalya'nın bulunduğu taraf 
galip de çıksa, umumi harpte oldu
ğu gibi, bu devletin neticede elde e· 
deceği istifade hiç de mühim değil
dir. O halde bitaraf kalmak lehine
dir. Çünkü hiç bir galibiyet sulhun 
nimetlerini temin edemez. ltalyan
ların almanlar nezdinde yaptıkları 
tevasautları buna hamletmek müm
kündür. , 

ltalya'nm bir harbe girmek iste· 
mediğine dair indice'ler meyanm· 
da, gazetelerinin fazla ihtiyatkar 
davranmalannı, ve Londra borsa· 
aında İngiliz lirasının ve markm do
lara nazaran düşmesine mukabil, 
liretin mütemadiyen yükseldiğini de 
sayabiliriz. 

Bal, 29 a.a. - Ren nehri üzerindeki 
nakliyatta görülen buhran dolayısiy
le Bal liman makamları geçen cumar
tesinden itibaren nehir nakliyatına ni
hayet vermeyi derpiş eylemekte ise -

ler de, nehirde faaliyet henüz devam 
etmektedir. Cumartesi günü Mann -
heim, Strasburg, ve Kehl'de bütün ne
hir vasıtaları hareketten menedilmiş
tir. Bugün Bale hiç bir gemi gelme -
miştir. Bununla beraber bazı merakip 
Almanyadan yol almak ümidiyle boş 
olarak Balden hareke tetmişlerdir. 

Muhafız kıtaları hudutta 
mevzi aldılar 

Bütün lsviçre'de ihdas edilen "fa -
al servis,, vaziyeti dolayısiyle, bir çok 
umumi hizmet idareleri,, ezcümle tren 
ler, posta, telefon ve telgraf, hastane
ler, askeri kontrol altına girmiştir. 

Muhafaza kıtaları, hududda mevzi
lerini almışlardır. Askerler öğleden 
eve] yemin etmişlerdir. İcabından hu
dudu kapamak için bütün tedbirler e
vciden alınmıştır. 

Federal konsey İsviçre üzerinden 
hava seferlerini menetmiştir. Tayya -
relerin inmesi için hususi tayyare mey 
danları tayin edilmiştir. İsviçre'den 
müsaadesiz geçen tayyareler askeri 
makamatın emri üzerine derhal inme
ğe mecbur bulunmaktadır. Aksi tak -
dirde top ateşine tutulacaklardır. 

Halk, telefonla fazla görüşmeme -
ğe davet edilmiştir. 

Lüksemburg, 29 a.a. Hariciye nazı
rı, Fransız büyük elçisini kabul et -
miştir. Fransız elçisi, Fransa'nın harp 
ihtimalinde Lüksemburg'un hudutla -
rına hürmet etmek azmini bir kere da
ha teyit eylemiştir. 

/ngiltere Hollanda'ya garanti 
vermedi 

Amerikan 
kongresi de 
toplanacak 

Anlaşmazhk artarsa 

1 nfiratçılar Cümhur 

reisiyle birleşecekler 
Vaşington, 29 a.a. - Kongrenin der 

hal toplanması için tanzim edilen da
vetnamenin metni hazırdır. Davetna -
me Cümhurreisi tarafından kendi ta
biri veçhile "ihtilaf kafi derecede ka
tiyet kesbettiği zaman,, imza edilecek
tir. 

Herald - Tribün gazetesinin Vaşing 
ton muhabirinin öğrendiğine göre 
parlamentonun bundan evelki içtima 
devresinde Ruzvelt'in bitaraflık ka . 
nunu hakkındaki tekliflerini kabul et 
miyen infirat tarafından demokratik 
meselesinde Ruzvelt'in yanında yer al 
mağa karar vermiştir. 

Bir kaç grup şefi isimlerinin zik . 
redilmemesi ricasiyle bitaraflık hak -
kındaki fikirlerini değiştirdiklerini 
temin etmişler ve harp zuhurunda şim 
diki bitaraflık kanununun feshini A -
merikan milleti müttefikan istediği i-
çin eski kanaatlerinde israr etmedik
lerini ilfive etmişlerdir . 

Grup namına söz söyliyen bir zat, 

Bir porsiyondan fazla et 
veya balık yemek yasak 

Halk büyük ıehirleri terke ~ağnlldı 
Roma, 29 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre 3 eylülden itibaren bütün 
italyan topraklarında askeri ve resmi 
veya umumi hizmet otomobil, otobüs 
ve kamyonlardan başkasının seyrise -
feri yasaktır. 

30 ağustostan itibaren de Lokanta -
larda adam başına bir porsiyon et ve· 
ya balıktan fazlası verilmesi yasak e
dilmiştir. 

Beynelmilel vaziyetin vahameti do
Iayısiyle, akşam gazeteleri halka, bir 
emniyet tedbiri olmak üzere büyük 
şehirleri terketmeği tavsiye eylemek
tedir. 

İtalyan bankaları her türlü döviz 
müsaadesi vermeği talik etmiştir. 

Dük d'Aoı.te, tayyare ile Addisabeba
dan buraya gelmiştir. Papa, bugün, İ
talyan kıralı nezdindeki mümessilini 
kabul etmiştir. Prens Borghese, Ro -
ma valiliğine tayin edilmiştir. 

"Popolo d'İtalia'' nın bugünkü nüs
haları toplanmıştır. Bu gazete, büyük 
harflerle manşet halinde birinci sayfa 

Mısır askeri heyeti 

sının başına "harp mi?" başlığını koy· 
muştu. 

ltalya'nın vaziyeti 
İtalyan devlet radyosu bugünkü en

ternasyonal buhran hakkında İtalya· 
nın vaziyetini şöyle izah etmektedir: 

"İtalya, Musolini'nin ağziyle, ihti
lafların hallini adalete uygun olarak 
sulh yolu ile halledilmesi hususunda
ki temayüllerini ızhardan geri durma
mıştır. Tehlikenin kapıya geldiği bu 
anda bile Musolini bütün ihtilaflı me· 
selelerin sulhla halledilebileceği ümi
dini kaybetmemiştir. Şu şartla ki, 
garp devletleri böyle bir tesviye tar
zının da lüzumuna kani olmak iste -
sinler. 

Versailles muahedesinin son kırın
tılarını da ortadan 'süpürmek Hizım
dır. Ancak bu takdirdedir ki dünya
da yeniden itimat teessüs edebilir. 
Musolini harbe aşık değildir. Onun 
istediği adalete dayanan bir sulhtur. 

Herhalde İtalya kendi rnukaddera -
tını müdafaaya hazır bulunuyor.,, 

efkarı umumiyede yapılan seri bir an- I'\ 1 , d.. 
1 

ke:in.~!ındiki. bitaraflık kanunu fesh , ~,e Si un hareket elh 
edıldıgı takdırde bunun memlekette ı 

lzmir Vilayetinde altı hububat 

lemiıle me istasyonu yapıhyor 
İzmir, 29 a.a. - Ziraat Vekaleti İz

mir vilayetinin muhtelif yerlerinde al
tı hububat temizleme evi ihdasına ka· 
rar vermiştir. Bu evlere ait selektör • 
ler yakında buraya getirilecektir. 

müttefikan tasvip edileceğini göster - _ 
difini beyan etmi~tir. 

Çoçuklar bu 
sabah Paristen 
çıkarılacak 

Paris, 29 a.a. - Paris mıntakasın -
dan çocukların çıkarılmasına yarın 

sabah başlanacaktır. 
R esmi Eazete bazı e~yan}n çıkışını, 

girişini, ihracını, depo edilmesini, 
transit suretiyle geçirilmesini, aktar
ma edilmesini ve kabulünü muvakka
ten tanzim eden bir kararnamenin 
metnini neşretmektedir. 

Almanya ile her türlü şimendifer 
nakliyatı durmuştur. Almanyaya hiç 
bir doğru tren işlememektedir. Şimal 
demiryolları idaresi alman hududu -
nun Erbesthal'de kapatıldığını teyit 
eylemektedir. 

Daladiye ile müHikat yapan Leon 
Blum, beyanatta bulunarak bugün öğ
leden sonra toplanacak olan sosyalist 
grupuna beynelmilel vaziyet hakkın -
da son havadisleri verebilmek için 
Başvekil ile görüşmeği münasip gör
düğünü söylemiştir. 

Belçika ve Hollanda sulh için 
le§ebbüste bulundular 

Öğrenildiğine göre, Belçika Başve
kili Pierlot, Hollanda kıraliçesi ile 
Belçika kıratının bugünkiı buhrana 
bir hal çaresi bulmak üzere tavassut
ta bulunmağa karar verdiklerini bil
dirmiştir. 

Kıraliçe Vilhelmin ve kıral Leo -
pold, fransız, ingiliz, alman, İtalyan 
ve Polonya hükümetleri nezdinde te
şebbüste bulunmuşlardır. 

Hollanda hükümeti de, beş devletin 
Lahaye'deki mümessilleri nezdinde 
aynı tarzda bir teşebbüs yapmıştır. 

Fransız hükümeti, Hollanda kırali
çesi ve Belçika kıralının bu teşebbü
süne müspet bir tarzda cevap vermiş
tir. 

Bayramlarımızın en değerlile
rinden birini kutlarken milli 
kanadın her saat biraz daha ar
tan ehemiyeti üzerinde bir ke
re daha duralrm .. 

,. 

Heyetin diğer ôzalara 

Ankara'da kaldılar 
.Mısır askeri heyeti reısı Kahire 

topçu kumandanı Tümgeneral Hüsnü 
Ezzeydi paşa dün sabah saat birde 
Toros Ekspresiyle Mısır'a avdet et -
miştir. 

Heyetin diğer azası öğleye kadar 
Genel Kurmayda meşgul olmuşlardır. 

Heyet öğleden sonra İametpaşa Kız 
Enstitüsü \'e Yüksek Ziraat Enstitü
sünü gezmişlerdir. 

Heyet saat 18 de Radyoevini ziya. 
ret etmi§tir. R adyoevinde heyet şere
fine türk müziği kurulu tarafından 
bir konser verilmiştir. Bu konserden 
dolayı fevkalfide memnuniyetlerini 
beyan eden heyet gerek radyo müdü
rüne, gerek türk müziği şefine teşek
kür ederek ayrılmışlardır. 

Bugün heyet 30 ağustos geçit res -
minde hazır bulunacaktır. Öğleden 
sonra saat 17 ,30 da Ankara mevki ku
mandanı tarafından Orduevinde şeref 
lerine verilecek çayda bulunacaklar
dır. 

SelektörJer her türlü hububat işle • 
rinde fakat bilhassa biralık arpaların 
evsafını tanzim işlerine kullanılacak· 
tır. 

......................................... '
• 

1 ngilizleri 
tanıyalım 

lngilizler, aşırlık ananeleri ile, • 
fikirleri, adetleri Ve içtimai 
bünyelerinin huııu•İyetleri ile, 
aynı medeniyetin evladı bu-

• lunduhları Avrupa milletleri 
araaında bile, bCl§lı baıına ne
vi kendine münhasır bir ôlem
dir. Jngilizlerin ananeleri ve 
adetleri arasında tamamiyle 

kendilerine has taraflar oldu
ğu gibi herkes için imtisal nü
munesi teıkil edecek tarallar 
da pek çoktur. Herhangi bir 
milleti, bilhaua İngiliz. milleti 
gilfıi doıt ve müttefik büyük 
bir milleti tanımaktaki menfa
at ise aşikardır. 
Jngiliz.leri çok yakından tet

Budapeşte, 29 a.a. Macar ajansı teb-
liğ ediyor : kik etmiı olan ve eniyi tanıyan 

Macar - Romen 
münasebetleri 

fransrz. mütefekkir edibi AnMacaristanla Romanya arasındaki 
münasebetlerden bahseden yarı res _ drc Maurois, "/ngiltere'ye gi- • 
mi Pester Loyd diyor ki : den bir Fransız. gencine nasi-

"Macaristan evelce de müteaddit hatler", "Londra'ya giden bir 
defalar Romanya ile olan münasebet • Fransız. kadınına mektup" ve 
1 · · "Man.,'ı ilk defa g-ç-n bı"r erını normalleştirmek istediğini iz - :.- '"' .... 
har eylemiştir. Seferber edilmiş beş lransız. devlet adamına not-
yüz bin kişilik romen ordusunun kıs- lar,, diye üç laala ayırdığı bu 
men macar hudutlarına sevkedildiği küçük kitabını bunun için yaz.-
bir sırada Romanya'nın teklif ettiği mıştır. Bu eıerdeki "Fransız.,, 
ademi tecavüz muahedesinin ne de • ııfatı, herhangi bir Avrupa 
mek olduğunu aklı yerinde herkes milletini kasteden diğer bir sı-
anlar. Diğer taraftan Macaristanın, fatla kolayca deiiıtirilebilir. • 
ekalliyetlerin himayesi hakkındaki Çok ince bir üslupla yaz.ılmıı 
teklifinin de manası anlaşılır.,, olan Andri Maurois'nın bu ki-

Pester Lloyd, Romanya'daki macar- tabı, ayrıca, İngiliz "humour'' 
Tarın maruz bulunduğu muameleleri una da bir nümunedir. 
açıkça gösteren hadiseleri zikretmek- Bu eserı, yakında neıre baılı-
te ve Macaristanın basit vaitlerle ik-ı. yacağız. 
tifa cdemiyeceğini yazmaktadır. ':._ 

······································--

~················································································-. 

1939 da en yeni hadise 
Güzel lzmir'in Enternasyonal Fuar1dır. 

İdeoloji uğruna çarpııan lapan
~~. Almanya'dan yüz çevinniı gibi
ı!ır. İspanyol dirijanları, Almanya
nın dahili harpte yaptığı yardımla
rın iktısaden kafi miktarda ödendi
i'ini ııöylemektc ve aırl ltalya'ya 
1·nrşı minnettarlık hislerini göster. 
tllektcdirler. ispanya bir harpte bi
l raf kalacaktır. O İspanya ki,

1
Ge

!:eral Quipo de Llano'nun riyase-
11ndeki bir askeri heyeti Italya'da 
1;ulunmaktadır. 

Dün gece yeni bir haber daha 
gelmittir: Harp mi? diye manşet 
koyan yarı resmi Popola d'ltalia 
gazetesi hükümet tarafından top
lattırılmıştır. Musolini İtalyan gaze
telerine harbin lafını bile ettirme
mektedir. 

Amsterdam, 29 a.a. - Hollandanın 
siyasi mahafilinde, İngilterenin Al • 
manya gibi Hollandaya bu memleke -
tin bitaraflığına riayet edileceğine da
ir henüz teminat vermemiş olmasına 
hayret edilmektedir. 

söylemiştir. Aynı deklarasyon Litvan
yaya da verilmiştir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 iz. 
mir'in Enternasyonal Fuarına bütün yurddaşlarımız davetlidir. 

Yenilikler, Cazibeler, Sürprizler, karlı alışveriş ve mütenevvi 
eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve istifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

3 - Mihver dostu ltalya'nm al
trıan hareketinin pek de lehinde ol
~~dığını gösteren emareler vardır. 
~cer Almanya, Danzig meselesinde 
\·e So,•yet Rusya ile aktedilen ade· 
'tıitecavüz paktı Üzerinde İtalya ile 
1"elce anlatmı§ olsaydı, Musolini 
; e liitler arasındaki telefon müka
l!tnelerinin ve muhtelif telgraf me-
'lljlannın bu kadar genit ve fazla 
01rnasına imkan var mıydı? Bu an-

O halde? 
Almanya, bütün bu sebepler do

layısiyle, timdi meselenin hal tarzı
nı müzakerede aramaktadır. Fakat 
fazla nikbin olmağa gelmez. Çün
kü diktatörler daima her itlerini 
hesapla yapmazlar. Hülaıa dünkü 
vaziyet Çemberleyn'in izah ettiği 
gibi ıudur : 

Gerginlik iyiliğe dönmemiıtir, 
fakat eskisinden de fena değildir. 

Fenalıkta istikrar da bazan itin 
daha fenaya gitmiyeceğine bir delil 
sayılabilir. - M. F. F. 

Yarı resmi (Marsboda) gazetesi, 
İngiltere ve Fransanın Belçikaya te • 
minat verdikleri halde Hollandaya te
minat vermemiş olduklarını hayretle 
müşahede ediyor. 

c wnimarka' da 

Kopenhag. 29 a.a. - Hariciye nazı
rı Munch, Danimarka ajansına yaptı
ğı beyanatta Danimarkanın kati bita
raflığına riayet edileceğine dair Al -
manyadan bir deklarasyon aldığını 

'Arjantin' de 

Buenos - Aires, 29 a.a. - Arjantin 
hariciye nazırı ecnebi devlet mümes
sillerine yaptığı beyanatta, Arjantinin 
bir harp takdirinde bitaraf kalacağı -
nı bildirmittir. 

Litvanya'da 
Kaunas, 29 a.a. - Lituanya ajansı

nın bildirdiğine göre, Lituanya bita
raf kalmağa tamamiyle azmetmiş bu. 
lunmaktadır. Mamafi, bir miktar ihti
yat askerin silah altına çağrılması gi
bi ba.zı müdafaa tedbirleri de alınmı_ş
tır. 

20 Ağustos • 20 Eylül arasında güzel lzmir'i ve Izmir Enternas
yonal fuarını herhalde ziyaret ediniz. 

1 - Denizyolu ile İzmir'e gelecekler için gidiş - geliş biletle-
rinde % 50 tenzilat yapılır. 

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır. 
15 günlük Halk Ticaret biletleri: 
I ci mevki II ci mevki III cü mevki 

. . . . . . . . . . . 
: 17,50 12,50 8,75 : 
: kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle İzmir Enternasyonal Fuarına : 
\ uğradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. ! . .•............................................................................• ~ 
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Vehamet ne azaldı ne çoğaldı 
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Hiller'in <evabı dün 
Londra'ya bildirildi 
Avam Kamarası 'dün toplanarak 

B. Çemberfayn'ın beyanatını dinledi 
(Başı 1. inci sayfada) / Macaristanın Londra sefiri bu sa-

"- Hükümeti kıraliyenin siyaseti bah hariciye nezaretine gitmiştir. 
değişmemiştir.,. Diplomasi faaliyeti, askeri hazır -

B. Çemberleyn, İngilterenin B. lıkları durdurmamaktadır. Mamafih 
Hitlere vermiş olduğu cevabın dün bu hazırlıklar, büyük bir ketumiyet 
akşam tevdi edilmiş olduğunu söyle- içinde yapılmaktadır. 
miş ve demiştir ki: • • 
"-Notaları derhal neşretmekte bir Emniyet tedbırlerı 

fayda görmedik. Yalnız Polonyaya Mlihrühas dairesi (Sivil müdafaa 
karşı olan taahhütlerimizi ifa edece- nezareti) bütün fabrikalara, umumi ve 
ğimizi açıkça bildirdik.,. ve hususi binalara, istasyonlara, spor 

B .Hitler ,son notasında hükümeti sahalarına, gazometrolara bulunduk -
kıraliyeye İngiltere ile Almanya ara- ları yeri gösteren ve uzaktan okuna -
sında tam ve devamlı bir anlaşma ya- bilen levhalarını kaldırmalarını em -
pılması arzusunda bulunduğu hakkın retmiştir. 
da teminat vermişti. Amirallik dairesi, Britanya adala • 
Diğer taraftan B. Hitler, Almanya rında bulunan ingiliz ve ecnebi tacir

ile Polonya arasında muallak olan me !erine bazı emirler vermiştir. 
selelerin halledilmesinin müstacel ol
duğu noktasında bir güna şüphe izhar 
etmemiştir. 

Her şey leh • alman 
anlaşmazlığının halline bağlı 

İngiltere hükümeti, hal ve fasledil 
meleri ve daimi bir itilafname aktine 
müncer olacak olan birçok meseleleri 
Almanya ile müzakere etmek fırsatı
nı pek tabii olarak müsait bir surette 
karşılıyacaktır. 

Fakat her şey Almanya ile Polon
ya arasındaki acil nizaların halli tar
zına bağlıdır. Polonya ile 25 ağustos
ta imza etmiş olduğumuz itilafın kati 
metninin bize tahmil etmekte olduğu 
taahhütleri ifa etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuzu pek ala biliyoruz. 

İngiltere hükümeti, Almanya ile 
Polonya arasında mevcut olan ihtilaf
ların muslihane bir surette halledile
bileceğini müteaddit defelar ileri sür
müştür. Müzakerelerin müsait bir ne
tice verebilmesi isteniliyor idi ise or
talıktaki gerginliği ihdas etmiş olan 
hudut müsademelerinin eksilmesi icap 
ederdi.,, 

Her §ey Hitler'in cevabına bağlı 

B. Çemberleyn, nutkunun bu nok
tasında, İng"iıterenin harp hazırlığı
nın her noktadan mükemmel olduğu
nu söylemiştir. Millt müdafaanın bü
tün daireleri, ordu ve donanma, her 
ihtimale karşı koymağa amade bulun
maktadır. 

Amirallik bugünden itibaren bil • 
tiln gemilerin karanlıkta seyrüsefer 
etmesini ve limanlarda, sahillerde ve
ya dubalardaki fenerlerin söndürül -
mesini emretmiştir. İsimleri deniz 
defterlerinde yazılı limanlara gemiler 
ancak klavuzlarla girebileceklerdir. 
Bir gemi ancak bir müsademe tehli -
kesinde lamba yakabilecek ve der -
hal sonra söndürecektir. 

Harbe karşı sigorta primleri iki mis 
li artmıştır. 

Lizbon selahiyettar mahfillerinden 
Portekizin İngiltere ile olan beş asır
lık ittifakına sadık kalacağı teyid e -
dilmektedir. 

B. Henderson Londra'ya 
telefon etti 

B. Henderhon, B. Hitler ile görüş -
tükten sonra, sabahleyin saat bire 
doğru Londraya telefon etmiştir. 

B. Herdersonu Berline getirmiş o
lan tayyare, gece Tempelhof tayyare 
meydanında kalmış ve saat 15.30 da 
Londraya dönmüştür. 

B. Henderson bu tayyare ile av • 
det etmemiştir. Tayyare, biri ingiliz 
ve ikisi alman olmak üzere üç yolcu 
getirmiştir. 

Tayyareden çıkan bagajlar üzerin -
de, İngilterenin Berlin büyük elçiliği 
müsteşarı B. Forbes'in kartı bulun -
maktadır. 

Berlin'deki vaziyet 

30 Ağustos 
(Başı 1. inci sayfada) 

sız mezarını göstererek bir ke
re daha vatan diyoruz;. 

Sana meçhul şehit deyişi· 
miz, aenin admı tanımadığı
mızdan, bilmediğimizden de
ğildir. Bütün millet çocukları
nın isimlerinden birer hece, bi
rer harf vardır. adında. 

Seni yere yıkan kurşun, 
bayrağının bir yıldırım hız;ı i
le Akdeniz kıyılarına doğru 
uçmasına mani olamadı. 

Bir hilal uğruna, yarab, ne 
güne§ler batıyor. 

mısramı biz, senin kemik al
nında vatan yıldız;lariyle iş
lenmiş bir halde her akşam o
kuruz. 

1938 otuz ağustosundan 
1939 otuz ağustosuna kadar 
yaşlı tarihin kalın cildine katı
lan yapraklara dünyanın en a
cıklı hadiselerinden birisinin 
daha yazıldığını bilirsin. 

Bu yıldönümünde ilk defa
dır ki bu büyük savaşa adını 
veren ilk başbuğun biz, fani 
çocuklar-nın değil; siz ebedi 
yavrularının salları aras:.nda
dır ve biz, onun, milletin ve or
dunun başında bizi yeni yeni 
zaferlere götürecek kardeşi ve 
halefinin kumandasında senin 
ve O'nun mezarınız; önünde bu 
gün eğilerek bir vatan ibadeti
ni yerine getiriyoruz;. 

Ebedi asker ve Ebedi Baş
kumandan, birinizin yanında 
ve birinizin arkasında yürüyen 
bir ordu - millet, için de en ya
kıfacak sıfat ebedilik olmıya
cak mıdır? 

30 ağustosun on yedinci yıl
dönümünd e sizi kucağına al
dığı için vatan toprağını, si
zin menkıbelerinizi yazdığı i
çin tarihi, sizi, sizden evel ve 
sonraki büyük kahramanları 

bağrından çıkardığı için TÜR
K'ü kutlarım. 

Nurettin ART AM 

disiyle umumi vaziyet hakkında gö. 
rüşmüştür. 

· B. Hitler, öğleden sonra, uzun müd
det, yakın mesai arkada§ları ve devlet, 
parti ve ordu erkanı ile görüşmelerde 
bulunmuştur. General Keitel, mareşal 
Göring ve doktor Göbbels, saat 16 da 
Başvekalet dairesini terketmişlerdir. 

Hitler cevap verdi 

Bu dakikada vaziyet şudur: B. 

B. Hitler, ısaat 19,15 te B. Hen
derson'u kabul etmiş ve kendisi-

Berlin, 29 a.a. - "Havas" Hitler !n- ne alman cevabım tevdi etmiştir. 
giltere sefiri Henderson ile görüştük- Bu kabul esnasında B. Von Rib-
ten sonra başlıca mesai arkadaşlarını bentrop ile B. Schmit de hazır 

Büyük 
Zafer 
(Başı 1. inci sayfada) 

ler içinde yanlış düşünen yahut yan
lış dü§ündürmek istiyenler bile çok 
geçmeden esere hürmet göstermiş
lerdir. 

30 ağustos kendi yurdunda hür 
yaşamak istiyenlerin bayramıdır. 
Vatanlarını hangi §art içinde olur
sa olsun korumak ve kurtarmak is
tiyenlere türkün bu günü çok asil 
bir kuvet kaynağıdır. Yeni Türki
ye'yi yaratan Dumlupınar şehitleri, 
hak ve hüriyet davacılarına her za
man büyük hakikati söylemektedir. 
Onlarla birlikte aynı toprakta ya· 
tan büyük gaflet kütlesi ise, hakka 
saldırmanın hazin akıbetini herke
se hatırlatabilirse, belki ruhları en 
büyük teseJliyi duymuş olur. 

Büyük zaferi, bu yEI O'nsuz kut
luyoruz. On yedi yıl, 30 ağustosu 
nasıl bir sevinç ve gururla andığı· 

mızı O, gözleriyle görmüştü. Her 
yıldönümüncle cidal günlerini ya
şamış olanlar biraz daha eksiliyor, 
saflarda. zaferden sonra yetişmiş 

nesil yer alıyordu. Ancak her gelen 
neslin büyük güne ait duygusu, ile
ri yaştakilerden hiç de eksik değil
di. Büyük zaferi aile ocağında, 
mektepte öğrenen yeni nesil her 
yıldönümünde, zaferi ya.şıyanlarla 
aynı sevinç ve gururu duydu ve O, 
bunu gördü. Hiç şüphesiz hayata 
gözlerini yumarken de, asırlarca 
sonra gelecek türk çocuklarının ay
nı gururu, aynı sevinci duyacakları
nı biliyordu. O, bunda ayrılığı u
nutturan büyük bir teselli bulmuş· 
tur. Biz de bu teseUiyi sonsuz bir 
vazifenin temeli yapacağız. 

Aziz Atatürk, büyük zaferde 
bütün arzularını hakikat yapan 
türk ordusu ve o gün cephenin en 
büyük kumandanı olan İnönü kah
ramanı; aziz Türkiye'nin koruyu
cusudur. Senin manevi huzurunda 
memleket nasıl bugün zaferini kut
luyorsa, gene senin ordun ve onun 
başbuğu eserini yalnız korumak de· 
ğil, yükseltmek için her §eyi yap· 
maktadır. 

Bu yıl Trakya ovalarında büyük 
kumandanından en yüksek takdiri 
alan ordu, dünya §artları ne kadar 
çetin olursa olsun vazifesini başa
racak kudret ve kabiliyettedir. Ye
ni Türkiye, ilmiyle, iktısadiyle her 
uiin apn,. il,.rlivnr .... th .d-iinvA~rn~ 
daki hürmetli mevkii gene su-
ratle genişliyor, dünya _.politikası 
karanlığa doğru istikamet alsa da 
onun bu ilerleme, genişleme ve bil
hassa kuvetlenme hızı her §eyi ye -
necek kudrettedir. Memleket bu 
hisler içinde gurur ve emniyetle 
büyük gününü kutluyor. 

Kemal ONAL 

Yüksek Sovyet Meclisi 
Hitlerin notamıza vereceği cevabı 
bekliyoruz: sulh için çalışmakta .ola~ 
kuvetlerle iş birliği yapmak, vazıye~ı 
istikşaf etmek imkanı bu cevaba bag
lıdır. 

toplamıştır. Bu toplantının uzun sü - bulunmuştur. 

receği anlaşılmaktadır. yen·ı paktı eylu" iden o" nce B. Henderson ,saat 19,40 ta 
Muazzam bir halk kütlesi, B. Hen- Hitler'in nezdinden çekilmiştir. 

Harp mi olacak? Sulh mu olacak? 
Bu hussuta henüz verilmiş bir karar 
yoktur. Hala ümidimizi muhafaza et· 
mek istiyoruz. Hala sulh lehinde ça
lışmak arzu ediyoruz. Kendimize çiz
miş olduğumuz yolu takip için sarf 
etmekte olduğumuz kuvetin zafa uğ
ramasına müsaade etmiyeceğiz. ,. 

isçi ve liberal liderlerinin 
beyanatı 

B. Çemberleyn'in beyanatından 
sonra söz alan işçi partisi lideri Gre
enwood ve liberal partisi lideri Sinc
lair, adilane bir sulh lehinde mücade
le etmek hususundaki kararlarını ifa
de etmişler ve ingiliz milletinin sar
sılmaz azmini teyit eylemişlerdir. 

İngiliz - Po!onya ittifak muahede -
sinin metni bugün bütün parlamento 
azasına dağıtılmıştır. 

Avam Kamarası, mutad olduğu veç
hile icabında davet edilebilmek üzere, 
önümüzdeki salı gününe kadar tatil 
edilmiştir. 

Lord IIalifaks, Lordlar Kamara • 
sında B. Çemberleyn'in Avam Kama. -
rasında yaptığı beyanata benzer hır 
nutuk söylemiştir. LordS nell ve Lord 
Crew, işçi ve liberal m~halef:t part~~ 
leri namına hükümete sıyasetınde mu 
zaherette bulunmuştur. Bunu mütea • 
kip Lordlar Kamarası da salı günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Diplomatik temaslar 

derson'un ingiliz notasını B. Hitler'e Saat 19,50 de B. Hitler, ltalya 
tevdi etmek üzere sefaretaneden çıkıp büyük elçisi B. Attolico'yu kabul müzakereye başJıyor 
gittiğini ve dönüp geldiğini görmek etmittir. 
üzere İngiliz sefaretanesinin önünde Moskova, 29 a .a. - Yüksek sovyet 
toplanmış idi. Şüphesiz, halkın iste - Hitler - Attolico görüşmesi, on beş meclisi 1 eylülden evel sovyet - alman 
diği, sefirin simasında İngiltere' - dakika sürmüş ve italyan büyük elçi - misakını tasdik müzakeresine başlıya
nin yaptığı teşebbüsün muvaffakiyete si saat 20.05 de başvekalet dairesinden caktır. 
iktiran etmiş veya akim kalmış oldu- çıkmıştır. Yüksek sovyet meclisi bugün ittifak 
ğunun ifadesini okumak istiyordu. Almanya'nın cevabı, gece yarısı la ziraat vergisi kanununu kabul et -
Zabıta memurları, inzibatı muhafaza Londraya vasıl olmuştur. Bu dakika- miştir. 31 ağustosta da askeri hizmet 
etmektedir. Hariciye nezaretinin ö - da hariciye nezareti servisleri, vesika- hakkındaki kanunla meşğul olacak -
nünde de bu tarihi mülakat hakkında yı deşifre etmekle meşğuldür. tır. 

şöyle böyle malumat almak için mu • Alman cevabı, yarm sabah toplana- Sovyetler garp h.ududunu 
azzam bir halk kütlesi içtima etmiş cak olan nazırlar meclisinde tetkik o- takviye ettıler 
idi. lunacaktır. 

Berlin mahfilleri ketum 
davranıyor 

Henderson'un dün akşam tevdi et
tiği mesajın muhteviyatı ve Hitler i
le yaptığı görüşmeler hakkında Ber
lin mahfillerinde büyük bir ketumi -
yet göııterilmetkedir. Bu sabah alaka
dar alman mahfilleri ingiliz mesajına 
verilecek tahriri cevabı hazırlamakla 
meşgul olmuşlardır. Öğle üzeri ce. 
vahın kati metni henüz hazırlanmamış 
tı. Alman cevabının Avam Kamarası
nın içtimaından eve! tevdi edilebile
ceği zannedilmekte idi. 

Bu sabah Berlin'de Reichstag'ın 

derhal içtimaa davet edileceğine dair 
bazı şayialar dolaşmış ise de, selahi
yettar alman mahfillerinde Reichstag 
ın davetine henüz karar verilmediği 
beyan edilmektedir. 

I ntizar aaatleri 

Almanya'nın asgari talepleri 
nelermiş? 

Bal'de çıkan "Basler Nachrichten" 
gazetesi çıkardığı hususi bir tabıda 
Berlinden aldığı bir habere göre Al
manya'nın hiç olmazsa eski garbi 
Prusya eyaleti ile Poznan eyaletinin 
şimalindeki arazinin yarısını istediği
ni yazmaktadır. 

İyi haber alan bazı alman mahfil
lerine göre Führer herkesi hayrete 
düşürecek bir karar ittihaz edecek ve· 
ya takip ettiği. siyaseti değiştirecek· 
tir. İtalya itidal tavsiyeleri vermeğe 
devam etmektedir. Hitler dün akşam 
telefonda Musolini ile birkaç kere gö
rüşmüştür. 

Vesika usulü hakkındaki 
kararname 

Moskova, 29 a.a. - Tass ajansı, 
Sovyetler Birliğinin şark hudutlarına 

.. d k u·· zere garp hudutlarından gon erme · . w- • • 

200 ila 300.ooo kişi çektıgını tekzıp et-

mektedir. 
Setahiyettar mahfiller, bilakis garp 

hudutlarındaki garnizonlarında kuvet 
terinin takviye edildiğini bildirmek-

tedir. 

Rusya'mn amele stnılına 
"hiyanet" i 

Zürih, 29 a.a. - İsviçre sosyalist 
partisi, bütün dünyaya hitaben bir 
mesaj neşretmiştir. İsviçre sosyalist 
partisi, bu mesajında Rusya'nın ame
le sınıfına karşı yaptığı hiyaneti te
barüz ettirmekte ve Moskova paktın
dan sonra sosyalistler ile komünistler 
arasında herhangi bir yaklaşmanın 
imkansız bir hale geldiğini bildirmek
tedir. 

Slovakaya topraklarının 

ordusu tarafından işğa/i 

Alman 
.. . 
uzerıne 

Polonya hükumeti 
Slovakya'yı protesto etti 

Hudut hadiseleri devam ediyor 
Varşova, 29 a.a. - Alman makamla-ı-

rı hududu kapamış oldukları için garp Al k 1 
istikametinde şimendifer nakliyatı ma n ıta arı 
durmuş ise de Danzig, Slovakya, Ma-

caristan, Romanya, Lituanya ve Le- s LQVAKYA'YA 
tonya'ya trenler normal şekilde işle-
mektedirler. Danzig makamları biri 

Danzig arazisinde Hohenstein hudut müdahale ediyor 
istasyonunda olmak üzere iki leh yük 
trenini tevkif etmişlerdir. Trenlerin 
birine Polonyaya götürülmek üzere 
demir malzemesi yükletilmişti. 

Maden kömürü yüklü olan diğer 

tren Gdynia'ya gitmekte idi. Bu tren 
Zoppot istasyonunda tevkif edilmiş
tir. Danzig'deki Polonya komiseri bu 
tevkifleri şiddetle protesto etmiştir. 
Diğer cihetten Danzig polisi bugün 

Pielko'da iki polonyalı gümrük mü -
fettişini tevkif etmiştir. 

Bir istasyonda patlıyan 
bomba 

Cracovie . Lvow hattı üzerinde Tar
nos istasyonunun emanet eşya depo
sunda bir bomba patlıyarak yedi kişi
nin ölümüne ve birçok kimsenin ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 

İkisi alman tebaasından ve biri al
man ekalliyetine mensup olmak üzere 
üç alman tevkif edilmiştir. 

Danzig makamları, Danzig'e giden 
veya bu şehirden geçmek üzere gelen 
bütün Polonya yük trenlerini müsa -
dere etmişlerdir. Bu suretle serbest 
şehrin statüsüne bir darbe daha indi
rilmiş oluyor. 

Hariciye nazırı Beck, fransız sefiri
rı.i kabul etmiştir. 

Reisicümhur Moscicki, yanında ma
reşal Smigly - Rydz olduğu halde, öğ
leden sonra Başvekil Skladovski ve 
Hariciye nazırı B. Beck'i kaljml et -
mi~tir. 

Yeni bir hudut hadisesi 

Polonya Pomeraniasında Malepol-,, _____ ;..,.. .... ·~& ı...; ... --1 .... ~- A.o..:• P;'IY4 ı ........ 1 •• 
Polonya arazisine girmiştir. Polonya 
hudut muhafızları, Üzerlerine ateş et
miş ve bunun Ü7erine a1manlar geri 
çekilmiştir. 

Noveafolma'da üç almc.nın ikamet
gahında taharriyat yapılmış ve 17 ki
lo dinamit bulunmuştur. 

Hepsi genç alınanlar partisi aza -
sından olan on bir kişi tevkif edilmiş· 
tir. 

Bugün öğleden sonra Polonyanın 
umumi seferberlik ilan edeceğine dair 
olarak çıkan şayialar resmen yalan
lanmaktadır. 

Nakliyat Silezya üzerinden 
yapılıyor 

Polonya makamları, sahilden Var
şovaya yolcu na~liyatını Danzigden 
geçmemek için Sılezya - Baltık demir 
yoluna çevirmiştir. Bu tedbir, serbest 
şehir demiryolları üzerinde Danzig 
makamları tarafından alınan kararlar 
neticesinde ittihaz edilmiştir. 

Polonyanın Danzig yüksek komise
ri, bu yeni ihlal hareketlerini ayan 
nezdinde protesto etmiş ve bu vaziyet 
devam ettiği takdirde Poloyanın mu
kabil tedbirler almak mecburiyetinde 
kalacağını söylemiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
Danzig ayanı, serbest şehrin iaşesi, 
ile alakadar olarak muhtelif tedbir -
ler almıştır. 

Londra, 29 a.a. - Bratislavadan 
Taymis gazetesine bildirildiğine gö
re, Polonya askerlerinden bir grup, 
hududun iyi tahdit edilmemiş olduğu 
Cadea mevkii yakınında hududu te
cavüz ettiklerinden dolayı esir edil -
mişlerdir. Bu grupa kumanda etmekte 
olan leh zabiti öldürülmüştür. Hadi
senin vukua gelmiş olduğu mıntaka, 
alman askerlerinin işgali altındadır. 

Leh - Slovak hududunda tahşit e
dilmiş olan alman kuvetleri, üç gru
pa taksim edilmiştir. Bunlatın birisi 
Vah vadisinden, diğeri Volon yolun
dan ve üçüncüsü de Presov yolundan 
taarrun amade bulunmaktadırla.-. 

Slovak ordusunun ifa edeceği vazife
nin alman ordusunun gerilerini him-
ye etmek veya macar hududunda bek
çilik yapmak olduğu zannedilmekte 
dir. 

Polonya aleyhindeki neşriyat P'•; 

den güne şiddetlenmekte ve aıı-.; 

propagandasının mevzularını e1e ? 

maktadır. Slovakyada bir takım ., · 
mayişler olmuştur. Nümayişçiler. p, · 
lonyadan elindeki slovak toprakl :ı ~ . · 
nı iade etmesini istemektedirler. 

Mösyö Tisso, Slovakyanın sadece 
Almanyanın himayesi vazedilmiş ol -
duğunu, ve onunla yanyana yürü 
meğe amade bulunduğunu söylemiş -
tir. 

Alman kıtaları Slovakya'ya 
müdahale ediyor 

Berlin, 29 a.a. - "12 Uhr Blatt" 
gazetesi Dr. Tisso'nun alman kıtala· 
rını Slovakyaya müdahale edeceğini 
il-ıc::ıcı.ı ",:ı,. .. h .. t!L?.n.!'l.*'2' ··~.Aı...ı:._'<Ul!if,_1:, 
oaşııK a neşre rne1ueuır: .nmu ~· 

talarının Slovakyaya müdahalesi,, 

Matbuat bu sabah Henderson tara· 
fından Hitlere verilen mesajın muh -
temel muhteviyatı hakkında hiç bir 
tefsirde bulunmamaktadır. Gazeteler 
yalnız alman is tihbarat bürosu tara· 
fından verilen metni derç ile iktifa 
eylemektedirJer. 

Yeni japon 

kabinesi kuruldu 
Tokyo, 29 a.a. - General Abe, yeni 

japon kabinesini teşkil etmiştir. 

Kabine şu zevattan mürekkeptir : 
Başvekil ve hariciye nazırı: gene • 

ral Abe, dahiliye nazırı: Naoşi Oha • 
ra, Maliye nazırı: Aoki, Harbiye na • 
zırı: general Hata, Bahriye nazırı: 

amiral Yoşita, Adliye nazırı: Miyagi. 
Maarif nazırı: Varada, Endüstri, zira· 
at, ticaret nazırı: amiral Godo, Mü • 
nakalat nazırı: Nagai, deniz aşırı na
zırı: Kamenitso. 

Belçika - Almanya 

tren seferleri durdu 

Polonya Slovakya'yı protesto etti Brüksel, 29 a.a. - Kıral tarafından 
ı isdar edilen bir kararname ile bazı 

Polonya hükümeti, slovak arazisi -
nin alman ordusu işgali altında bulun
masını slovak hükümeti nezdinde pro
testo etmiştir. Varşova bu hadiseyi 
Polonyaya karşı doğrudan doğruya 
bir tehdit teşkil eder mahiyette gör
mektedir. 
Diğer taraftan, Almanyada iki Po

lonya konsolosunun tevkif edilmesin~ 
cevap olarak, Polonya makamları, 

Tiecsyn ve Lvov'daki alman konso · 
losluklarını sarmışlar ve konsolosları 
Varşovaya getirmişlerdir. 

Üihayet B. Çemberleynin nutku, 
burada büyük bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. Burada tebarüz etirildi -
ği gibi, Londra, Paris ve Varşova her 

maddelerin ihraç ve transiti evelce is· 
tihsali lazım gelen bir müsaadeye bağ 
lanmıştır. 

Alman trenleri artık Belçika'ya gel· 
memektedirler. Belçika ve Fransız ' 
Belçika trenleri de Almanya'ya git ' 
memektedirler. Bu suretle ortadan kal 
kan servisler şunlardır : Paris - Ber 
lin - Varşova ekspresi ve şimal eks 
presi bununla beraber Almanya'datl 
hareket eden Belçika trenleri mutaıl 
saatlerde gelmişlerdir. 

Öğle üzeri Lord Halifaks ile But -
}er yarım saat kadar Çemberleyn ile 
görüştükten sonra başvekalet daire 
sinden ayrılmışlardır. 

Hükümetin bir tebliğ neşretmesi 
beklenmekte ise de tebliğin hangi sa
atte neşredileceği malfim değildir. 
Her tarafta bir intizar hüküm sürmek 
tedir. 

Resmi gazete "alman milletinin ha-
yati ihtiyaçlarının korunması., hakkın türlü ihtimale karşı hazır ve ay.nı zlah

manda enternasyonal hadiselerı su da bir kararname neşretmektedir. 27 k 11 anlar ve k tl ı 1 k d - u an ar ar a a ınması a- yolu ile hal için hiç bir vasıtayı re -

Norveç hükumeti sahil 

kuvetlerini seferber etti 
Oslo 29. a.a. - Norveç bükümeti 

Norveç sahilleri bitaraflık muhafa~~ 
kuvetlerini "sulhun takviye edilm• 
kuvetleri,. halinde seferber etmeğe k~ 
rar vermiştir. 

Hava nazırı Kingsley W ood da baş
vekili ziyaret etmiştir. 

Kıral, saat 17 .30 da Çemberleyn'i 
kabul etmiş ve yarım saat nezdinde a
lıkoymuştur. 

Lord Halifaks'ın bir kuryesi, saat 
18.30 da B. Çemberleynin nezdine git

miştir. 
Saat 19 da B. Eden, Hariciye neza • 

Henderson öğleye doğru Fransa se
firi Coulondre ile yeniden görüşmüş
tür. Coulondre saat 11.50 de İngilte
re sefaretanesinden ayrılmıştır. Bu 
ziyaretten evel Henderson Lituanya-

ağustos tarihini taşıyan bu kararna- b'l olan malla k t k b'l ' d · · 
ı rı ar mu a ı ın e sat- detmemeye de karar vermiş bır vazı-

me bazı gıda maddeleri için ihdas e- mak 'stemı·ye 1 b "b' ·· ·· 
ı n er veya u gı ı curum- yette bulunmaktadır. 

dilen vesika usulüne mütealliktir. ı · l" 1 hk er ış ıyen er ma emeye sevkedile • B. Beck, akşama doğru fransız bü-
Kararnameye muhalif harekette bu- ceklerdir. Derpiş edilen cezalar şun - yük elçisini kabul etmiştir. 

lunanlar için şiddetli cezalar derpiş tardır : büyük cürümler için hapis, da- Varşova mahfillerinde sanıldığına 
edilmiştir. Kartlarını kullanmadan a- ha ehliyetsiz ve nizamsız hareketler göre, B. Beck, fransız büyük elçisine, 
lım satım yapanlarla kartlarda göste- için ıslahhaneye sevk, kararnamede öğleden sonra reisicümhurun nezdin
rilen miktardan fazla alan ve satan · beş bin marka kadar para cezaları da de vukua gelen toplantıda alınan ka-

' . 1 _, ~ 1-. .. :.-. . ..._.._._..'-.0tftLL"U<>U--'C.a.LLL,....,._...,CLM.O~U.L.._..d_tlm_~._,• "----~----·~· -A--1--.._ ı..;_1_.:ı__:._-!..-..6...!-----

Bu tedbir, birinci torpito muhrip 
leri fırkası ile dördüncü ve beşin' 
torpito fırkalarına ve birinci ve ikitl 
ci hava filolarına şamil bulunmaktıl-
il',. 
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BAŞLIYOR 

Musiki duyğusu 
Musiki dyugusunun dereceleri ederler. Daha garibi musikiye ya • 

olduğu şüphesizdir. En başta musİ· kın bir sanat demek olan şiirde yük
kide dahi sayılanlar. Fakat musiki selmiş olanlardan bile musikide iki 
dahilerinin başka işlerde dehi göı- parçayı biribirinden ayırt edemi
termiş büyük adamlardan derin bir yenler bulunmasıdır. 

Her geçen yıl havacdığm milli 
hayattaki yerini tebarüz ettiriyor 

...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. -
İnönü kampında -farkı vardır. Vakıa, her işte deha Musiki dyuguıunun bu derece

ilkin yaratılıştan kuvetli İstidada leri ötedenberi tetkik edilmiş ve ki
bağhdır. Ancak, musikiden başka taplarda yeri bulunan şeylerdir. 
işlerde deha pek çok emekle, gay • Fakat bizde bazılarının gösterdik
retle meydana çıkar. Halbuki musi- leri garip bir musiki duygusu henüz 
kide dahi olanın gayreti, çalışması tetkik edilememiştir. Bu garip duy
belli olmaz. Kimisi henüz dört ya- gu alaturka musiki ile alafranga 
tındayken - Mozart gibi - çetin musikiyi biribirinden ayırt etme
bir musiki parçası yazar. Birçoğu mektir. Burada ikisinden hangisi
hiç yorulmadan, eğlenir gibi, ince nin üstün olduğu, tabii, aranılacak 
operalar yazarlar. Mesela Rossini, değildir. Yalnız ikisinin başka baş
elbette dinlediğiniz o meşhur Giy- ka şeyler olduğu da şüphesizdir. 
yom Tel operasını balık avlarken Nitekim alaturka musikinin mana· 
tertip etmiştir. sını anlıyarak ondan tam zevk du· 

Dahilerden sonra iyi mayıstro o· yanlar alafranga musikiye taham • 
lanlar. Onlarda da doğuştan musi • mül edemezler. Bunun aksi de gö • 
kiye istidat büyüktür. Fakat bu is - rülür. Alafranga musikiden iyi an· 
tidat pek çok çalışma ile, pek çok j lıyanlar da alaturkasından rahat· 
emekle ve zahmetle meydana çı-, sız olurlar. 
kar. Bunlann arasında da meşhur Garip olan ikisinden de aynı de· 
kompozitörler vardır. Ancak hepsi· recede zevk duyuyormuş gibi gÖ· 
nin eserleri uzun senelerce çalıştık- rünmektir. Mesela bir dansigde 
tan ve birço kdüzeltmeleı:den sonra macar kızlarının çaldıkları cazban· 
ıneydana çıkmııtır. da uyarak dans edip, yahut gene 

Onlardan bir derece aıağıda mu· onların çaldıkları alafranga bir par 
aikiye yabancı bir istidat gösteren· çayı dinleyip o musikiden zevk duy 
ler. Bunlar musikiyi severler, her- duğunu göstermek Üzere ellerinin 
hanııi bir musiki aletini az çok ko • var kuvetiyle alkışladıktan sonra, 
laylıkla çalmayı öğrenirler. Musiki aynı kerevet Üzerine çıkan alaturk_a 
duygusunun tam ortasında bulunan bir hanendenin şarkılarını yahut hır 
kimselere zeki. sahibi derler. Onla- ince saz heyetinin uzun uzun süren 
ra musiki talim etmek kolaydır. Fa- semaisini dinliyerek bu musikiden 
kat aralarında yeniden bir şey ter- de zevk duyduğunu göstermek üze· 
tip etmeğe muktedir olanlar azdır. k l Ik 1 k 
Muvaffak olsalar da eserleri İpti· re aynı uvet e a ış ama ... 

dai sayılır ... 
Bir derece daha aşağıdaki musi· 

ki duygusuna sahip olan insanlar 
bütün dünyada ekseriyeti teıkil e· 
derler. Bunlar iki musiki parçasını 
biribirinden ayırt ederler. Fakat i
kisinin de mi.nasını anlıyamadıkla· 
nndan musiki dinlerken gerçekten 
bir zevk hiasedemezler. Operası o
lan memleketlerde operalan, kon • 
aerleri dinlemeğe giderler: adet ol
duğu için, monden hayatta musiki 
aevmek lazım olduğu için ••• 

Musiki duygusunun en ap.ğı de
recesinde bulunanlar da baıka 
batka iki muıiki parçaımı biribi· 

• • 1 • 1 .l!- '-'-•--

için her musiki aynı ıeydir. lıittik • 
leri parçanın makammı anlamak 
değil, baıka parçalardan farkını 
bile hissedemezler. 

Musiki duygusu derecelerinin 
baıka itlerde zeka ile münasebeti 
yoktur. Musikide en yüksek duygu· 
ya sahip olanlar, hatta dahi derece
sinde sayılanlar arasında başka İş· 
lerde çocuk gibi kalanlar bulundu
iu gibi musikide hiç İstidadı bulun
mıyanlardan, hatta iki parçayı bi -
ribirinden ayırt edemiyenlerden de 
baıka itlerde büyük dirayet, hatta 
deha gösterenler vardır. Mesela 
Napolyon musikiden rahatsız oldu
ğunu her vakit ıöylemiıtir. Musiki· 
ye karıı böyle istidatsızlık soya çek
ae gerektir ki yeğeni üçüncü Napol
yon'un da bir piyano kapağı açıldı· 
iı vakit hemen katlarını çatarak 
rahatsızlığını belli ettiğini ri-..-ayet 

Henüz tetkik edilemiyen, anlaşı· 
lamıyan musiki duygusunun bu ga-

rip ıeklidir. G. A. 

~==================~ 

Ankara Borsası 
29 Ağustos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılıı F. Kapanıı F 

Londra 5.46 5.46 
Nevyork 124.2325 124.2325 
Pariı 3.1175 3.1175 
~i14nn ~.6775 6.6775 

encvre 1. .~ ı ı;ı 40.t. l/J 

Amsterdam 66.1825 66.1825 
Berlin 50.3225 50.3225 
Brlikıel 21.245 21.245 
Ati na 1.005 1.005 
Sof ya 
Prag 4.1675 4.1675 
Madrid 
Varşova 25.395 25.395 
Budape5te 
Blikres 
Belgrad 2.4925 2.4925 
Yokohama 31.875 31.875 
Stokholm 29.9175 29.9175 
Moııkova 

ESHAM VE T AHVlLAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 <""() 5 
İkramiyeli 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı 11. I. 19.45 19.45 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. 111. 19.SS 19.55 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. iV. 19.SO 19.SO 

1 SIRP - HIRVAT ANLAŞMASI 1 

- ----
(ahıanların adedi - Türk Hava Kurumu beyannamesi -

----- ---- ----
640 ki~i oldu -------

------------Bu sene kampta -----
-----

100 gedikli yetiştiriliyor ---- ------Bur,ün havacılık haftasının ilk : 
--

günüdür. Türk Hava Kurumu, mem· : : 
Jeketi kurtarmış olan büyük zaferin : : 
yıldönümlerinde, ilk günU 30 ağus- - -
tostan başlıyan haftayı, yurtta hava- : : 
cılık haftası olarak kutlamayı nizam- : : 
namesine bir madde halinde koymuş : _ 
bulunmaktadır. : : 

Her geçen yıl havacılığın milli : Ba§Vekilimiz doktor Refik Saydam Türk Hava Kurumu : 
hayatta gittikçe değerlenen yerini te- = Ba§kam B. Şükrü Kcçak'la beraber h:ıvacılarımu:ı = 
barüz ettirmektedir. Yakın zamanla- : : 
ra kadar, askerlik ,ekonomi, münaka- : tefti§ ederken -
le bakımından unsurlardan birisi o- :; Aziz vatandaşlar. :; 
lan tayyare bugün başlıcası olmuştur. : Bugiin. kararmağa başlıyarı Türk tarihinin kurtuluş ışığiyle ay- : 
Harp bakımından müdafaa ve taarruz : dınlandığı ve bir milletin hayata kavııştıığıı biiyük gündür. Bugiin : 
siiahlarından başlıcası tayyare, nakil : ayni zamanda, bu vatanı, göklere hükmeden bir nesle emant>t etmek :; . 
i:llerinde en süratli vasıta tayyaredir. = gayesi yolunda çalışar: 1~ürk HFJva Kurumrı'nun bayramı ve Havacılık : 

Kendisine hususi gün ayırdığımız = Haftasının ilk günüdür. Türk milletinin en çok emek verdiği bir eser : 
her milli davamız, bir yaş naha kaza- = = 
nırken daha kudretli, daha kuvetli ve : olan milli havacılığımız, bir varlık olarak h~lirmeğe başlamı.ı vazi- : 
bizi gayelere daha yakınlajtırmış 0 • : yettedir. Türkkuşu kamplarında yüzlerce gcııf, yarınrn hava kahra- : 
larak millete hesap vermektedir. Bu :; manları olmak azmiyle çalı'imektadırlar. E 
sahada havacılık, birçok diğer büyük :; Muhterem vatandaşlar, :; 

işlerimizin aynı dinamik ınkişafın~ : Bütün dünyayı .<;armış olan silahlanma yarışında en fazla havacı- :; 
temenni ettirecek bir yükselme kay· - lığa ehemiyet verildiği hiç kimsenin gö~ünden kaçmıyor. Yarının -
detmiştir. Türk Hava Kurumunun : . : 

_ boğu§malarında en büyük tehlikenin göklerden geleceğıni artık he- -939 havacılık haftasının ilk gününde, - : 
daima yakın aiakasiyle minnettarı ol· : pimiz biliyoruz. Bu tehlikeye karşı tedbirlerimizi ve hazırlıklarımı- :; 
duğu büyük türk milletine verdiği i~ : zı büyük bir hızla kuvetlendırmek. Hava ordularımızın gerisind~ : 
bilançosu, bu hakikati riyazi kıymet- : kanatlı bir gençlik kurmak işıni günün hayat meselesi haline getir- : 
terle tesbit ediyor. : mek için dünya hfıdiseleri bizi zorlamaktadır. Havacılık haftası, bü- _ 

Türkkuşu, henüz dört yaşını ta- : yük gayeye yardım için bütüı; vatandaşların harekete geçmesine en : 
mamlamamıştır. Tilrk gençliğini ka· = uygun bir fırsattır. Türk Hava Kurumuna aza kaydedilerek bir vatan : 
natlandırmak vazifesi verilen ve bu : vazifesi görmüş olabiliriz. E 
gaye ile kurulan bu müesseseyi, açan : TÜRK HAVA KURUMU BAŞKANI : 
ve ona adını veren Atatürk, bu mem : ERZURUM SAYLAV! E 
leket çocuklarına ,ŞU hedefi vermışti: : ŞÜKRÜ KOCAK : 

. ". - Türk ıocuğu ! Her işte_ olduğu '"1l111111111111111111111111111111 l lll il lll l lll lll l lll lll il il il lll l lll iti 111111111 ır· 

gıbı, ha~~cılı ta ?a, eı:ı yılkse~ _du·ı gence turizm bruvesi tekamül uçuıu ırasıtalan kendi imkanlarımızla teda
zeyde, gokte, senı bekhycn yerını a 7 yaptıracağız ve öğretmen namzedi o- rik etmcğe çok ehcmiyet veriyoruz. 
;ı:amand: dolduracaksın! ... ,, larak kadromuza alacağız. Planör atölyemizde bu sene 100 pli -

Ataturk, çocuklarımızın vatan ha- 200 genr planörler üzerinde A ve nör yapılacak ayrıca 100 lan·· t -
· · d k 1 · 1 :r• ' P or a vası ıçın e, vatan uş arıy e yarışa B bröveleri alacaklardır. mir edilecektir. 

al~~tırılm.asını istiyordu:. Paraşütçülük kısmında 3500 atla- Motörlü tayyarede çalışanlar ve 
- Türk, yurdun daglar~nda'. or- yı§ yaptıracağız. Bu kısımdaki faali- yetişenler arttıkça tayyare ihtiyacı 

manların~a, ovalarınd~, ~en.ızlerınde yeti bu sene iki misline çıkarıyoruz. çoğalmaktadır. Bu sene atölyeleri
h~r bu~agın~a nasıl hır bılgı ve ken· Modelcilik kurslarında elişleri mual- mizde 120 motör, 50 tayyare tamir e
dıne guven~ı yuruyor, dolaşıyorsa, !imlerini mütehas!lıs olarak yetiştire- deceğiz. Ayrıca Amerikadan yeni 
yurdun asugmanında da, aynı suretlt" cegviz. Bütu··n bu meııaı·nı·n da andıg·ı I t 1 t' •· 
d 1 b·ı l"d' Y ayyare er ge ırecegız.,. o aşa ı me ı ır. 

Bu iae türkü, çocukluğundan, va
tan kuşlariyle vatan havası içinde ya· 
rışa alıştırmakla başlar ... ., 

Türkkuşunun dört yıllık hayatı i
çinde bu direktif, bütün benzerlerine 
örnek olacak bir sürat ve muvaffaki
yetle yerine getirilmiştir. Bugün 
Türkkuşunun Balkanlarda değil, bir
çok Avrupa memleketlerinde eşi az 
olan müesseseleri vardır. Bunlar ara
sında Ankarada bütün tesisatı mü· 

Sulh 
ve harp 
arasında 

kemmel bir Türkkuşu okulu inşa e· (Başı 1. inci sayfada) 

dilmiştir. Bu bina, modelcilik atölye- rif etmek lazım! 1938-1939 harp 
leri, geniş ders salonları, müzesi, ya- hazırlığı devrini de barıt hali mi 
takhaneleriyle tam bir kartal yuvası· addedeceğiz? yalnız Danzig me-

dır. selesini halletmek değil, bu fası-
Etimesğutta bir motörlü tayyare 1 b h 

mektebi inşa olunmuştur. İnönü'nde asız u ran devrine nihayet ver-
bütün tesisleriyle modern bir havacı- mek, hastalığı kökünden tedavi 
lık şehri inşa edilmiıtir. Ankarada ve etmek, kuvet, zor ve tecavüz po
İzmirde paraşüt kuleleri yapılmııtır. litikasını durdurmak, Avrupa in· 
Türkkuşu için planör imal ve tayya- saniyetine maddi ve manevi ne
releri tamir edecek bir atölye yapıl - feı aldırmak lazım! Dün Südet
mıştır. Ayrıca elitleri öğretmenleri )er, bugün Danzig için kullanılan 
için modelcilik kursları açılmıştır. bu edebiyat, yarrn petrol, ham • 

Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İs- madde, iskan toprağı, hulasa, 
tanbul, Konya ve Kayserı"dekı" Tu'"rk· 

emperyalizmin bütün ihtiraslarıkuşu şubeleri vazifelerine faaliyet ve 
muvaffakiyetle devam etmektedirler. na da aynı belagatle ve aynı 

Türkkuıunun yalnız bu seneki f~· mazlumiyet maskesiyle tatbik O· 

aliyetleri hakkında, genel direktör şu lunabilir. Kayzer alman davası
izahatı vermiştir: nın gayelerini vaktinden evel 

lzmir Fuannı sekiz gün 

içinde 224360 kişi gezdi 
İzmir, 29 a.a. - 20 Afustosta açılan 

İzmir enternasyonal fuarı büyük bir 
neşe ve hareket içinde geçmektedir. 
Geçen senelere nazaran her huıtusta 
daha güzel ve zengin bir şekilde ha -
zırlanmış ola nfuara karşı gösterilen 
alaka bu sene daha fazladır. Fuar se
kiz gün içinde 224.360 kiti tarafından 
gezilmiş bulunmaktadır. Bu bir hafta 
içinde memleket içinden ve dışından 
fuara gelen ziyaretçilerin adedi elli 
binden fazladır. Ecnebi ziyaretçiler 
içinde İngiliz, fransız, yunan, alman, 
İtalyan, romen ve Amerikanlar ekse -
riyeti teşkil etmektedir. Rusya, Filis· 
tin ve haktan da bir çok ziyaretçi gel 
mektedir. 

lzmir piyasası durgun 
İzmir, 29 a.a. - Gazeteler siyasi va

ziyet dolayısiyle piyasadaki durgun
luğun devam etmekte olduğunu yaz -
maktadırlar. 

Limanımızda bulunmakta olan Salz-

"- Size evela 1nönü'nden bahsede- söylemek ihtiyataızlığında bu. 
yim: bu sene İnönü'nde 100 gedikli lunmuttu. Nasyonal sosyalist ge· 
genç yetiştiriyoruz. Ayrıca 350 lise lecek istasyonun adını bir evel
ve muadili talebe, A, B, C. bröveleri ki istasyonda haber vermek basi
almak için çalıııyorlar. 100 gence retinde bulunuyor. Fakat ne hat 
yüksek planör uçuıu yaptırıyoruz. ne de istikamet değifiyor. 
20 öğretmen namzedi genç tekamül Bir dönüm noktasındayız. ya 

burg ismindeki alman vapuru suları -
mızı terketmiş ve dün limanımıza gel
meleri beklenen iki italyan ve bir al· 
man vapuru da gelmemittir. 

.................... 
Karada ve denizdeki yiğitlik 
destanları asırlarca dilden di· 
le, nesilden nesile dolaımıı er 
lan türk, şimdi bulutlar arasın· 
daki yerini de almak azminde
dir. 30 Ağustosun Türk Hava 
Kurumu nizamnamesine, Ha
vacılık haftasmm ilk günü o ~ 
larak kaydedilmesinin taşıdığı 
mana budur. 

Yugoslavyada hırvat· 
larla sırpların anlaşa· 
rak Svetkovıç'in ye· 
ni bir bırlık kabinesi 
kurduğunu telgraf, 
haberi olarak yaz • 
mıştık. llelgrad mu · 
habirimiz B. Şakir 
Çeçen bize Svet • 
koviç'Je hırvat lideri 
Maçek'in ıırp, hırvat 
anıa,masını N a i p 
Prens Pol'e gotürür· 
ken alınan bir resmı· 
nl gondermiııtir. Yan 
daki resim de Maçek 
in "Ulus" a ithaf et 
tiii bir rcılmdir. 

uçuşu yapmaktadırlar. Ayrıca 20 öğ-
retmen akrobasi uçuşlariyle meşgul· harp, ya beynelmilel collabora • 
dürter. tion devri! Bütün buhran zail ol-

YekCtn 640 tır. lnönü'nde kurulan sa da olmasa da, Avrupa insani· 
havacılık tesislerini biliyorsunuz. Va· yeti bu ikisinden birini tercih et
sıtalar ve maddi imkanlar fırsat ver· mek zaruretinden kurtulmıya. 
dikçe bu sayıyı memleketin ihtiyacı cak, meseleler isim, iddialar man
olan nisbete çıkaracağız. tık değittirecek fakat asıl dava 

Biraz da, motörlü tayyare mektebi- baki kalacaktır.' Ya iki rejim bü
nin faali yetinden b~hsedeyim =. bu yük demokrasileri de kendileri-
devrede 53 gence turızm bruvesı ve- • b' · · t"h d k 1 

- . ha nın ır nevı 2·n ı arı eme o an, 
recegız. Bunlar, hava yedek su yı o- d'. 1 f"k • • k b 1 
lacaklardır. unyayı pay aıma ı rını a u 

40 öğretmen tekamül uçuşu yap- etmeğe mecbur edecekler, yahut 
maktadırlar. 18 planörcü öğretmen büyük barıtçı demokraıiler bir 
motörlü tayyareci olacaklardır. 80 harbe de malolsa, beynelmilel 

haktan, emniyet ve collaboration 
sisteminin eıaslarmı kurmağa 
muvaffak olacaklardrr. 

F. R. ATAY. 

-5-

~===================" 

RADYO 
TURK1YE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga U:.ı:unlugu 

1648 m. 1&2 Kes.il 20 Kw. 
19.74 m. 15195 Kca./ 20 Kw. 

T.A. Q. 
31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 

T.A.P. 
-ANKARA-

ÇARŞAMBA: 30.8.1939 
12 30 Program. 
12.3STiırk müziii • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.15 - 14.00 Müzik (karııık 
program - Pi.). 

19.00 Program. 
19.05 Muzik (oda müziii • 

Pi.). 
19.30 Türk mliziii (fasıl he

yeti). 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.50 Türk müziği: Okuyan: 
Mustafa Çağlar. Çalanlar: 

•.
1 edhe Daryal, Cevdet Çat

la, Kemal Niyazi Seyhun, 
Refik Ferun. 

ı.. Osman 'bey Nişaburek J>CI· 
revi. 

2. - Ziya paşa Nişaburek yürük 
semai (Ey gül ne acep). 

3 .. Ziya paşa Nişaburek ıarln 
(Bi.n zeban sbylersin). 

4. - •.•... Keman taksimi. 
5.-...... Nişaburek şarkı 

(Mestinazım kim büyüttü). 
6. - . . . . . . Nişaburek saz ıe

maisi. 
7. - Rahmi bey Hicaz farkı 

(Akşam erdi gene &ular ka
rardı). 

8. · Dellil zade Şehnaz prkı 
(Etmedin bir Jlhza ihya). 

9 .• ~emııettin Ziya Şehnaz şar
kı (Denizin dalgasmı). 

10. ·Sedat (Şehnaz ıaz sema-
isi. 

21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 N eoeli plaklar - R. 
21.50 Muzik (melodiler). 
22.00 Muzik (küçük orktttra, 

$ef: Necip AŞKIN) 
1.. H:ırr. Mainzer Serenad. 
2 .• Frederik&en Groeland IÜ· 

iti. 
3. - Hanns Löhr Tempo tempo 

(Galop). 
4. • Czernik (Raksedcn kalp • 

!er. 
5. - Delibes Menba • balet sil· 

iti. 
6. - Bru!llelmanı Felemenk sü

itinden (Aşk cölü). 
7. - Coleridce - Taylor Afrika 

süiti. 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham ve tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

23.20 Müzik (cazbant - Pi.). 
23.55 • 24.00 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 
18 Hamburc - 19 Sarbrük 
- 19.25 Sofya - 20 Stok
holm - 20.30 Nis - 21 
Monte Ceneri. 

ORKESTRA KONSERLERi 
VE SENFONiK KONSER
LER: 14.45 Kopenhac - ıs 
London - Recyonal - 17 
Beromünster - 18 Varşova 
- 20 Prac. Droytviç. Straz
burı - 20.15 Berlin, Bo
hemya - 21 Roma - 21.10 
Kolonya - 22 Paris - 22,S 
LuksembuE"g - 23 Prac. 

ODA MUSlK1St: 18,!0 Ko • 
lonya - 21.20 Stokholm -
22.30 Frankfurt, Ştut~rt -
22.40 Hamburr. 

SOLO KONSERLERİ: 12 
London - Recyonal - 13.5 
Strazburı - 14.5 Pariı - P. 
T. T. - 15.,30 Sarbrük -
17.S Stokholm - 17.10 Mü
nib - ı 7.30 Berlin - 17.40 
Prac - 18.20 Bohemya -
19.15 Brcalav - 21 Varoova 
- 21.15 Berlin - 21.35 Bra· 
tlsdava - 22.10 Beromlins
ter. 

NEFESLİ SAZLAR (Mar, v. 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 Ke· 
za - 12 Frankfurt, Laypzir, 
- Viyana - 16 Frankfurt 
- 19.15 Münih - 20.15 
Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE 
KOROLAR: 18 Doyçland
zender - 19.20 Prac. 

HAFİF MÜZİK: 20.30 Frank 
furt - 22.30 Viyana. 

PLAK KONSERLERİ: 14 
Laypzir - 15.25 Hamburc 
- 19.15 Viyana. 

DANS MOZlGİ: 20.35 Brcs
lav, Konicıberc - 21.5 Bar
selon - 21.15 Bükreı -
21.45 Strazburg - 21.50 Flo
ransa, Sottnes - 22 Buda
pe$te - 22.15 Stokholm -
22.21) Droytviç - 22.30 
Laypzig - 22.40 Könicsberg 
- 23 Droytviç, Floransa, 
Milano, Milano - 23.10 
London - Recyonal. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - MEYERLİNG 
(Danielle Darrieux • Charles 

Boyer) 

2 - Kanlı inciler 
Seans saatleri: 

12,15 - 2,30 • 4 - 5,30 • 6,45 

Gece ıaat 9 da 

Meyerlina ve yeni jurnal 
Tel: 2193 
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Ordu terfi ıııımaıı· .... esini neşrediyoruz 
Ordu terfi listesi yüksek tasdikten 

geçmiştir. Bugünden itibaren bir de· 
rece terfi eden şanlı ordumuzun muh· 
terem mensuplarını tebrik ederek lis
teyi aynen neşrediyoruz : 

Vedat Garan, H. Ekrem Atasal, Hay
rettin Demircioğlu, M. Nuri Onural 
M. Rüştü Peçemir, Ö. Huliısi Baykoç: 
M. Büsn.ü Ersü, A. Cevat Baydar, 
M. Şevkı Altınay, Muzaffereddin 
Göksenin, A. Fevzi Uçaner. 

Türker, İlhan Yazıksız, Şecaettin öz. 
gönül, H . Hayrettin, Kemal Borga, 
Osman Öke, Gazi Erkan, Şaban Dinç· 
eren, Fethi Arseven, Cemal Usal, Hik 
met Tunca, Cevdet Er kunt, Abd ur -
rahman Narman, Nihat Radar, Galip, 
Fevzi Ehlioğlu, İhsan Turan, Ali Ön
bayraktar, K. Ali Alptürk, Kemalet
tin Erkol, Talat Gence, Mahir Barlas, 

KOR GENERALLİÔE TERFİ 
EDEN TÜM GENERALLER 

Ali Rıza Altunkal, Rasim Aktuğ, 

M . Nuri Yamut, Tüm. Amiral Şükrü 
Okan (Kor amiralliğe) 

TÜM GENERALL1GE TERFİ 
EDEN TUÔ GENERALLER 

Rıza Urcun, Vehbi Kocagüney, Ri -
fat Mataracı, Remzi Yiyitgüden, Fik
ri Erbuğ, Raif Konuk. 

TUÔGENERALLİÔE TERFİ 
EDEN TUÔBA YLAR 

Tatat Ogan, Arif Tanyeri, Fahri 
Belen, Sadık Aldoğan, Cevat Yalim, 
Nazmi Gönenni, Mahmut Berköz, A
sım Tınaztepe, Fevzi Mengüç, Nuret
tin Baransel, Ömer İskender Erdemir 
Ekrem Türker, Feyzi Akıncılar, Ze • 
kai Okan, Yümlü Üresin, Muzaffer 
Tuğsavul, Cevdet Bilğişin, Kemal Ya
şınkılıç, Mümtaz Ulusoy, Asım Altuğ, 
Tevfik Topçuoğlu, Neşet Akmanlar, 
İzzet Aksalur, Deniz tuğbay Hüsnü 
Gökdenizer, Tbb. tuğbay Süreyya Hi
dayet Serter, Tbb. tuğbay Kazım Ak
doğan, tuğbay Fethi Gözalan Vete· 
riner tuğbay Mustafa Bengi Veteri
ner tuğbay Riza Tinay. 

KURMAY BİNBAŞILIÔINDAN 
KURMAY YARBAYLIGA 
TERFİ EDEN KURMAY 

BİNBAŞILAR 
Rasim Akkılıç, Süat Kuyaş, Ekrem 

:Akalın, Salih Çoşkun, Ragıp Gümüş
pala. 

BİNBAŞILIGA TERFİ EDEN 
KURMAY YÜZBAŞILAR 

Bahri Gökdeniz, Cavit Çevik, Ni -
zamettin Oktay, İhsan Bingöl, Celal 
Ergun, Sabri Onal, Talat Tulunay, 
Emin Çobanoğlu, M. Vahdettin Öz -
damar, Hidayet Kızıldemir, M. Rahmi 
Sanalan, Fevzi Okan, Kemal Akkurt, 
Kadri Ermen, Nihat Günden, A. Sey
feddin Kurtbek, Hüsnü Dinçay, Naim 
Üresin, Seyfettin Çetinsoy, Ali Yö -
ney, S. Zeki Uzsan, A. Nejat Altkay. 

Piyade Su besi ... 
ALBA YLIÔA TERFİ EDEN 
PİYADE Y ARBA YLARI 

t. Hakkı Türker, E. Sabri Bayman, 
Ziya Sükan, M. Tahir Gürhan, Nuri 
Kırıkla, Hüsnü Erkon, A. Muktar 
Keymen, S. Faik Çalışan, Y. Sezayi, 
Tuncalı, Kemalettin Başar, Cemalet
tin Atak, H. Hüsnü Öktımuz, M. Ra
sim Şahinler, Hasan Ertem, Zihni 
Başaran, M. Ziya Tinalp, Fettah Öz
tek, Muhittin Tuleğen, M. Fevzi Kal
kan, 

YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
PİYADE BİNBAŞILARI 

BİNBAŞILiôA TERFİ EDEN 
PİYADE YÜZBAŞILARI 

Kenan Aksoy, Hasip Özkan, Saba • Hasan, Süleyman Cankurtaran, Hik
hattin Onol, Saalhattin Kutbay, Şara- met Yoluk, Muhiddin Ünsal, Mehmet 
fett.in Uğur, Mustafa Sevgin, Zeki Selman, Haydar, Mustafa Akman, 
Çctıner, A. Riza Gürel, Ahmet Kay • Fethi Bozkır, Seyfettin Üçiik, Arif 
rım, ~üseyin Güç, Fuat Yalçın, H. Yılmaz, Enver Akça, Hıfzı, Hasan 
Tahsın Çoşkun Tevfik Işın, Süley - Albuhan, Muhliz Cebe, Zekeriya Çift 
man Erkut, Alaettin Üzün Sadi Sen- ok, Hakkı Özardalı, M. Ferit Ergün, 
o~?k, Selim Gökçen, Faik Süer, R~fik Hasan, Bahtiyar Turunç, Mustafa 
G.okçeokan, Fuat Bayraktar, O. Sena· Savcın, Mehmet Erkan, Sabri Alkış, 
yı Aktna, Bahattin Tulunay S. Sırrı Ali Bora, Necmettin, Rasim Turfan, 
Süel, Nasır Akma, Şakir Atik, Baha • .Fazıl Eretap, Neccleti Günakın, Saba
ettin Tilmaç, Reşat Alpat, Asım Alnı· hattin Kural, Ali Sa\•aş, Fikri Göktaş. 
açık, Talat Doğu, Sami Erol, Esat Al- Mustafa Göksel, Mahmut Özlü, İsma
taner, Mehmet Yalçın M. Şükrü Gü • il Evren, Nazmi Alptürk, Zihni Se
ray, Tahsin, Orgen, Sabri Onal, Ab - zen, Nuri, Hakkı Diriker, Mehmet Or
bas Sayiner, Sabri Topçu, Sadık Alp· kan, Bekir, Mehmet Özkozuncu, Ab
aslan, M. Reşat Saatçiler, Hikmet, Sil~ durrahim, llüsamettin, Recep Salgın, 
alp, Abdülkadir Karaman, M. Nurı Feyzi AJtınok, Ali Barlaz, Necdet 
Çaki, M. Nuri Okan, A: Hiçri :Aipal - Şartekin, İsmail, Salih Koç. Turhan 
tay, 1. Ha}t~ı Gerek, Nızamet~ın Sev· Kaptan, Nafiz Esin, Apdülkadir, Sel
gen, ~· Emın İş~çen .. A. Rahmı Kural, vct Erer, İsam i l Oray, Enver, Rüştü 
Fehmı Oral, Şefık Suvat, Mehmet Al· Tuncay, Nurettin Yener Necdeti Kır
kan, M. Kad~i An~ün, Adil .Akbaşoğ- ca, Hüseyin Kren, Faruk Tezeren, Re 
lu ... ~· H?.mdıYarg~man, Şakır Alta~, şit Ucaner, Zekai Argın, Şerafettin 
Munır Gokı:;e, Bakı Öztecan, İ. Zıhnı, Dursan Tahsin Fuat Durkip Hikmet 
Necmett~n Enginsoy, .M. Fua~ Dem~r- Akıncı.' Muam~er Noyin, ŞUkrü Kı
ay, A. Rıza Çam .. Halıt Erdogan, Rı - vılcım, Şiikrü Ataacar, Kemal Dağge
za '?-lg~n, M. Arıf. Akkurt, A. İhsan çen, Halil Nokayoğlu, A. Cemal Tan-
Şahınoglu, M. Gazı Uluatam, B, Avni ca M Mehmet D t R' tt" · Ö .. .. • · or unç, ıyae ın 
Akat, Alı zyalçın, M. Şukru Yılmaz, Güven Faruk Ul ta Ah l h 
A R . G··ı ı O N · · u n, c urra man 

. ıza u a p, . urı Oral, Recep Uluçevik Gar y N İld 
D 1• M h' · y . ıp avuz. azım cm, 

ere ı, u ıttın araman, Ragıp Çal Kemal Belı' s k t "''I · b R . . . . r, ~ ev c ı• erıç oyu, e-
dıran, M. Suphı Dırım, M. Emın Ö - cai Erkerman Abd ' lb k' s d I-I _ 

F 'k s·· d ll S f"k ö ·· ' u a ı oy aş. a zen, aı oz ener, . ~ e ı ncu, şim Boyam Cemal D · ·· S !Ah t-
F h · Aw S ff ş h' ~ H , emıroz, a a a 

a rettın gar, a et a ınoglu,, · tin Yurtsever Ke J G '" K 1 
ıb h . O k A R' C li ' k • ma uncan, ema ra ım t an, . ıza ,ınar, ı - Alpan, Hakkı Ege M R · 

T k. l" . ç· kd ğ İh ' uammer, acı 
met e ın, ~~yrettın ıç~. a • .. - U ğukalp, Recai Akalan, M. Ali Ata_ 
san Bener, Suleyman Akturk, Huse - soy M Fehmi Bı' lya R' Ö · İ Ö A • · y, ıza zatan, 
y_ın Savaşçı, . Hakkı zkan, M. La • Refik Atkın, Naim Soykurt, Muhsin 
tıf M.utlu, ~em~l Karata~~ 1. _ı-ıak,kı Kurtoğhı, Üdbi Yalav, Arif Parlı, Mu 
Çermık Emın Guney .. Abdulkerım 1o- zaffer Heper, Cahit Acar, Hakkı Se-
lon, İlhami Özkan, Rıfat Sezener. ver, M. Hayri Sakarya, Nusret, Hayri 

YÜZBAŞILICA TERFİ EDEN Talay, Yaşar Dursun, Rauf Alp, Nec-
PİY ADE ÜSTE O MENLERİ mi Al dert ir, H aydar, Abdülfeyyas, 

Fikret Ersanlı, Naci Yücel, Rüştü Kemal Ersu, Riza Özacık, Enver Ak
Tanşu, M. Ali Ertunç, Muharrem Gü- ça, Şükrü Dinçer, Selahattin Karan • 
rener, Sabahattin İlter, Nevzat Başa- bek, Sabri Alpat, Ridvan Karal. Hüs
rır, Rifat Özgür, Sedat Ünal, Turfan nü Besmez, Şükrü Özışık, M. Nihat 
Bayındır, İlhami Sevindağ, Ahmet O- Aksungur, Ahmet Sonbat, M. Hilmi 
ğuz, Re§at Aköz, Enver Yava§. Cavit Kırbaş, Musa Öner, Cevdet İnsel, 
Gülen, S. Sedat Yücel, Fikret Akyol, Hadi Ogay, Salih Ersin, Nedim, ru
Hazım Arsaygın, İhsan Akacun, Tah- seyin Tercan, Fethi Kürkçü, Sami 
sin Kurt, Liitfi Özdemirkaya, S. Ek- Erpan, Abdurrahman, Kamil Olgüner, 
rem İbat, A. Riza Savaş, H. Turgut Abdülmecit Demir, Halil, Nurettin 
Vural, Hayrettin Türkcan, Naci Yur- Yılmaz, Hakkı Tunçer, Vasıf Tar, A
dakul, Reşat Akınsal, Ahmet Başta, dil İlerici, Necati Bayraktaroğlu, Se
Yavuz Yılmaz, Ahmet Dündar, H. Re· Iahattin. Alaneri, Ridvan Erbakan, 
şat Toros, Muhittin Kutlan, Fahrettin Dursun, Rifkı Ökten, Abdülbaki Al
Ulukan, Abdullah Başeymez, R. Tev- dora, Recep Ergün, Ahmet Özbir, Re
fik Ozan, H. Eroğlu, Burhanettin İn- şat, Muharrem Soğuder, Raif Süer, 
kaya, Niyazi Alpu, Fikri Bozhan, Fa- Salih Yavuzer, Mustafa Tayyar, Os
yik Engin, Himmet Öktem, O. Tevfik man Kurtknn, Murat Atabeyoğlu, Ni
Dedeoğulları, Asım Boray, Muntas yazi Ertan, Fethi Baydar, Nadir Er
Ulu, Arif Yiğitman, Kamil Türksoy, gün, Huldi Argüner, Hilmi Gençer, 
Necmettin Ergüven, Nevzat Başarır, Fethi Ertekin, Rifat Evranaz, Baha
Mustafa Yoruç. Nevzat Timurtaş, ettin Bilginer, Muzaffer Sargut, Hay
ı. Hakkı Alpay, Reşit Özkay, Emrul· rettin Öner, Riza Salgıtay, Sabri Ün
lah Sümer, Sait Oskay, Sabit Bozkurt savaş, Sabahattin Ölg üntürk, Hilmi 
M. Hakkı Pekçe, M. Kemal, Şerafet- Çağlar, Hikmet Arıoğlu, Selahattin 
tin Gizer, M. Necati Süesalin, A. Bas- Gökmen, Zekeriya Yurdasin, Aslan 
ri Kışlalı, Rifat Yıldırım, Cavid An· Büntan, İbrahim Barut, Yusuf Tuna, 
daç, Muammer Erbaşol, M. Ali Er - Cihat Alpögün, Orhan Zafer Balkan
korkut, H. İsmet Onal, Halil Atala, lı, llamdi Aksoyer, Hüsnü Konura), 
Kamil Çoru!, M. Necmettin Dinmez, Nuri Ongın, Ahmet Aslay, Nuri İlse
Kemal Revi, H. Tahsin Zaniz, 1. Hak- ven, Abdurrahman İzgi, Veli Ertekin, 
kı Eroğlu, Mehmet Dentaş, Mecit Er- Bahayi Gökçin, Ekrem Öncü, Ekrem, 
dem, Nedim Barlas, Münip Daryal, Veli Yalçındağ. Ekrem Berkyel, H. 

Cemal Ergüden, M. Talat Çankırlı, 
A. Haydar Günalp, A. Ziya Altuğ, 
Kazım Güney, Ahmet Tanyer, Fikri 
Ba~aran, Vehbi Öztolan, O. Sadi De • 
men, M. Ali Ergül, İzzet Avcı, Şev -
k~t Sanal, Şevket Boram, Süleyman 
Dınçsoy, Fahri Aközen Enver Tok 
Hüseyin Ürgen, A. Cev~t Akman, Na~ 
zım Yaşınok, M. Ali Özatlı, Ş. Sırrı 
Kurt, R. Cenani Korkut, E. Zeki Gü
ven, N. Oğuz, A. Nabi Güngirey Zeki 
Tuna, M . Remzi Ökten, M. Kazım 
Gündüz, Sırrı Eroğlu, Şemsettin Ev _ 
cim, Ali Alp, Mahmut Özalpat M Sa 
dullah Ergon, Hakkı Özhan 'K · 1 1. Hakkı Eroğlu. • ema 

Talip Gürkan, Ahmet Özsakarya, Sey 
fettin Çelikel, M. Şükrü Doğu, SaUi
hattin Güral, Emin· Uğinder, Numan, Ergoç Mamd~ Kortak, H. Avni Kük - 0STEGMENLİGE TERFİ EDEN 

ner, Y. Kerım Aktav, Hüsamettin . PİYADE TEGMENLERİ 
Görkey, Ö. Lfıtfi Saltık, M. Nihat Nihat Barkkan, Kemal Atın, Abdur· 

rahman Özer, Remzi İlter, Fethi Ton

kalp, Reşat Ağan, Enver Erçin, Hü-

YÜZBAŞILIÖA TERFİ EDEN 
SOV ARİ ÜST TEÖMENLERİ 
Ali Kıratlı, H. Hayri Gelgen, Fuat 

Erdoğan, Süleyman Demet, Sadettin 
Erekay. 

ÜSTEGMENLİGE TERFİ EDEN 
SÜVARİ TEÔMENLERİ 

Turgut Tuna, Niyazi Kurtay, Neç
mettin Kayhan, Mehmet Bora, Nedim 
Özeralp, Şahabettin Cantay, Saffet 
Saffet Sipahioğlu, Mekki Sander, 
Haydar Çalıyan, Avni Ergüven, Mür
teza Aldemir, Nuri Fırat, Nail Arpa
güç, Niyazi Akat, Hayrretin Örge, 
Sabahattin Sürsal, Enver Alat, Fazıl 
Kocagüney, Abdürrahman Özakın, 

Nevzat, Memduh Kandora, R. Zühtü 
Gürel, Einı:; Erkon, Andullah Polat, 
Kemal Sayıl, A. Tamer, Sıtkı Oktay, 
Seyfettin Öner. 

Topçular 
ALBAYLIGA TERFİ EDEN 

TOPÇU Y ARBA YLARI 

Recep Sebukcebe, Hayrullah Şen -
top, Sami Topçu, Aziz Güler, M. Tev
fik Başarır, Nail Başdoğan, 1. Hakkı 
Tunçay. 

Y ARBA YLIGA TERFİ EDEN 
TOPÇU BİNBAŞILARI 

M. Münir Ulengin, M. Hikmet Bil
gin, Z. Mccit Sönmezalp, Ziya Gülalp, 
Mesut Onat, Sclahattin Altıntuğ, Kad 
ri Akçam, 1. Hakkı Yalazan, Şerif 
Erk, Ali Akisü, Cevdet Süer, Hakkı 
Tunga, Ömer Ersin, M. Zeki Ulusoy, 
M. Sadık Soyer, İdris Örz, M. Şükrü 
Bıyıkhan, M. Zeki Öztürk, Y. Kenan 
Birsan, 1. Kazım Purut, R~ Karabulut, 
Behsat Güneş, Cemal Kıvanç, 1. Sıt
kı Sudas, H. Hıfzı Çataltepe, 1. Etem 
Kırdar. 

BlNBAŞILICA TERFİ EDEN 
TOPÇU YÜZBAŞILARI 

Lütfullah Kebapçıoğlu, Bedrettin 
Budak, A. Kazım Özçetin, Şakir Ulu
kutlu, Cemil Ökten, Nurettin Yülce
ğe, Fethi Kural, Nazif Kayalıbal Ü
zeyir Kingır, Burhanettin Kocaa;dın, 
Abdülbaki Gülsün, Ömer Aybay, A. 
Cemal Kunçay, Ali Işıtman, Ali Bay
rak, Sadık Süel, Fehmi Tuncalı, M. 
Rüştü Kaya!, Halil Tümer, A. Ülvi 
Utku, R. Kani Şukadaroğ1u, R. Rüştü 
Üc:t:ı 1 Nııc:r"t f'ı 7UA" M-U .. - - LLn
Rifat Tuna, Hüsamettin Birsan, Rifat 

Sebik, Rifat Önder, Sadi Alantar, A. S, SaHihattin Öngen, Sadettin Çan
Riza Bayata, A. Şükrü Berkalp, Ke • ta.y, H. Mesut Giray, Sarim Alruh, 
nan Oruc. A. Riza Atak, A. Kemal A- Fıkret Bilgen, Hilmi Süal, İsmail 
taünal, M. Arif Ölçen M. Neşet Ka - Türkkan, Neşdet Kızılkanat, Behçet 
zankaya, Şaban Arıkan, A. Kazım Ergün, Mahmut Bakan, Şemı;;ettin 
Baykan, H. Hayri Erkan, II. Hüsnü Kuley, İb~ahim Ozar, Bedri Korataş, 
Taşkın, CeHilettin Dinç, M. Sadık A- Muhtar Guraksu, A~i Öncü, Sadih As
rıkan, Mehmet Saykan, Salahattin lan, Sa~ıp Özar, Faık Ertuş, Zekeriya 
Gürses, Fikri Teoman, Hasan Ergun, ~urdasın, Kemal Türkey, Muzafferet
H. Ali Akıncı, Zekayi Özyalın, Neşet tın Akuraz, Muz~ffer Aysan, Meh
Çetinakıncı, M. Salim Koydemir, İz- met A~bay, Hayr.ı Armadan, Muzaf -
zet Yavuzkızılkan, M. Edip Alpan, fer Tuglua~, Halıt, Hasa~ Sargin, Zi-

Keske, A. IIulUsi Arnas, Mehmet Er
deniz, Şükrü Önder, M. Şükrü Demir
sü, B. Sıtkı Bürsal, Ali Okandan, Cez
mi Çetin, Abdurrahim Ürey H. Hüs
nü Güreç, Kani Demirören, Kamil A
tay, A. Hilmi Bingöl, Vahap Tezcan, 
A. Münir Ağca, Halil Yurdakul, M. 
Nuri Onan, Nazmi Gürel, Hakkı Pot, 
A. Rıza Elam, H. Basri Oçal, R. Rüş
tü Kaya!, 1. Hakkı Saydam, Mustafa 
Sander, E. Sabri Ceyhun, Hasip A
kın, H. Remzi Bozoğlu, Rifat Çelen, 
M. Emin Gürel, Yusuf Öner, Besim 
Demiralp, Baheddin Yüceor, Vasıf 
Aydınarslan, A. Hıfzı Alğan, l. Veh
bi Ağır, H. Edip Topçuoğlu, A. Hay
dar Canatan, Hidayet Sezginer, Giya
seddin Öncel, A. Rüstem Kurğan, M. 
Şefik Alper, S. Sırrı Sirman, Remzi 
Savul, Cemal, Reşit Erkmen, Mazlum 
Öztuna, A. Rasim Yayger, M. Kazım 
Koruğan, M. Emin Boyabat, A. Nihat 
Alğan, Rıza Yanardağ, A. Şevki 

Türkmen, M. Nedim Özscvinç, M. Şev 
ket Bulut Nazım Akalın Osman Adalp 
Halit Gücüm, Sabri Akın, A. Haydar 
Öçalp, Hayrettin Kıvanç, Kemalettin 
Kocaaygın, Abdülfettah lpekşen, Ni
zamettin Alantar, Alişen Cenkci, A. 
Pertev İyigör, Y. Niyazi Akün, İrfan 
Demiröz S. Fahri Pekiner, Abbas 
Dinçer, Ali Tunçbay, S. Sami Er bil: 
gin, Zeki Tanber, B. Sıtkı Kural, Nı· 

seyin Durçip, Avni Ersin, Cahit Tol· met Elgün, A. Riza Giiç, Mümtaz T~-
ıu Fer.ıt Ünseli, Mümtaz Çakar, Halıt 

s ff E · H ı-•u"snu" Özel B Sıt- ya Hayasoglu, A. İbrahım Öngürer, 
a et .. ngın. · ~ • · C ı·ı · S ö 

Ö .. T l Alb y M Cavı't e a ettın encar, mer Sayil İhsan 
kı zsoy, arıt ugun, . Ö . .' 

H H .. .. D" T lhat Sile Erkan, . Mevlud Yanık, Suleyman 
Onum, . usnu ınç, a • C h' O S . İ . Y" 1 0 T ğl y Tarım, a ıt ysal, alıh Çıtak, h-
Salıh uc.c , sman osuno u, . .. . . . 

· k-.-- S f'k T k A R'fat san Sudar, Zıhnı Alpan Fayık Oğuz, 
Zıya Er uş. e ı o er, . ı S". t Ö k" N 

.. R f ' k T M hl' Alt g· Cevat uın, zzet z ınay, usret A-Sonmez e ı unca, u ıs ı • z· . 
.. .. ö' b M H kk Ö d M tasoy, Enver, ıyaettın Kızılpınar, 

Zuhtu z er, . a ı z ener, , . R f Y" 
Ç 1

.k H d ' O M L At Şemsettın, a et ucealpan, Kemalet 
Mazhar e ı man, a ı çer, . u - . A d H kk S d A H'l . . · E y "k ş tın y ın, a ı ay ar, . ı mı 
fi Sipahı. Burhanettın grı apı, ev· Ak k" Ek K z· t' ö te ın, rem anı:;u, ıyaet ın -
ket Akdogan . neyli, Numan, Vedat Alpakıncı, M. 

ALBA YLIÔA TERFİ EDEN Osman, Şahabettin Süer, Halil Ulaş. 
KURMA V YARBAYLAR İhsan Kalyon, Mustafa Çetin, CeHi -

A. Remzi Berköz, Tahsin Çelebi -
can. M. Rasıh Kayabalı, Şevket Ay -
kan, Y. Vişdani Eğeli, H. Tahsin A
katürk, H . Hayri Aytepe, Naci Aka, 
Hüseyin Spon. A. Saim Arcan, M. 
R efik Yüce, İbrahim Cedim, M. Rüş· 
tü Erdelhün, A. Rıza Gürcan, M. Hil· 
mi Oray, M. Zeki Sanal, Osman Güray 
Mükerrem Erkmen, Yakup Gürkay -
nak, İhsan Erinç, Hayrettin Arun, 

}ettin Akarsu, İbrahim Baran, Muzaf
fer Bengü, Cahit Aksoyun, Hüsnü 
Baydargı, İzzettin Dağlı, Nihat Ay
han, Şükrü Güngör, Muzaffer Öz· 
yurtlu, Ali Çelik, Hüseyin Alev, Re
şat, Hakkı, Mehmet Gökaltay, Kema
lettin, Osman Kaan, E. Hüsnü Sümür
si, Mustafa Gönenç, Kemal Alpan, E
sat, V. Ali, İhsan Duyaslan, Rauf 
Cankorur, F.ahrettin Demirel, Remzi 

ğay, Esat Yüceoral, Osman Oksoy, • 
Tomaç Fikri Orhon, O. Fikri Gür -

İhsan Erdener. ' · gen Hüsnü Sargın, M. Şevket Derın-

Süvariler 
ALBAYLIGA TERF EDEN 
SÜVARİ YARBAYLAR! 

Hüseyin Akkerman. 

gör: Muzaffer Oray, A. Rıza Kırgız. 

YOZBAŞILIGA TERFİ EDEN 
TOPÇU OSTEÖMENLERİ 

A. Refik Beril, Mazhar Ersoylu, 

Necdet Harmankaya, Huliısi Suma., 
Y. Ziya Salaş. Adil Türkoğlu, Ziya 

YARBAYLICA TERFİ EDEN Toksöz, Mustafa Bozkaya, Nezihi Bar 
SÜVARİ BİNBAŞILARI 

tas, Süphi Saner, A. Lutfi Sirman, 
M. Fahrettin Snğar, Fevzi Süral, 

~evket Şendil, M. Hakkı Kılıçaslan, Bürhan Ölceyto, Nevzat ~rtürk, Zi • 
Abdüllatif Kumuk, Niyazi Akar, H. ya Omay, Mustafa Alptekın, Muzaf -
A~ni Ba.ğna, ~· Hulusi Alkan, Cavat fer İzgiey, Remzi Uzunhay, Fikri Ön 
G~venerın, Fa~k Babacan, Mufahham al, Dursun Sunga, Şekip Kürten, Sa-
Goker, Ö. Nazıf Tugay, Necati Ba - . D · ı Necati Artunı Refik 1ı . 
tuk, A. Riza Arım, A. Huli'ısi Akın. mı emır~ ' k.. M F k A 

kin SeJamı Tc un, . aru teş, 

BİNBAŞILIŞA. TERFİ EDEN Niyazi Tetik, İsmail Oyman, M. Ke-
SOV ARİ YÜZBAŞILARI mal Tunçayma, Cahit Arım, M. Ke _ 

Tevfik Çerdik, P. Hamit Gençe Sa- E ·n KaAmil Ateşmen M z · S.. .. ş • nan sengı , , . e-
ıt uslu, evket Atlas, Nurettin Din· . M v hb' A y h 
çer, Hüsnü Tanker, Hamdi, M. Fuat kı Kutsar, . e. ı rman, a ya 
Sükan Riza Şenatlı, A. Bican Abalı, Okçu. Burhanettın Olcayto, Mustafa 
Nuri Güven, İrfan Uludoğan, i. Sefa Alptekin, A. Hayclar. 

Sünal, Muharrem Özaydın, A. Rüştü OSTEÖMENLİGE TERFİ EDEN 
Narter, Abdülhalim Oycay, Sadettin İSTİHKAM TEGMENLERİ 
Oktar, Mustafa Arbak, Feridun Dar
yal, Tevfik Kılınç C. Macit Akagün, 
Sadettin Erekay. 

Akif Yavuz, Hüseyin Alkaya, Ri. 
fat özsoy, Cemal Canga, Abdülgani 

Türkberk, Ziya Yurdakul, Kemal Ak· 
ışık, I-Iüdaverdi Ersoy, Mehmet Gü -
ral, A. Nazım Büyüm, Mehmet Er
ker, Zeyyat Sora, İbrahim Akcal, Ha
san Ilgaz, Nedim Günden, Burhanet
tin Hekimoğlu, İbrahim Ersan, Nuri 
Başaran, Ali Özkan, Ömer Alkan. 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
MUHABERE USTTEGMENLERİ 
Veliyettin Esin, Emin Topkaya, Feh
mi Okan, Akif Teloken, Sadettin 
Şerman, Şükrü Altaçan. 

YOZBAŞILIGA TERFİ EDEN 
MUHABERE ÜSTTEÔMENLERİ 

Nazmi Uca!, Necdet Akyel, Kazım 
Doğancı, M. İhsan Duray, Şevki Al
saçıntı, Fikri Öngören, Necmettin 
Aksoy, Hamdi Yener, A. Sırrı Ülkü. 

0STTEÔMENLİGE TERFİ EDEN 
MUHABERE TEÔMENLERİ 
Abdurrahman Durutürk, Hikmet 

Sevant. Saim Oskay, Muhterem Ek -
men, Nuri Kıratlı, Nihat Çokyücel, 
Llıtfi Ökten, Rifat Ergün, Muhittin 
Gürelli, CeıaI Nerat, Ali Denli, Ke
malettin Yaşar, İhsan Gencer, Ahmet 
Tunça, Fethi Çakın, Nurettin Bilgin, 
Fethullah Eser, Salahattin Türkkan, 
Şükrü Erdiren, Mahmut Aysal, Ser
met Birkan. 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
DEMlRYOLU YÜZBAŞILARI 
Haydar Erten, İshak Salaçin, İh

san Dura, A. Kemalettin Alpa. 

0STTEGMENI..1ôE TERFİ EDEN 
DEMİRYOL TEGMENLER! 
Ekrem İzgü, Ahmet Onar, Celalet

tin Ayan, A. Ulvi Savaşkan, Raci Ka
leli, Kemal Füine, Abdullah Agol, 
Fahri Sapkaya, Nurettin Ucarı, İlha
mi Soysan, Remzi Çakım. 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN 
OTOMOBİL YARBAYLAR! 
Seyit Olca. 

YARBAYLIÖA TERFİ EDEN 
OTOMOBİL BİNBAŞILARI 
M. Asım Aytun. 

BİNBAŞILICA TERFİ EDEN 
OTOMOBİL YÜZBAŞILARI 

Kamil Var, Vasfi Tunçay, Bahaet
tin Bayülgen, Cemal, Hüsnü. 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
NAKLİYE YÜZBAŞILARI 
İzzet Özkul, Remzi Bakırbuç, A-

ını tt.yuı;ı, >:>upııı uıuo.ı. 

YÜZBAŞILICA TERFİ EDEN 
NAKLİYE ÜSTTEGMENLERİ 

Kazım Kırkkanat, Nurettin Bin· 
göl, Nihat Kasilli, Bahrin Altınova, 
Süleyman Aktekin, A. Rıza Altınbaş, 
İbrahim Öcal, O .Nuri Sonaer. 

OSTTEGMENLİGE TERFİ EDEN 
NAKLİYE TEGMENLERİ 

Fahrettin Bengüer, M. Tevfik Ur· 
ga, Agah Bircan, Hayri Sukan, Ah
met Aritan, Naci Uz, Salih Çidır, Fet 
hi Ünver Salih Tarakcı, Şefik Gök· 
ten, Behç,et Demir, Ke~al Ateş, Hüs-

nü Erzik. 

ALBA YLIÔA TERFİ EDEN FEN 
SANAT YARBAYLAR! 

Osman Arkan. 

YARBAYLIÔA TERFİ EDEN 
FEN SANAT BİNBAŞILARI 
E. Sedat Salman, Kazım Özsoy. 

BİNBAŞILIGA TERFİ EDEN 
FEN SANAT YÜZBAŞILARI 
Seyfettin Kirtmen. 

FEN SANAT YÜZBAŞILIGINA 
TERFİ EDEN ÜSTTEGMENLER 

Enver Kutaydın, Nizamettin Nar
man, Halit Sunalp, Kemalettin Gü
ney. 

ASKERİ FABRİKALAR ALBAY
LIÔINA TERFİ EDEN ASKERi 

F1?-BRİKA YARBAYLAR! 
Ferıt Özkurt, O. Nuri Gürler. 

YARBAYLIÔA TERFİ EDEN AS· 
KERt F ABRIKA BİNBAŞILARI 

. R~kım Özkök, M. Asım İnal, M. 
Hılmı Akyar, Fahrett" G" .. R 
Ş d. S" ın urun, . 

a ı uder. 

BİNBAŞILIGA TERFİ EDEN 
AEKERI FABRİKA 
YÜZBAŞILARI 

Saim Öğer. 

YÜZBAŞILICA TERFİ EDEN 
ASKER! FABRİKA 
ÜSTTEGMENLERİ 

Kemalettin Bergesü. 

Y ARBA YLIGA TERFİ EDEN 
MÜHENDİS BİNBAŞILARI 
Ö. Lutfi Birkan. 

BlNBAŞILJôA TERFİ EDEN 
MÜHENDİS YÜZBAŞILARI 
Hasan Kıreli: 

ALBA YLIGA TERFİ EDEN 
HARTA YÜZBAŞILARI 

H. Fehmi Tunçer, Cemal Kambay, 
Kadri Koray. 

YARBAYLICA TERFİ EDEN 
HARTA BİNBAŞILARI 

Nazif Aşkın, Fenni Iıın, Fuat Öz-

bal kar~ 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
HARTA YÜZBAŞILARI 

Bilal Bilal, Kemalettin Yeşin, A. 
Cemal Çetin, M. Nuri Yolaç. 1. Fuat 
Göney, Davut Öcken, Kemal Uluksa. 
M. Münür Ama~ur. 

YÜZBAŞILICA TERFİ EDEN 
HARTA OSTTEÔMENLERİ 
1. Etem Usluer, 1. Kemal Çamkır, 

Salahattin Sebgör, M. Raif Göneç
can, Reşit Bertay, Ahmet Tunçay, 
İbrahim Oralel, Hayri Yönde!. 

ALBA YLIGA TERFİ EDE."T 
TABİP YARBAYLAR 

1. Hullısi Erel, Arif Tolgay, Hü
seyin Yüce, Abdülmecit Sayan, M. 
Nuri Maktalan, M. Cemal lspahi, E
dip Opan, Celalettin Toker, A. Sait 
Ertemsin. 

Y ARBA YLIGA TERFİ EDEN 
TABİP BİNBAŞILAR 

M. Niyazi Bililer, Halil Tuğtepe, 
S. Suat Mengü, Kemal Tuğ, A. Muh· 
tar Sanlav, M. Kemal Özsoy, A. Muh· 
tar, R. Halit Baran, A. Lfıtfi Da)!de· 
len. 

BİNBAŞILIGA TERFİ EDEN 
TABİP YÜZBAŞILAR 

M .Cezmi Türk, M. Vehbi Tuşik, 
Saip Birkan, H. Hüseyin, O. İrfan 
Dinçer, A. Cevat Alpsoy, A. Sami, 
M. Salih Dörbudak, A. Neşet Kulak
çı, M. Rüştii Turgul, M. Fahrettin 
Yaka!, M. Mevllıt Doğantu, Asım Kiş 
mir, A. Hilmi Demir Onat, M. Hasip 
Emiroğlu, M. İhsan Gürbüz, Refik 
Tilkicioğlu, Müslim Gür, M. Şerif, 1. 
Kemal Arcan, H. Rıza Doğrusoy, M. 
Nurullah, Hüseyin, A. Süreyya Ata
ma!. 

ALBA YLIÔA TERFİ EDEN 
ECZACI YARBAYLAR 

M. Şevket İlgan, M. Faik Özil, A. 
Hulusi Duyar, Bilal Tiner, M. Arif 
Kökez, Mustafa Benlier. 

BİNBAŞILIGA TERFİ EDEN 
ECZACI YÜZBAŞILAR 

A. Cemil, E. Fahrettin Yalçıntaş, 

A. Kazım Gürman. 

YOZBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
ECZACIÜSTEÖMENLER 

İhsan Sönmez, Y. Mehmet Ulukan, 
M. Reşat Bayer, 1. Hakkı Soerden, 

!!:.Ji~~ı~, -~·-~~~LPa~~rJ_Jt'I. Kenan 

ALBA YLIÔA TERFİ EDEN 
KİMYAGER YARBAYLAR 

Kazım Tuna, H. Niyazi Pankoğlu, 

Tevfik Usman. 

BİNBAŞILIÖA TERFİ EDEN 
DİŞÇİ YÜZBAŞILAR 

M. Rüştü Türesin, Selahattin Gil • 
ven, 1. Hakkı Önen, O. Kamil Özen, 
Remzi Güleyyüz, H. Fikret Gemici -
oğlu. 

ALBA YLIÖA TERFİ EDEN 
VETERİNER YARBAYLAR 

Şevket Ulusoy, Nurettin Söylemez
oğlu, M. Süreyya Aygün, Abdülkadir 
Toton, Mehmet Soykan, S. Fikri Al
tuğ, M. Ragip Siral, İbrahim Koçtürk. 

YARBA YLIÖA TERFİ EDEN 
VETERİNER YARBAYLAR 

S. Süreyya Altekin, A Vecihi Tan
car, M. Medeni Sürer, Hayrettin Te
zer, Abdullah Yurdabayrak, Ekrem 
Selekman, Sadullah Kesenay, Ekrem 
Güleryüz, Recep Özçelik, Nahit Çok· 
başaran, Cemil Gökçe, İsmail Erten, 
H . Hüsnü Urkucu, Memduh Tunçer, 
Tahsin Doruk, Mazhar Atay, Rifat 
Maral, Kazım Alpergün, Kadri Can, 
Cemil Olcay, Haydar Soykan, Orhan 
Er kurt, 

ALBA YLIÔA TERFİ EDEN 
LEVAZIM YARBAYLAR! . 

Hüsamettin Anış, Mustafa Sevik• 
tekin, Şevket Çobanoğlu, Muhittin 
Süer, Refik Erkoçak, İhsan Akal, Nu
rettin Sezer, Muı:;tafa Meriçli, Cevdet 
Kur kan. 

YARBA YLIÔA TERFİ EDEN 
LEVAZIM BİNBAŞILARI 

Ahmet Süer, Sabri Taş, Sami 01. 
çay, A. Galip Gümen. 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
LEVAZIM YÜZBAŞILARI 

Naci Aktuna, Kemal Aygünal, Der
viş Öşmant, A. Cevdet Oran, Nazım 
Gürsü, Seyit Kuyululu, Ziya Besler, 
Kazım Uluçevik, Kadri İnan. 

YÜZBAŞILICA TERFİ EDEN 
LEVAZIM ÜSTTEÔMENLERİ 
Cevat Soykan, Hüsamettin Akaby, 

Fehmi Akar, Mahmut Beksu, R. Ni
yazi Ergen, Abdülkerim Öz, Vafi 
Kök, Muammer Atalay, 

ÜSTTEGMENLİGE TERFİ EDEN 
LEVAZIM TEGMENLERİ 

Emin Filin, Niyazi Tazanh, Sıtkı 
İldem, Fikret Erensoy, Fethi Ayalp, 
Ahmet Akın, Reşit Alkış, Şerafettin 
Öçal, Cavit Özaltan, Ruşen Ona!, Ce
ıaı Süer, Tevfik Aköz, Vafik Özeren, 
Ziya Taner, M. Reşat Artcmiz, Ali 
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bugün törenle kutluyoruz Kolga, Ahmet Bora, Şaban Saban, Tu
rul Akın, Ahmet Yene], H. Basri Gü
neş, Bedri Yüce, Abbas Öner, Şadan 
Aksoylar, Hüsnü, Riza Yılmaz, Galip 
Bayır, M. Fuat Birsay, Necati Yücel, 
Adil Sümen, Galip Ersan, Nasrettin 
Şahin, Zeki Kökmen, Ahmet Barlas. 

BiRİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
AS. ADLI HAKİMLER 

t. Hakkı Oflas. 

İKİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 3. 
As. HAKİMLER 

Nuri Ergenekon, M. Kadri Ünsal, 
Cemil Tüfenk, Kamil Üstün, 

kan, A. Nazmi İlhan, Kemal Duygun, 
M. Mesut Özgenlcr, M. Hasip Gür, 
M. Veysi Ergin, 1. Lfıtfi Baskark, 
Fahrettin Basın, D. Mehmet Durdu, 
Şevki Tankan, A. Faik Acar, Sclahat
tin Sarıkaya, Osman Olguner, H. Hüs 
nü Turanlı, 1. Hakkı Tanyeri, Abdül
hamit Ersan, O. Nuri Ersiper. 

4. S. TERFİ EDEN HESAP 
MEMURLARI 

Deniz kadrosunda 
terfi edenler 

Yüksek tasdikten geçen deniz su • 
baylarımıza ait olan terfi listesini ay
nen neşrediyoruz : 

DENİZ KUR. BNB. LIKT AN 
KUR. YARBAYLIGA 

Nuri Günege, Rifat Özdeş, Münci 
Ülhan. 

DENİZ KUR. YÜZBAŞILIKTAN 
KUR. BNB. LIGA 

Tevfik Sargut, Ekrem Erman. 

SINIF 4. ASKERİ ÖÖRETMEN -
LİKTEN SINIF 3. ASKERi 

ÖGRETMENLİGE 
Selahattin Göncmek. 

SINIF 5. HESAP MEMURLUGUN
DAN SINIF 4. HESAP 

MEMURLUGUNA 
Turhan Tümer. • 

SINIF 3. MUAMELE MEMURLU
CUNDAN SINIF 2. MUAMELE 

MEMURLUÖUNA 
Nesip Hınçalay. 

SINIF 4. MUAMELE MEMURI,.U
GUNDAN SINIF 3. MUAMELE 

MEMURLUGUNA 
İsmail Toksöz. 

(Başı 1. inci sayfada) 
de soğumamıı, ahlakımızda 
yıpranmamı§tır. Vazife ve me
suliyetlerimizin ağırlığı, hiç 
bir vakit irade ve karar kuvet
lerimizin üıtünde olmıyacak
tır. 

Biz sulhu, otuz ağustosçular ruhu 
ile istiyoruz. Bu zafer, türk 
milletinin kendi hüriyetine aş
kı kadar, bQ§ka milletlerin hü
riyetine sayguını gösteren bir 
timsaldir. 

Falih Rıfkı ATAY 

ceği gibi o gece halkevlcri, olmı .. 
yan yerlerde parti merkezlerinde top
lantılar yapılacak ve konferanslar ve
rilecektir. 

7. - Bu büyük ve milli hadise hak
kındaki merasime matbuatımız 30 ve 
31 ağustos günleri yapacakları kıy
metli ncşriyatlariyle iştirak edecek
lerdir. 

8. - Halkın kolay ve ucuz bu me
rasime iştiraki için 30 ağustos günü 
merasim yeri ile Afyon ve İzmir ara
sında ucuz tarifeli gidiş ve dönü~ 
trenleri tertip edilecektir. ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFİ EDEN 

4. SINIF AS. ADLI HAKİMLER 
Arif Onat. 

4 SINIFA TERFİ EDEN 5. SINIF 
AS. ADLI HAKİMLER 

Dilaver Uysal. 

Rüştü, Mustafa Öner, 1. Hakkı Yal
çın, H. Avni Sönmez, Zülfikar Gemi
cioğlu, D. Rahmi Taşkın, İzzet Kor -
kutcrden, M. Asap Başman, M. Ali 
Polatkan, Mcvlfıt Ergün, Ö. Lfıtfi 
Çalışlar, M. Lfıtfi Aydın, İsmail Kurt 
can, H. Avni Altuğ, Ahmet Batuk, A. 
Fehmi Alsansan,. Selahattin Akbay, 
A. Zeki Koro, M. Ali Mcmiş, Şahap 

Yıldız, Musa Çorum. 

GÜVERTE Y ARBA YLIKT AN 
GÜVERTE ALBA YLIGA 

Fehmi Kartal, Saim Çığ, Hidayet SINIF 5. MUAMELE MEMURLU-
Bosut. GUNDAN SINIF 4. MUAMELE Bugünkü tören 

9. - Silgi saray istasyonu ile me
rasim yeri arasındaki münakalat ve 
merasim yerindeki hazırlıklar kolor
du kumandanlığınca temin edilecek
tir. Gerek bu münakalat ve gerekse 
merasimin heyeti umumiyesindc Kü
tahya ve Afyon vil5.yetlcri ve Parti 
teşkitatı kolorduya azami yardımı 
yapacaklardır. 

S. SINIFA TERFİ EDEN 6. SINIF 
AS. ADLI HAKİMLER 

Kazım Yalman. 

BİRİNCİ SINIF OLAN İKİNCİ 
SINIF ÖGRETMENLER 

lsmail Ünerdoğan. 

İKİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
ÜÇÜNCÜ S. AS. öCRETMENLER 

Nazmi Çağan. 

6. S. TERFİ EDEN 7. S. ASKERi 
ÖCRETMENLER 

M. Rami Karul. 

BEŞİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
MUAMELE MEMURLARI 

A. Riza Alpan, Mehmet Üzer. 

3. SINIFTAN 2. S. TERFİ EDEN 
MUAMELE MEMURLARI 

Lutfullah Ecevit, M. İlhami Ayken, 
A. Nuri Tümen. 

BEŞİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
MU AMELE MEMURLARI 

Memduh Çclebioğlu, M. Ali Öz
man, M. Saim Tanır, M. Sıtkı Göncü, 
Fehmi Boyacıoğlu, t. Besim Aroy
mak, Cenani Enyüce, M. Emin Üge, 
l. Hakkı Rühoğlu, M. Cemal Önüt, 
A. Kamil Aydar, Hüsamettin İsfendi
yar, Hıfzı Tutkavul, Mustafa Balkan, 
A. Hikmet Ertunç. 

4. S. TERFİ EDEN 5. SINIF 
MU AMELE MEMURLARI 

Süleyman Ayas, M. Canip Aysun, 
M. Şükrü Eekinbaş, O. Nuri Diker, 
Arif CofakoiHu. Fevzi Aktui!. M. Ka
zım Oray, H. Riza Balkış, Nuri Ar -
man, S. Emin Erbilgin, Hüsamettin 
Gülderen, Murat Güler, A. Avni Ulu
baş, Hayri Doğrusözlü, M. Nebil So
yak, Zihni Göktan, S. Nuri Tunçek, 
Fettah Alpgüncr, Şerafettin Kılınç, 
Muzaffer Unaner, A. Galip Özaltan, 
Cemil Aslan, Şükrü Dökücü, Aliş Gö
nercr, Nazif Us, M. Necdet Demirel, 
Hulusi Arpan, R. Sıtkı Sülerman, A. 
Turan Güven, Haşim Şarman, M. Vey 
acı Baykoç, M. Adil Ezen, Naim Çe
lik, M. Şükrü Arbaş, İbrahim Hak -
man, M. Bahaettin Teksun, M. Emin 
Yaltırak, Cemal Ulubaş, M. Celal 
Gürsu, Niyazi Kaynak, Rasim Okay, 
M. Nusret Çelensoy, Necmettin Gü. 
len, Talip Tetik, M. Nercddin Saçkan, 
A. Galip Çahyan, Arif Türker, İsma
il Tezcan, A. Riza Önder, M. Hamdi 
Taner, Raif Başaran, M. İlhami Akcr, 
Avni Korte, M. Cemal Gürsu, A. Şe
rif Gökden, !. Şahabettin Kor. 

BİNBAŞILIÔA TERFİ EDEN 
İSTİHKAM YÜZBAŞILARI 

İhsan Varan, M. Kemalettin Kuşçu, 
Halit Erat., Muammer Duruk, Abdül
baki Özgüler, Ragıp Tulgay, Mustafa 
Gürtekin, Bahattin Akman, M. Ziya 
Sümerkan, A. İzzet Bentürk, 1. Hak
kı Birkan, İhsan Üner, Hasan Adalı, 
Neşet İşman, Kemal Süler, Kadri Er
budak. 

Yzb. liğc TERFİ EDEN İSTİHKAM 
ÜSTECMENLERİ 

Adil Araslı, Naim Tümer. 
4. S. TERFİ EDEN MUAMELE 

MEMURLARI 
A. Muhtar Acar, M. Muammer O

may, A. Rıza Caner, M. Lfıtfi Tamer, 
Sait Eken, Ruşen Biricik, Hüseyin 
Batır, M. Kasım İlkyaz, Esat Okay, 
H. Tahsin Turgay, M. Cemal Uygun 
M. Zihni Yavuz, Şerafettin Şenol, 
M. Fehmi Şekkinel, Halil Ekincioğlu, 
Adem Tureten A. Bican Uzunçarşılı, 
Nuri Dayan, M. Fahri Hanef, Akif Ö
züdoğru, M. Muzaffer Sözüner, A. A
rif Bcgit, Suat Yarkın, A. Saim Ar -
pat, Selim Ulukan, Salih Özil. 

6. S. TERFİ EDEN YEDİNCİ 
SINIF MUAMELE MEMURLARI 

Osman Uğur. 

ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFİ EDEN 
DÖRDÜNCÜ SINIF HESAP 

MEMURLARI 
Niyazi Genç, Ahmet Özalp, O. Nu

ri Akan. 

S. S. TERFİ EDEN 6. S. HESAP 
MEMURLARI 

A. Vasıf Moral, M. Haydar, İrfan 

Ertürk, Abdülkadir Küçük, A. İhsan 
Gükçe, Yusuf Özer, A. Haydar Erdal 
h, Hamdi Kesmen, Ragıp Somer, H. 
Turhan Sürel, A. Kemal Önen, Sadet
tin Atakan, M. Vcvzi Doğaner, Süley
man Tuncay, Adil Onsekizoğlu, H. 
Saim Tunçer, Bahri Eceal, Hayri Kan 
demir. 

6. S. TERFİ EDEN YEDİNCİ 
SINIF HESAP MEMURLARI 

Fatih Taşkın, 1. Burhanettin Ala
gaş, Yaşar Tezci, Abdullah Çamhbel, 
Vahit Kutçulu, Ruhi Sarıhan, Nuri 
Kaydız, İsmail Oğuz, Şevki Kılınç, 
Şinasi Yükselen, B. Sıtkı Özkan, Ra
şit Sipici, A. Haydar Tuğğar. Hasan 
Gökalp, Refet Dcmokan, Yümlü 
Sarı, O. Nuri Arığ. 

ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFİ EDEN 
DÖRDÜNCÜ SINIF İMAMLAR 
Mehmet Erdönmez, M. Celal Er -

gun, O. Nuri Özkurt, İsmail Sözkc -
sen, Hasan, Sadettin Gökay, Murat Ay 
demir, M. Fehmi Ba:ıaran, Y. Ziya 
Özer, H. Feyzi Akıncı, Liltfullah Kut 
lubay, M. Nuri Yüce, l. Etem Orbay, 
M. Nuri Şen, Ö. Şükrü Sönmez, B. Sa 
mi Eroğlu. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN 5. inci SINIF İMAMLAR 

Ali Baykal, Besim, Sangöl, H . İb -
rahim Akpeçe. 

ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFİ EDEN 
TÜFEKÇİLER 

A. Huh1si Akyol. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNCİ SINIF 

TÜFEKÇİLER 

Abdülkadir Kafkas, A. Azmi Oktar, 
Mustafa Tamer, Rasim Otağ, Ragıp 
Dipova, H. Hüsnü Alpakman, Abdur
rakip Uğurluol, Osman Oktay, Ey -
yüp Başkır, Mahmut Argun, Hakkı 
Çetin, Adem Erel, Hüseyin Çetin, 
İsmail Sun, A. Rıza Arpacık. Mehmet 
Gürbüz, Mevlud Çelikkan, Hilmi Coş 
guncr, Mehmet Gökçe, İlyaz Tosun, 
A. Rıza Öerz, Şaban Oktayhan, Musa 
Ergünlü, Osman Okur, Salih Sunay, 
Osman Bozkurt. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN NALBANTLAR 

Akif Aktaş, Zekeriya Demirören. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNCİ SINIF 

NALBANDLAR 
Ferhat Ergun. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNCİ SINIF 

SARAÇLAR 

Osman Kök. 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNC İSINIF 

MARANGOZLAR 

Mehmet Yattın, Mustafa Yücesan. 

BEŞİNCİ SINIFA TERFİ EDEN 
ALTINCI SINIF ETÜV 

MEMURLARI 
Huliısi Oktay. 

DÖRDÜNCÜ SINIF TELLİ 
MAKİNİSTLİGE TERFİ EDEN 

BEŞİNCİ SINIF TELLİ 
MAKİNİSTLER 

Zihni İmren. 

DÖRDÜNC Ü SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNCİ SINIF 

KAMACILAR 
Yahya Türkmen, Adil Karlıdağ, 

O. Nuri Acıkarın, Yakup 

DÖRDÜNCÜ SINIFA TERFİ 
EDEN BEŞİNCİ SINIF 

DEMİRCİLER 
Mehmet Pekün. 

4. S. Bandosunda Öğretmen A. Feyzi 
Sayar. 

S. 6. Bando Öğretmeni Ali Bastoncu 
S. 4 TERFİ EDEN BEŞİNCİ Remzi Duya!. 
SINIF HESAP MEMURLARI 

M. Nuri Ulucan, t. Haydar Tür, M. 4. S. Bando Öğretmen: F. Sabri Ko-
ral tın, 1. Etem Tezcan, Mehmet Aka

Nuri Akçeri, Nazmi Dayıoğlu, Ab -
dullah Sapkaya, ı. Hakkı, t. Sabri lın, Ali Gür, Mustafa Çayıroğlu. 
Gündar, M. Vasfı Uzcren, Hasan Da- 6. S. Bando Öğretmeni: Mustafa Perk 

üanü .Baı - •U. Kemal .Seskin. Hüae,Y.iA AP.man. 

GÜVERTE BNB. LIKT AN' 
GÜVERTE Y ARBA YLIGA 

Osman Gündoğan, Muzaffer Besen, 
Settar Ülman, Eşref Acar, Tuğrul 
Kılıçlı. 

GÜVERTE EYÜZBAŞILIKTAN 
GÜVERTE BNB. LIÖA 

Sadettin Kursan, Burhanettin Bil
geman, Muhlis Güremen, Cclalettin 
isen, Emin Gürdöl, Kemalettin Az -
gun, Tarık Köni, Saip Caner, Sedat 
Ülgür, Fuat Başak, Muzaffer Şükrü. 

GÜVERTE ÜSTECMENLİKTEN 
GÜVERTE YZB. LIGA 

Nejat Kosa!, Hüsnü Heper, Şaha -
bettin Gürel, Hikmet Dağada, Bürha
ncttin Güreli, Selahattin Köken, Za
hit Kırağlı, Alp Kun, Zeki Arda, Mu
hittin Darga, Muzaffer Özerman, La
tif Ergüder, Sedat Demirkol, Emir 
Erkilet, Ulvi Tekeş, Rami Abrak, 
Hidayet Öndün, Lütfü Sübar, Fadıl 
Türmen, Sabri Tanar, 'Kenan Önhon 
Muzaffer Denizcri. 

GÜVERTE TECMENLİKTEN 
GÜVERTE ÜSTEGMENLİGE 
Celal İyiceoğlu, Emin Yakıta], Şem 

settin Bargut, Nahit Çapancr, Fevzi 
Aloba, Selim Albatros, Hüsnü Korur, 
Remzi Fener, Kemal Kayacan, Münür 
Aral, Ferda Anaoğlu, .Iüseyin Aral, 
Fadıl Kartal, Nihat Ayyıldız, Bahri 
Kunt, İsfendiyar Altan, Cemal Süer, 
Şeref Şimşek, Tarık Ülgen, Azmi A
tasu, Avni Alpas. 

MAKİNE Y ARBA YLIKT AN 
MAKİNE ALBA YLIGA 

Hasan Çizme, Cemal Cebeci. 

MAKlNE BNB. LIKT AN 
MAKİNE Y ARBA YLIGA 

Bekir Eryencr, Mazhar Tuna, Tev
fik Falay, Cemil Ertaymaz, Naci Sez
gin, Mehmet Ali Tunçasrlan, Mehmet 
Olcay, Şükrü Baytu. 

MAKİNE YÜZBAŞILIKTAN 
MAKİNE BİNBAŞILIGA 

Kazım Meriç, İrfan Arun, Necati 
Gökçen, Cemil Ersu, Cemil Omaç, A
laattin Güven, Ulvi Kayagündüz. 

MAKİNE ÜSTEGMENLİKTEN 
MAKİNE YÜZBAŞILIGA 

Selahattin Demirsoy, Sadettin Ay
taman, Enver Tulgay, Nedim Tez gö
ren, Melih Doğu, Recep Baytalay, 
Kemalettin Özak, Ali Bora, Celfilet -
tin Akdoğan, Kemal Pekmezci, Sab
ri Özyurt, İsmail Ülesgin. 

MAKİNE TEGMENLİKTEN 
ÜSTEÖMENLİGE 

Cezmi Işına!, Ahmet Kaftancı, Nec
mi Birol, Necati As, Hasan Tarcan, 
Rüstem Bilgütay, Ferit Sertelli, Fet
hi Taylan, Muhlis Bora, Kemal Çağın, 
Vedat Süel, Fehmi Güçer, Mustafa 
Emre, Murat Kaner, Cahit Kıvaner. 

SANAYİ HARBİYE YÜZBAŞI -
LIKTAN SANAYİ HARBİYE 

BNB. LIGA 
Cevdet Mutuk. 

SANAYİ HARBİYE ÜSTEGMEN
LİKTEN SANAYİ HARBİYE 

YZB. LICA 
Hasan Dengiz, Cahit Boran. 

TABİB YARBAYLIKTAN 
TABIB ALBAYLICA 

Celalettin U guz. 

ECZACI YARBAYLIKTAN 
ECZACI ALBAYLIÖA 

Vasfi Hamarat. 

ECZACI ÜSTEÖMENLİKTEN 
ECZACI YÜZBAŞILIGA 

Safa Yigit 

LEVAZIM Y ARBA YLIKT AN 
LEVAZIM ALBA YLICA 

Cevdet Ardalı 

LEVAZIM YÜZBAŞILIKTAN 
LEVAZIM BİNBAŞILICA 

Nuri Tekçe, Şckip Altuntuğ, Ni • 
yazi Oguz. 

LEVAZIM TEGMENLİKTEN 
LEVAZIM ÜSTEGMENLİGE 
Nafi Ülbay, İbrahim Bölen, Samih 

Saldır, Azmi lrcngün. 
SINIF 4. ASKERi HAKİMLİKTEN 
SINIF 3. ASKERi HAKİMLİGE 
Eyüp Öner. 

SINIF 2. ASKER' ÖGRETMEN -
LİKTEN SINIF 1. ASKERİ 

ÖGRETMENLİÔE 
Haı;rettiA J.(alisun. 

MEMURLUGUNA 
Setahattin Günkut. 

SINIF 6. MUZİKA ÖÖRETMEN -
LİGİNDEN SINIF 5. MUZİKA 

ÖGRETMENLİGİNE 
Ahmet Ezgimen. 

SINIF 5. ASKERİ SANATKARLIK 
DAN SINIF 4. ASKERi 

SANATKARLICA 
Hasan Örtek. 

Jandarmada 
terfiler 

Ordu terfileri arasında yüksek tas
dikten geçen ve jandarma umum ku -
mandanlığına ait olan terfilerin liste
sini aşağıya aynen yazıyoruz : 

Y ARBA YLIKT AN ALBA YLIÖA 
Refik Günsev, İbrahim Sırrı Tekin 

BİNBAŞILIKTAN YARBAYLICA 
!. Cevdet Ergenekon, Nazmi Sev -

gen. 

ÖN YÜZBAŞILIKTAN 
BİNBAŞILICA 

Arif Erdem, Muhsin Kıvanç, H. 
Hayri Akkoyun, M. Nuri Çakın, İb -
rahim Özkaran, A. Ulvi Tunçay, Mus
tafa Doğaner, Lutfi Akyazı, Ata Lfıt
fi Bayam, M. Muzaffer Mutlu, Ab -
dülkadir Çinkılıç, M. Fazıl Bayrakçı, 
İbrahim Akıncı, Rifat Ülkeralp, En
ver Erten. 

ÜST TE~MENLİKTEN 
YÜZBAŞILIGA 

Hikmet Akbaytuğan, Sıtkı Dağge -
çen, Fuat Rozan, Nuri Öner, Faik Ev
renesoğlu, İbrahim Öcal. 

TEGMENLİKTEN 
ÜST TEGMENLİGE 

Kemalettin İnaç, Kemalettin Coğ
kun, M. Muzaffer Karaduman, M. 
Cemal Dimikanlı, Selim Salmaner, Ta 
ha Şengezcr, Sebahattin Özçekin, 
Ali Ülgenalp, Şükrü Saygın, Ncjat 
Güneri, Zekeriya Kantekin, Zühtü 
Göçeren, Hayrettin Erdeniz, Muhittin 
Yetiş, Rasim Güven, Osman Tekir, 
Liltfi Çağlayan, Galip Nermi Karatoy, 
Hüseyin Uluçevik, Bekir Bekalan, 
Abdülbari Çalışlar, Sebat Öcal, Ha -
san Kaya Öncel, Raşit Kahraman, Sc
lahattin Günay, Fehmi Kurucu, Se -
lim Arıkan, İzzet Melih Kuruçemen, 
İzzet Bahri Törtkol, M. Reşit Özbar
las, H. Tahsin Önal, 1. Hakkı Koçak, 
A. Şcrafettin Önat, Süleyman Selim 
Yüccldin, Abdülkadir Gürün, Orhan 
Budak, Hakkı Levent, N. Nevzat Al
tay, Muzaffer Börekçi, Hilmi Alkana
tay, Ziya Olçayto, İbrahim Yılmaz. 

3. SINIF ASKERi ADLİ 
HAKİLİKTEN 2. SINIFA 

Şükrü Olçay. ' 

2. SINIF MUAMELE MEMURLU
CUNDAN BİRİNCİ SINIFA 

Tevfik Bcrkal. 

4. SINIF MUAMELE MEMURLU
GUNDAN ÜÇÜNCÜ SINIFA 

M. Rahmi Delice, Kerim Oran, Ta
hir Alpaslan 

5. SINIF MUAMELE MEMURLU
GUNDAN DÖRDÜNCÜ SINIFA 
Miinür Çağlar, Neşet Erkan. 

7. SINIF MUAMELE MEMURLU
ÔUNDAN ALTINCI SINIFA 

Vehbi Çoruh. 

4. SINIF HESAP MEMURLUÖUN
DAN ÜÇÜNCÜ SINIFA 

Remzi Ertaş. 
5. SINIF HESAP MEMURLUGUN

DAN DÖRDÜNCÜ SINIFA 
Rüştü Yalçın, Demir Tumay, Hadi 

Örs, M. Hilmi Togul, M. Asım Akar
su, Abdülmecit Şensoy, Selcihattin Ak 
doğan, Bahri Aykut, M. Emin Mısırlı
oğlu, Selim Oral. 
7. SINIF HESAP MEMURLUGUN

DAN ALTINCI SINIFA 
Y. Ziya Atakcr, Ahmet Doğanay, 

Osman Olcay. 
5. SINIF TÜFEKCİLİKTEN 

DÖRDÜNCÜ SINIFA 
Seyfullah Çelikkan, Mahmut Ay -

dın. 

6. SINIF TÜFEKÇİLİKTEN 
BEŞİNCİ SINIFA 

Şükrü Çakmak. 
5. SINIF İMAMLIKTAN 

DÖRDÜNCÜ SINIFA 
Bekir Gelenöbet. 

Bugün, ihtilal tarihimizin en mu -
azzam zaferi olan 30 ağustosun 17 inci 
yıldönümüdür. Büyük bayram, yur -
dun her tarafında, kendisine layik tö
renlerle kutlanacaktır. 

Bayram tebriklerini, Genel Kuramy 
Başkanı muhterem Mareşal Fevzi 
Çakmak, Genel Kurmaydaki makam
larında kabul edeceklerdir. 

Tebrik saat 8 de başlıyacaktır. Sivil 
zatların tebrikleri, saat 8.30 da başlı
yaack ve saat 9 a kadar devam ede -
cektir. 

Tebrik merasiminden sonra hipod -
rom'da bir geçit resmi yapılacaktır. 

Merasime saat 9.30 da istiklal marşiy
le başlanacaktır. Birlikler muayene 
edildikten sonra bir top arabası üze
rinde nutuklar söylenecektir. 

Nutuklardan sonra birlikler geçit 
resmi yapacaklardır. Gece, iki fener 
alayı tertip edilecektir. Alaylar, baş· 
larında mızıka olduğu halde şehri do
laşacaklardır. Gece Yenişehirde, Ordu 
evi karşısında Atatürk heykeli önün
de ve Ulus meydanında iki bando mı
zıka çalacaktır. 

Ankara garnizonunda bulunan bir
liklerde büyük gün şerefine şenlikler 
tertip edilecektir. 

Vekaletler ileri gelenlerine ve bü -
y.ük memurlara davetiye gönderilmiş
tir. Hipodroma merasim ve geçit res
mi için bütün Ankara halkı davetlidir. 

Ankara Halkevintle 
Ankara Halkevi Başkanlığından: 

Büyük zaferin yıldönümünü, Ankara 
Halkevi bu akşam törenle kutiuyacak
tır. Saat 19,30 da evin önündeki mey
danlıkta tezahürata başlanacak, halka 
ve çocuklara bu milli günün chemi -
yet ve ulviyetini telkin eden konuşma 
ve duruşmalardan tertip edilmiş Ka -
ragöz oynatılacaktır. 20,30 da da bay
ramımızın mana ve kıymetini belirte
cek hitabe ve şiirlerden sonra (Yaşı
yan Ölü) piyesi temsil edilecektir. 

İstanbul' da yapılacak 

törenin programı 
On yedinci yıldönümü dolayısiylc 

30 ağustosta Dumlupınar'da yapıla -
cak merasim programı aşağıdadır: 

1. - Merasim Dumlupınar'da 30 
ağustos günü saat 11.30 da yapılacak
tır. Merasim amiri birinci kolordu ko
mutanıdır. 

2. - Merasim günü Dumlupınar'
daki Meçhul asker abidesine bü -
yük Millet Meclisi, Başvekalet, veka
letler, ordu ve Cümhuriyet Halk Par
tisi adına birer çelenk konacaktır. 

Her makam çelengini kendi memu -
riyle oraya gönderecektir. 

3. - Bağlı listede isimleri yazılı 
vilayetlerden biri partiyi diğeri umu
mi meclisi temsil etmek üzere iki ki
şilik birer heyet ile malul gaziler ce
miyetinden bir zat merasimde buluna
caktır. Bu heyetler de vilayetleri adı
na birer çelenk koyacaklardır. Çelenk 
tedariki zorluğunda kalan vilayet he
yetleri çam dalından veya başak'dan 
çelenk yapıp üzerine rozetlerini bağ
layıp koyabilirler. 

4. - Merasime iştirak edecek kı
talar. 

a. Askeri kıta "milli müdafaa veka
letinin tayin edeceği miktarda" 

b. Afyon, Manisa, İzmir izcilerin
den mürekkep bir kıta '"bunların mik
tarını tespit, ve hareketlerini tanzim 
maarif vekaletine aittir." 

c. Ankara ve İstanbul üniversite ve 
yüksek tahsil talebesini temsilen 
mahdut bir talebe heyeti "maarif ve
kaletince tertip ve tanzim edilecek -
tir." 

d. Kütahya ve Afyon atlı halk kı
tası ''bunları Kütahya ve Afyon vi
layetleri müştereken tertip ve tanzim 
edeceklerdir." 

c. - Ayni günde yerlerine döne
cek kadar yakın köy ve kasabadan 
halkın bu merasime iştirakini civar 
vilayetler teşkil ve tertip edecekler
dir. 

Heyete iştirak edecek vilayetler 

1. - Ankara, 2. - Eskişehir, 3. - İs
tan.bul, 4. - Kocaeli, 5. - Bilecik, 6. 
- Kütahya. 7. - Balıkesir, 8. - İz-

mir, 9. - Manisa, 10. - Afyon, ı ı. 
Aydın, 12. - Denizli, 13. - Bur

dur, 14. - İsparta, 15. - Konya, 16. 
- Seyhan, 17. - İçel, 18. - Hatay. 
19. - Bursa. 
17 inci yıldönümü dolayısiyle 30 
aşustosta lstanbul'da yapılacak me .. 

rasim programı hülcisasıdır. 

Kabul resmi: 
1. - Ordu adına İstanbul komutan

lığına yapılacak tebrikler komutanlık 
binasında ve şu saatlerde kabul edi
lecektir: 

a. - Saat 8.30 - 9.00 askeri birlik
ler ve müessese amirleri. 

b. - Saat 9.00 - 9.30 sırasiylc vila
yet, belediye, C. H. Partisi ve diğer 
sivil teşekküller. 

Geçit resmi 
2. - İstanbul komutanlığınca ha • 

zırlanan merasim kıtaları 30 ağustos 
939 saat 9 da Bayazit, üniversite mey· 
danında toplanmış bulunacaklardır. 

3. - İstanbul komutanlı~ından bir 
kurmay subay 29 ağustos günü saat 
9 da Bayazit kulesi dibinde buluna
cak, merasime iştirak edecek birlik 
ve okullarla sivil okul ve teşekkülle
rin göndereceği subay ve mümessille
te kendi yerlerini gösterecek ve me· 
rasim günü toplanma yerine gelen 
bu birliklerin çatışıp yolları tıkama
maları için bu kurmay subayca kıta 
ve okulların, sivil okul ve teşekkül
lerin mümessillerine not ettirecektir. 

4. - 30 ağustos günü sabat saat 9.45 
de geçit resmi kıtaları komutan tara
fından muayene nizamında teftiş ve 
tebrik edilecektir. " 

5. - Teftişten sonra en kıdemsiz 
bir subay tarafından 30 ağustos zafer 
bayramı hakkında bir söylev verile
cek ve müteakiben komutan da bir 
hitabede bulunacaktır. 

6. - Saat 10.45 de geçit resmi baş
lıyacaktır. 

7. - Geçit resmine iştirak eden 
birlikler üniversite meydanının Mer
can kapısı - Bakırcılar caddesini taki
ben tribün önünde komutanı sela.111-
ladıktan sonra Zeynep hanım konağı 
arkasından geçen yol ile Laleli apar
tımanları önünd3 Aksaray - Bayazit 
tramvay yoluna çıkacak ve buradan 
sonra tramvay yolunu takiben Taksim 
Cümhuriyet meydanına gideceklerdir. 

Taksim'de Cümhuriyet abidesine 
çelenk koyma merasimi 

8. - Merasim kıtaları Taksim Cüm
huriyet meydanına varınca kendileri
ne gösterilen tertibi alacaklardır. 

9. - Kıtalar merasim mahallindeki 
yerlerini aldıktan sonra merasim kıta
ları komutanının boru ile vereceği ha
zırol dikkat, emri ile merasime baş
lanacak ve hazırlanan çelenklerle de
niz harp okulunun bu seneki mezun
larının çelenkleri abideye konacak ve 
mevcut mızıka tarafından İstiklal 
marşı çalınacak ve bundan sonra ve
rilecek rahat kumandası ile merasim 
bitecektir. 

10. - 30 ağustos saat 12 de Selimi
yc"den 21 atım top atılacaktır. 
Fener alayları: 

11. - Zafer bayramı gecesi Anado
lu ve İstanbul tarafında birer fener a
layı tertip edilecektir. 

12. - İstanbul komutanlığınca ay
rılan mürettep bir tabur silahsız ola
rak ve tümen bandosu ile Anadolu ya
kası oda ve diğer mürettep bir tabur 
silahsız olarak İtfaiye bandosu ile İs
tanbul cihetinde fener alayına iştirak 
edecektir 

13. - İstanbul tarafındaki fener a
layı saat 21 de Taksim'dcn hareketle 
tramvay yolunu takiben Bayazid'a ve 
Anadolu tarafındaki fener alayı da 
ayni saatte Doğancılardan hareketle 
tramvay yolu boyunca Kadıköy iske
lesine kadar gidip döneceklerdir. 

5. - Merasim yerinde ordu, parti, 
halk ve gençlik adına birer nutuk söy
lenecektir. Bunu parti mümessili ko
lordu komutanı ile temas ederek tan
zim edecektir. 

6. - 30 ağustos günü akşamı rad
f.Oda partiçe bir konf er anı ver dirile-

14. - 30 Ağustos günü akşamı hal
kevindc ve halkcvi olmıyan kazal ... .r
da parti binalarında toplantılar yapı
lacak, konferanslar verilecek ve eğ -
lenceler tertip olunacaktır. 
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T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bjriktirenJere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4 000 Lira 

4 " 500 .. 2.000 • 
4 .. 250 .. l.ooo .. 

40 
ıoo 

120 
160 

" .. 
.. 

100 
50 
40 
20 

" .. 
.. .. 

4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

.. 

.. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene icinde 50 ti. 

radan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 Jefa. ı Eylül, 1 Birincikanun. 1 Mart •e 
1 Haziran tarihlerinde cekilecektir 

Kirallk : 
Kiralık - Karaoğlan Cad. merkez 

apartmanı toptan kiralıktır. Otel, pan 

Uçan bir millet haline gelebil
mek için giriştiğimiz çalışma
lara bütün gücümüzle yardım 
etmekle, 30 Ağustosun tarihi 
kıymetine uygun bir harekette 
bulunmuş olduğumuzu bilme
liyiz. 

Toplantıya dô~ et 
• 

Teknik Okulu Mezunlan Birliği 

Riyaselinden : 
Birliğimiz nizamnamesinde yapıla

cak tadilat dolayısiyle 2. 9. 939 tari -
hirte müsadif cumartesi günü saat (9) 
da Ankara İsmet İnönü ilk okulunda 
toplanılacağından birliğe kayıtlı üye
lerin sözü geçen gün ve saatte mekte
be teşrifleri rica olunur. 

3230 

_..AK R O ER·-
YAPıvEvot 

MOTEAHHITLIGI 
Her nevi inşaat projeleri, hesabat 
ve kontrol işleri yapılır ve inşaat 
taahhüt olunur. 

Kınacı han No. 28 Ankara 
Tel: 1219 (3178) 

Zayi - Ankara belediyesinin 1854 
No. lu bisiklet ptakasını kaybettim. 
Yenisini alcağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Gazi bulvarı Vardar Apartmanı 
Nilüfer Gürkan (3239) 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük llinlardan : 
Bır defa ıçın 30 Kuruş 
1 kı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı kUc;ülı illnlardan her de · 
fası için 10 kuru$ alınır. Meseli, 
10 defa ncsredilecrk bir ilin ic;ın • 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay · 
lık olmak üzere her satır. ıcelime 
aralarındaki bo~luklar müstesna, 
SO harf itibar edilmiştir. Bir kü • 
c;Uk illin IZO harften ibaret olma · 
lıdrr 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilinların 120 harfi &cc;me· 
mesi lhımdrr. Bu miktarı geçen 
iliınlar aynca pul tarifslne tabi • 
dir. 

siyona elverişlidir. Kapısındaki gaze- ~:===============:-:-' 
Kiralık oda - Işıklar caddesinde teci bay Mchmcttcn sorulması. 

bir Fransız ailesi nezdinde güzel bil - 3190 
yük bir oda kiralıktır. Ankara Posta 
kutusu 466 ya mektupla müracaat. 

3229 

Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 
hol mutfak banyo Maltepede mü
hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Ankara belediyesinde ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

Maltcpcde kiralık ucuz daireler -
2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire
ler görmek için Maltepede sebzecı 

Rüştü ye fiyat için Tel: 3921 3191 

on bin liraya acele satılıktır. Saat 
12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü-
racaat. 2977 

Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
alman sefareti kar§ısında güzel bir ar 

Kiralık - Aile yanında mobilyalı ı;a satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 
oda Yenişehir Havuz başı Emciler ve 18 _ 2o (3093) 
Cad. 8 No. lu Ap. 3 üncü kat 10 Ne 
ya müracaat. 3192 Satılık kamyon - Fort dört silin · 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka· 
oda bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-

cadclesi Konur sokak No. 12 4 oda 50 t (3158) parası dahil 22 liraya Yenişehir Ada· a . 
kale 18/ 1 Telefon 3753 (3094) lira. İçindekilere müracaat. 3194 

Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 

K . k 1 k k .. k Güven ma- Kiralık ev - 6 oda ve 2 hizmetçi 0 - kooperatifine bitişik imar parselli ge· 
ıra.lı ve sa_t.ı ~. oş . .. dası, graJ· ve bahçe, yerler parke Gü · h r f J Ü • 

hallesı 7 _ 4 buyuk 3 küçuk oda ka· 
1 

. N 
22 3195 

- nış cep e ı as a t zerınde ucuz fi-
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil ven ev erı. 0 • yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile· 
bilir. Tel: 1830 (3106) 

Kiralık oda - Aile nezdinde bayan 
için, Sıhiye Vekaleti karşısında Ar 
man sokak Mümtaz bey apartıman. 

3200 

Satılık ev - Çeşme mahallesi Dafi 
sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 
ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun
da Hüner Mehmet Arasa müracaatla 

Kiralık daire - Selanik caddesi or 
man umum müdürlüğü yanında Yeşil 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve Kiralık - Maltepe Ekim sokak No 
müştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) 14 hanenin havagazı, su ve elektrikli 

rı. (3181) 

. ~ odalı dairesi içindekilere müracaat 
Kıra/ık ulak daırc - Nafıa B. K. 3205 

Satılık - Seyahat dolayısiyle muh
telif ev e~yası ve iki soba satılıktır. 
Yenişehir Kızılırmak caddesi numa -karşşısında Özgen Apart. zemin kat. 

(2) oda mutbak banyo kapıcıya müra Kiralık - Bodrumda iki oda. Suyu ra: 29 za müracaat. • 3235 
caat. (3137) dahil 25 lira. Elektrik havagazı var 

Ycniııehir, Yiğitkoşun sokak No. 14. 
Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 3205 i ş arayanlar : 

polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira . 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

(3146) 

Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir 
bay için Yenişehir Sıhiye bakanlığı 
civarı Dikmen caddesi Yış sokak Yoz· 
g?.t apartmanı 4 üncü kata müracaat. 

. (3160) 

Kiralık daire - 4 oda. 1 hol. miis
ta1<il antreli, Yenişehir A kbay sokak 
N,. 4. (3163) 

Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, 
hamamı havi daire kiralıktır. 

Dikmen. Zeyrek asfaltı üzerinde 1-
şı!c Apartmanı : Telefon: 3364 

(3165) 

Kiralık - AtatUrk bulvarı Ordue · 
vi karsısında Dirim Apart. Daire 3 te 
kalorifer. sıcak su banyolu biiyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 

Kiralık - Her konforu havi Yeni
~ehir Yüksel caddesi Okula sokak 8 
numaralı Apartmanın birinci katı ki
ralıktır. İkinci kata mliracaat. Tel: 
3362 3170 

Kiralık - Kavaklıdere İtalyan se -
farethanesindeki aparmtanda üç oda 
bir salon iki daire kiralıktır. 

, 3188 

Kiralık oda - Güzel havadar bir o
da kiralıktır. Yeniııchir İsmet İnöniı 
Cad. Lozan alanı Emciler sokak No 
71 3214 

Kiralık evler: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-
lefon 1230 3215 

Kir<Alık küçük daire - Bakanlıklar 
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu
maralı B. Mecdi apartımanında, mu
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut-

Hususi ders - Bertin yüksek mü -
hendis mektebinden bir talebe Ri . 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3072) 

Ecnebi bir müessesenin "İştiraklar 
şefliği" inden adresi ve posta kutusu 
belli olmıyan bir mektup aldım. Ad -
resin bildirilmesini bekliyorum. 

(3152) Ankara P. K. 69 

bah, anten mobilyalı mobilyasız. 3217 i ş verenler • 
Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir • 

Atatürk caddesi ordu evi karşısı Se - - -----------
vim Ap. kat. 3 3221 Katip daktilo - Bir müessese nez • 

dinde çalışmak isteyenlerin Ulusta Sa 
Kiralık oda - Adliye sarayı karşı- gu adresine müracaatları. 3076 

sında Ortaç Apartman No. 4 3234 Aranıyor - Aile nezdinde kalmak 

Kiralık - Möbleli ve konforlu bır üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
oda kiralıktır. Posta caddesi Şaban 60 yaş arasında bir bayan aranıyor. 
Ap. 8 No. ya müracaat. 3236 Telefon: 3714 (3166) 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer 
Kiralık oda - Güzel büyük bir oda, lik yapacak kefaletli bir kimse aranı. 

bir bay için kiralıktır. Yeniııehir De - yor. Anafartalarda M. Galip terziha . 
mirtepe Urunç sokak No. 7 (a). Birin nesi üzerinde terzi levazimat deposu-
ci kat. 3237 na müracaat. (3175) 

Sat.ilk · 
Aranıyor : 

Satılık arsa - Çankaya'da İngiliz Depo aranıyor - Ulus meydanına 
sefareti altında asfalt üzeri 25 metre yakın depo yapmağa müsati bir yer 
cephe ve 1800 M2 derinliiindeki arsa kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl-

Dosya ve 
&ened Mahallesi 

veya 

Acık attırma ilônı 
-=-
İPOTEKLİ GAYRİ MENKULÜN 

Miktarı 

N. köyü Mevkii Cinsi Hissesi M. M HUDUDU Borçlunun adı 
--- -------
12/7 Fiskin Kö. Şeneste Tarla 

Buvanet 
sevda 

7352 Şa. İsa bini Mehmet ve İsa tarlası 
Ga. vesayet demekle vakıf tarlası, 
Şi. Şeyh Ali ziyaretinin vakıf tarla
sı, Cc. Şeyh Sagdo vakıf tarlası, 

Siirdin kassar 
mahallesinden 
Hacı Tahir ağa 

zade Nuri 

" 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

.. 

" 

.. 

,. 

" 

" 

•• 

" 

" 

" Kendorye 

Civanikart 
kö. Berraş 

Civanikan 
köyü Berraş 

Siird 

Siird 
Fiskin 

Dikct 
Firavun 

Çimitahli 

Fiskin kö. Zerli 

Fiskin kö. Vadiatmi 

Flskin kö. Hişbabi 

Fiskin 
Bu va net 
sevda 

Fiskin kö. Zerli 

Fiskin Ayınbina 

Fiskin kö. Tirkani 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 

" 

.. 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

7352 

8271 

8271 

7352 

Şa. Arzuttevfa demekle tarla, Ga. 
tarik, Şi. karye camiinin vakıf tar
lası, Ce. Tillolu molla Ali tarlası 
Sa. Halenzalı Hacı Sali veresesi, Ga. 
Abdülgaffar bini Hacı tarlası, Şi. 
Abdi Ef. biniseyit hamza tarlası, 
Ce. dere. 

Şa. tarik, Ga. Musa bini cao tarlası, 
ve tarik, Şi. tarik, Ce. sahibi senet 
tarlası. 

Şa. tarik, Ga. mirze bini cso tarlası, 
Şi. sahibi senet tarlası, Ce. tarik 

Şa. Hacı Mustafa Holani, veresesi, 
Ga. Şeyh Mehmet bini şeyh Kasım 
Şi. gene şeyh Mehmet tarlası, Ce. 
Osman tarlası. 

4595 Şa. Seyit Hüseyin bini Seyid Yu
suf Rahmi binti sili tarlası, Şi. 
mirgan tarlası, Ce. tarik, 

11028 Şa. Selim bini Selim tarlası, Ga. 
caminin vakıf tarlası, Şi. dere, ce~ 
nuben vakıf tarlası, 

9190 Şa. Seyit Hüseyin tarlaıı, Ga. Se
yit Osman, bini Seyit Abdurrahim 
tarlası, Şi. tarik, Ce. Abdülgaffar 
bini Hacı tarlası. 

9190 Şa. tarik, Ga. bark, Şi. tarik, Ce. 

4595 

9190 

11028 

7352 

Seyit Hüseyin tarlası. 

Şa. cami vakıf tarlası, Ga. Siirtli 
şeyh tarlası, Şi. arz kani tarlaaı, Ce. 
Derviş bini Hacı tarlası. 
Şa. Cami vakfı, Ga. Nuri Ağanın 
tarlası, Şi. dere ve cami tarlası Ce. 
Cebel. 

Şa. molla İsa, Ga. Ramazan bini 
Ahmet tarlası, Şi. Nuri ağa, Ce. 
tarik. 

Şa. Hacı Abdurrahman, Şem
düli tarlası, Ga. Yusuf, Şi. tarik, 
Bekir bini Aziz tarlası . 

Fiskin kö. _G_ı~·t~m~i~_T_a~r ..... la __ ~.,,,.------.64_3_:._~a. Şel'.h Alim vakıf tarlası, Ga. Si. 
molfa ısa tarlası, Ce. cami tarlası, 

Fiskin kö. Mulaha _Tarla 

Fiskin kö. Bistan tarla 

Fiskin kö. Çemi sur tarla 

Fiıkin kö. H aci mescit ., 

11028 Şa. Cami vakıf tarlası, Ga. bark, 
Şi. tarik, Ce. dere. 

4595 Şa. Ga. Şi. tarik, Ce. cami vakıf 
tarlası. 

5514 Şa. bark, Ga. Hami Ef. bini Fettah 
tarlası, Şi. bark, Ce. Nuri ağa 
tarlası. 

3785 Şa. Şeyhali Ga. Nuri ala. Şi. Hac\ 
Abdurrahman bini Hacı Es'ad 

tarlası, Ce. t arikiirn. 

T. C. Ziraat Bankası Siirt Ajansından : 

,. " 

,, o • 

Jt ,, .. 

" " .. 

" • .. 

•• " .. 

" " • 

.. .. " 

•• " 

" .. 

" .. .. 

" " • 

.. " • 

" " • 

" • 

.. l • 

.. " • 
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Müteselsil kefaletli çevirme kredisinden olan borç tarını vAdesi gecikmesine ve yapılan tebligata rağmen 

ödemiyen borçlunun hudut ve vasıfları yukarda yazı 1ı bankamıza birinci derecede ve birinci sırada ipotek· 
li gayri menkulleri 3202 numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya çıkarılmış ve 
şartnamesi 25-8-939 tarihinde Bankamız kapısına asılmıştır. İhaleleri 8-10-939 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat on dörtte Bankamız binasında yapılacaktır. Pey parası gayri menkullerin muhammen kıymetle
rinin yüzde yedi buçuğudur. Arttırma lıedcli B~nka mız alac~ğını karşılamadığı veya haddi Ui.yik görül· 
mediği takdirde en son arttıranın teahhüdü bak~ kalmak şartıylc arttırma on beş gün uzatılacak ve 25-10. 
939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saa~te ı~a~e k ol~~acaktır. Satış bedeli peşindir. Kati ihaleyi yap. 
tırıp yaptırmamakta bankamız muhtar .. oldu.g~ gıbı atı ıha.le!e kadar borçlular borçlarını tamamen öder• 
lerse muamele fesh ve iptal olunacak muşte·rı· ıse pey akçesını almaktan başka hiç bir hak iddiasında bu
lunmıyacaktır. Bankadan başka ipot.ek. sa~ıbı alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerin· 
deki haklarını ve faiz ve masrafa claır ıdd_ıa.ıa:ı~ı evr a~ı müspiteleriyle birlikte yirmi gün zarfında Ban· 
kamıza bildirmeleri aksi takdirde tapu s~cı~lı ılc ~a bıt olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç 
kalacakları ve daha fazla malfımat almak ıstıyenlerın Bankamıza müracaatları ilan olunur. 3232 

dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 
1847 (3131) 

:!'' 1 1 1 11 1 1 1111 1 11 1 11111ıı1111111111111111111111111111111111111ı ı ıııııııııııııııııa.. - ' -
Memur bir bay aiele yanında yemek 

de dahil olduğu halde pa~siyone: ka~-
k . t" r Arzu edenlerın şeraıtlerı· ma ıs ıyo . 

ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu· 
na bildirmeleri. (3141) . -

- -
~ Sayın müsterilerimize ~ - ~ -- -- ı -= zmit Kağıt Fabrikamız bütün : -- -- -Aranıyor _ İşlek tütüncü bakkalı-

otel kıraathane ve lokanta devret· -ye ' . : ----Ambalaj kağlllar1 Mukavva 
k edeceklerin ve karlı ışe serma - -

melı· 'ortak arayanların halde İzmir bak -
ye .. 1 : çeı.itl~rini çıkarıyor. Mağazamız bu çe§it leri doğrudan Fabrikadan 

gctırd •· · · 

-----k liyeıine mektupla muracaat arı. 
a 3220 ----

------
t ıgı ıçın (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık. 
stanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız iıtifadcnizdir. -- -

Bina tômir ettirilecek 

- -E M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No. 1 • 59 ~ 
= -: Telefon : 2246 2879 5 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

P. T. ve T. Md. 

A kara p .T. T. Müdürlüğün. 5 1 k . 
n k .- ste hicrin 2490 No.lu artırma, 2 - Muhammen bedel (1617) mu. 

d n • e sıltm 'h • e · A k ada Gölbaşında tel . .k e ve ı alc kanununda yazılı ve- vakkat teminat (121.28) lira olup ek· 
1 - n ar sız sı alardan b k b · · b·ı k · ·1 · . nunda iki binanın t,,-· . . aş a u ışe gıre ı me ı- sı tmesı 14 eylül 939 perşembe günil 

alıcı ıatasyo .... ıırı çın nafıa ildü ı··vu d 1 t 16 
1 k ksiltmeye rıkarılm t · m r ug n en a ınmış ve- saa da Ankarada P. T. T. umum açık o ara e :s ış ır. sıkayı ta . d'l .. k .. d .. ı · · ı; 
K ·f bedeli 2381 lira 48 k . yın e ı en gun ve saatte 0 • mu ur u&il binasındaki satın alma ko 2 - cşı uruş mısyon 'b 1 . A d . 

olu muvakkat teminatı 178 lira 61 ku a ı raz etme erı lazım ır. mısyonunda yapılacaktır. 
P (3930) 13883 3 - İsteklıler, muvakkat teminat 

ruştur. M kb 
3 _Eksiltme 4. 9. 939 tarihinde pa- atbaaCI la rQ ma uz ~eya .banka temin~t mektubi-

zarteıi günü saat 15 de Ankara' da P. .. .. .. v •• lcA ka~~nı vesıkalarını ~amılen mez • 
T T müdürlük odasında müt kk. P. T. T. Umum Mudurlugunden : kur gun ve saatte komısyona müraca-
k~mi~yon huzuriyle yapılacakt~!e ıl 1 - Ağustos 939 dan mayıs 940 a at edeceklerdir. 

4 - Şartname ve teferruatı A k~dar on aylık olmak ve her ay 35~0 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
P. T. T. müdürlüğü kaleminden nka n.usha basılmak üzere P. T. T. dergı- T. levazım müdürlüğünden bedelsi o-
dclsiz olarak verilir. be • sı basılması açık eksiltmeye konmuş- larak verilecektir. 

tur. (4178) 14140 
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Vilayetler 
maddede yazılı muvakkat teminat vermesi bundan bqka a111ğıdaki vesa
tr.ektubu ve 8 inci maddede yazılı ve- ikleri haiz olup göstermesi lazımdır. 
saiki bir dış zarf içine koyup kapaya- A - İstek1ilerin eksiltmeye gire -
rak 4 üncü madedc yazılı saatten bir bilmeleri için ihale gününden sekiz 
saat eveline kadar Samsun defterdar- gün evci Ağrı vilayetine müracaatla 

Apartman inşa ettirileck tığına makbuz mukabilinde vermeli- bu işi yapabileceklerine dair ehliyet 
dirler. Postada olacak gecikmeler ka- vesikası almaları mecburidir. Adana Vakıflar Müdürlüğün-

den : bul edilmez. 13934 B - Bir defada yirmi bin liralık in-

Eksiltmeye konulan iş = ff "k.. f k ;ı& t f k şaat yaptığına dair fenni ehliyet ve -
U ume Oftlyl yap iri a<a sikası. 

1 - Adanad'a Abidin paşa cadde· C _ Ticaret odası vesikası. 
sindeki vakıf mahal üzerine olbapta. Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
ki projesine göre apartman inşaatı 1 - 91.552 lira 86 kurut keşif bedel 6 - Teklif mektupları yukarda Ü -
dır 1i Ordu hükümet konağı ikinci kısım çüncü maddede yazılı saatten bir sa-

2• B • t ·· "lı:.t ··t·· inıaatı vahidi fiyat üzerinden eksilt- at eveline kadar Doğu Bayazit mali -- u ınşaa maa muştemı d go u · · · · k k ·1 k 
ru·· 1 k t k ·ı k 1 ye çıkarılmıctır. Bu sene 20 bin lira • ye daıresıne getırılere e sı tme o-o ara optan e sı tmeye onu - :r . . •w· kb k bT 
rn t lık inıaat yaptırılacaktır. mısyonu reıslıgıne ma uz mu a ı ın 
uş ur. ı d ·1 k · P ·1 ·· d ·1 
3 _Keşif bedc1i 47446 lira 74 ku. 2 - hale 11 Eylül 939 pazartesi ekverıkece 1 tır. ?hsta ı cü~?" .~rı ed-

ruştur. günü saat 11 de nafıa müdürlüğü bi • ce me tup arın nı ayet çu~cu ma -
4 _ Bu inşaata ait fenni evrak ıun- nasında toplanacak komisyonda yapı- dede yazılı saate kadar gelmış ve dış 

Jardır = lacaktır. zarfın mühiir mumu ile iyice kapatıl-
A _ Fenni şartname 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle mış olması lfizımdır. Postada olacak 
B _ Mukavele projesi ve projeye yapılacaktır. gecikmeler kabul edilmez. 

bağlı vahidi fiyat cetveli 4 - Bu İfe ait evrakı keşfiye ve 14097 
C - Eksiltme şartnamesi, projeler nafıa dairesinde görülebilir. 
D - Proje, 5 - Eksiltmeye girebilmek için İS· Kapah zarf usuliyle eksiltme ilanı 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara teklilcrin 5827 lira 64 kuruş muvak . 

Vakıflar umum müdürlüğü inşaat mü kat teminat vermeleri ve ihaleden en 
dür!üğünden, lstanbul'da İstanbul va- az bir hafta evet makamı vilayete mü· 
kıflar başmüdürlüğünden, Adana'da racaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
Adana Vakıflar mü<liirlüğün<len iki 939 yılına ait ticaret odası vesikasını 
lira otuz kuruş mukabilinde alınabi . ibraz etmeleri ve bir defada kırk bin 
)\.. liralık iş yapmış bulunmaları şarttır. 

6 - Eksiltme 31. 8. 939 tarihine 6 - Teklif mektuplarının 2 inci 
rastlıyan perşembe günü saat dokuz- maddede yazılı saatten bir saat eveli
da Adana VakıElar idares binasında ne kadar makbuz mukabilinde komis· 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. yona verilmeleri lazımdır. Posta ile 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 3558 gönderilecek mektupların nihayet sa
lira 50 kuruş teminat vermeleri ve a- at 11 e kadar gelmiş olmaları, aksi 
§lğıda yazılı vesikaları haiz olmaları takdirde postada olan gecikmeleri ka-
ıı::ı~ttır. bul edilmiyecektir. 

- 1939 yılına ait ticaret odası ve- (6517/4045) 14006 

si1;s~ İhale tarihinden en az sekiz Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
r n evel Adana nafıa müdürlüğünden, Gümüşane Vilayeti Daimi En-
1\nkara'da Vakıflar umum müdürlüğü cümeninden : 
i ıat müdürlüğünden, fstanbul'da 1 - Eksiltmeye konulan iş 32 bin 
l »anbul Vakıflar başmimarlığmdan 152 lira 85 kuruş keşif bedelli Pir Ah
ve diger vilayetlerde nafıa müdürlükle met Erzincan yolunda yapılacak 
tinden alınmış ve en az 35.000 liralık 12.50 açıklığında 4 betonarme köprü 
tek bir bina inşaatı yapmıt ve muvaf- ve dört metre açıklığında bir menfez 
fak olmuş bulunduğunu bildiren yapı 17. 8. 939 gUnilnden itibaren on beş 
rnuteahhitliği \resikası, gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 

g - Eksiltmeye gireceklerin bizzat eksiltmeye konulmu!ftur. 
Y ıksek mimar veya yüksek inşaat mü 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
hendisi olması veya bunlardan biri ile şunlardır. 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
Uzunköprü - Kuleli Burgaz yolu

nun O + 000 - 8 + 412 kilometreleri 
arasında yaptırılacak yol in§aatı 6. 9. 
939 çarşamba günü saat 15 te ihale e
dilmek üzere on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye çıka· 
rılmıştır. 
Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. 

htekliler inıaata ait resim, kcıif ka
ğıtları ~rtname ve mukavele kağıdı 
Edirne nafıa müdürlüğünden 175 ku· 
ruş mukabilinde verilecektir. Muvak
kat teminat akçesi 2524 lira 97 kuruş 
tur. Eksiltmiye girmek için taliple· 
rin cdirne valiliğine milracaat ederek 
vesika almaları lazımdır. Ayrıca 939 
senesine ait ticılret odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesaiki ibraz edecek
lerdir. Teklif mektupları ihale saatin 
den bir saat evetine kadar Edirne na· 
fıa müdürlüğünde eksiltme komisyo
nu başkanlığına tevdi etmeleri şart
tır. Postada gecikecek mektuplardan 
komiıyon mesuliyet kabul etmez. Ga 
zete ilin bedelleri mukavele ve aaiı 
masraflar milteahhide aittir. 14110 

Eksiltme ilônı 
rnüştcı eken teklif yapıp mukaveleyi A - Eksiltme şartnamesi 
birlikte imza etmeleri şarttır. B _ Mukavele örneği Aydın Su itleri 4. üncü Şube Mü 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı C _ Bayındırlık itleri genel şart _ hendisliiinden : 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları- namesi A) Eksiltmeye konulan it = 

nın yazılmasında ve bu zarfların tev - D - Şose ve köprüler fenni tartna· Aydın bataklığı kurutma kanalı • 
diinde ve posta ile gönderilmesinde mesi. nın 1 + 330 - 5 + 600 ilncil kilomet-
2490 numaralı kanunun 32, 33, ve 34 E - Keıif cetveli ve tahlili fiyat relerinde iki adet betonarme köy yo-
iincü maddelerine harfiyen riayet et· p _ Proje lu köprilsUnUn inşası. 

t B) - Köprillerin beherinin muham 
rneleri lazımdır. steklller bu ıartnamelerl ve evra- 'f b d J' (

3447
) r (9) k " 

(3853) 13811 kı GümU hane daimi encümeninden men keşı : e ı ıra • uru:r 

k 1 lııi blr ura yetm1i kuruş mukabil n<le ala- b.n (<>i04) lır:ı. (18) kuruştan ıbaret 
Dimir sa~ Ye (eli a ına<a" bilirler. olup vahidi fiyat üzerinden ihalesi ya 

Nafıa Vekaleti Konya <nası Su- 3 - Bu itin ihalesi 7. Eyi. 939 tari- pılacaktır. 
lama Idare&İ Müdürlüğünden : hine rastlıyan perşembe günü saat 14 C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya 

1 - Eksiltmeye konulan it: de daimi encümen huzurunda yapıla- pılacaktır. 
İdaremiz demirhane atelyesi ihti - caktır. D) Eksiltme 28. Eylill 939 pe~ıem: 

:>-3.cı için (24) kalemden ibaret Demir 4 - Bu işe girebilmek için taliple· be .. gün il saat (15) de A~dın su ışlerı 
saç. çelik ve saire malzemeleridir. rin 2411 lira 46 kuruş muvakkat temi· 4 uncil şube mUhendislığinde yapıla-

2 - Muhammen bedeli keşfi (3231) nat vermeleri ve ihale gUnünden 8 gün taktır. . . . 
üç bin iki yüz otuz bir lira (30) kuru' evci Gilmıhane valiliğine milracaatl:ı E) İsteklı~er ~rt~-:ıe,lr1~Jğ~ ~esaı.~ tur. alacakları ehliyet vesikalariyle bera - evr~kları su ışlerı mil en ıs ı ın e go 

3 - Eksiltmenin şekli ve günü : ber 939 yılına ait ticaret odası vcaika· rebılirler. 
4 Eylill 939 tarihine rasthyan pa • sını ibraz etmeleri lbımdır F) Eksiltmeye girebilmek için 2490 

7.arteıi günü saat on beıte Konya na- (6539/4047) • 14008 No. lu kanunun hilkümlerine göre 
fıa müdilrlUğünde teıekkül edecek , (517) lira (10) kurutluk muvakkat te-

ln'alf fen memuru alına<ak minat vermeleri ve ihaleden sekiz gtin eksiltme komisyonu marifetiyle ve ı 
2490 sayılı artırma eksiltme kanunu • Samsun Belediyesinden : evci ehliyet vesikası almak üzere Ay· 
nun (41) inci maddesinin (C) fıkra - 120 lira aylıklı bir inıaat fen memu- dın vilayetine milracaat etmit olmala-

~ · k k ·ı · ı rı şarttır. sı geregınce açı e sı tme suretıy e ru alınacaktır. İsteklilerin ı;:imdiye 
7 Teklif mektupları eksiltme güniln-

}'apılacaktır. kadar bulundukları yerlere ait ban - de tesbit edilen saatten bir saat evel 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is- servis, diploma vesair evraklariyle 

su itlerindc müteşekkil komisyona teklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat boy fotograflı istida ile belediyemize 
verilmiş olması lazımdır. 14114 teminat vermeleri ve ticaret odasında müracaatları. (6537 /4048) 14009 

kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz 
etmeleri. 

5 - Daha fazla izhat almak iste -
Yenlerin Çumrada sulama idaresi mü
durlüğünc müracaat ederek mukavele 
Ve şartname talep etmeleri. 

6 - Postada vukubulacak gecikme
lerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

13870 

Samsun hükumet konağı tidH 
ye tamirah eksiltmesi 

Samsun Defterdarhiından : 
1 - Eksiltmeye konulan it : Sam· 

sun hükilmet konalı tadiHit ve tami
ratıdır. 

2 - Keşif bedeli 21064 lira seksen 
iiç kuruştur. 

3 - İşler vahidi kıyasi fiyat Uze· 
tinden olarak kapalı zarf usuliyle ek· 
•iltmeye konulmuıtur. 

Bah(eler memuru ahna<ak Eskişehir kaplanh suyu 
Samaun Belediyesinden : 

75 lirıt aylıklı bir bahçeler ve fidan 
Eskitehir Belediyesinden : 

lıklar memuru alınacaktır. Eskişehir Kaplanlı suyunun Anka -
İlteklilerin ziraat mektebi diploma·· ra bayiliği beş sene müddetle ve ayda 

ıı bulunduğu yerlere ait bonaervis asgari on bet vagon su istihlik etmek 
vesair evrakları ve bilhassa çiçekçilik şartiyle arttırmaya çıkarılmııtır. 
te bilgili olduğuna dair vesika ve boy 22 Eylül 939 cuma günü saat on beş
fotografh istida ile belediyemize .mü- te ihalesi vardır. Almağa talip olanlar 
racaatları (6538/4050) 14011 ve şartnameaini &örmek isteyenler 

Eskişehir belediyesine müracaat et -

Hükumet konağı yaptırılacak melidirler. 14158 

Doğu Bayazit Malmüdürlüiün : 
den: 

1 - Eksiltmeye konana i' (Doğu 
Bayazit hükümet binası inşaatı). Ke -
şif bedeli elli altı bin üç yüz yirmi 
altı lira otuz bir kuruı olup on bin li-

Okullar 
Tlmirat yaptırılacak 

rası bu yıl bakiyesi 1940 mali yılında Müzik Oiretmen Okulu Direk· 
ödenmek !Clrtiyle eksiltmeye çıkarıl - törlüiünden : 

Açık attlrma ilônı 
İPOTEKLİ GAYRİ MENKULÜN 

vosya ve 
ııened Mahallesi 

N. 
veya 
Köyü Mevkii cinsi hilhııııooiııll 

--- -------
14/6 Holani Fevkani 4 oda 1 

ahır 2 samanlık o
dası ve kapı 'aralığı 
ve avlu ve su kuyu
sunda hakkı şera
keti şamil hane 

14/6 
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beruç 
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Çempur 
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14/6 çempur giri giru 
ıuıua 

tarla 

,, .. Banimuka .. 
Eruh 

,, Çempur Çcmpur 
" 

Eruh Kilrte-
,, Çempur killor 

" 

1/2 

11/36 

11/36 
11/36 

11/36 

1/2 

1/2 

1/2 

11/36 

11 /36 

11/36 

11/36 

11/36 

11/36 

ıl/36 

11/36 

Miktarı 

M.M 

arşın 

250 

22975 

45950 

27570 

22975 

18380 

55140 
73520 

27570 

45950 

22975 

22975 

27570 

4595 

8271 

21137 

1838 

2757 

3676 

183~ 

T. C. Ziraat Bankaaı Siirt Ajansından : 

HUDUDU Borçlunun adı 

Sağı Abdülgaffar ve kısmen molla Hacı Hafız oğ. 

Abdülhakim, Hikmet Ef. haneleri, Raci Nasri 
solu tarik, arkası Raci Abdülaziz ar-
sası, cephesi tarik. 

Şa. yol, Ga. butan nehri, Şi. molla 
Hüseyin veresesinin tarlası, Ce. ta
rikiam. 
Şa. tarik, Şi. molla Hüseyin verese

sinin Çempir demekle tarlaaı, Ga. 
Botan nehri, Ce. tarikiim. 
Şa. Ga. molla Hüseyin veresesinin 
tarlaları, Şi. Botan nehri, Ce. tariki
am. 

Hacı Nasri oğ. 
Abdülkerim 

Haci Nasri oğ. 
Abdülkerim 

" " 
Şa. ve Şi. tarik, Ga. Kavaki beıti Hacı Hafız of. 
yani dere, Ce. beruç demekle mol- Hacı Nasri 
la Hüseyin veresesinin tarlaları 

Şa. Şi. ve Ga. tarik, Ce. Cu yani hark 
Şa. Alinin tarlası, Şi. Nehir, Ga. Sü
leyman tarlaı;ı, Cc. tarik 
Şa. Naval, Şi. nahir, Ga. Alinin tar
lası, Ce. tarik 

Şa. ve Ga. tarik, Şi. bark, Ce. nehir 

Şa. Kürte killor demekle M. Hüııe
yin veresesinin tarlaıı, Şi. Zur yani 
kaya, Ga. tarik, Ce. gene Kürte kil· 
lor demekle molla Hüseyin vereıe
sinin tarlaları, 
Şa. Zür yani kaya, Şi. Zeviya juri
demekle M. Hüseyin veresesının 

tarlası, Ga. Camii ıerife mevkuf 
tarla, Ce. Neval yani dere 
Şa. ve Şi. Bani kilka, Ga. ve Ce. ze
viya Jüri demekle M. Hüseyin ve
resesinin tarlası 
Şa. neval yani dere, Şi. tarik, Ga. 
Ce. Jüri yani kaya. 

Şa. Jüri yani kaya, Şi. Kür, Ga. ta· 
rik, Ce. camii terife mevkuf tarla 

Şa. Kendali kelhuıik, Şi. neval Ga. 
tarik ve Neval, Ce. Nevale hanı 

Şa. Neval, Şi. Zur, Ga. ve Cc. Ken

dal yani tepe 

Şa. nevale pelmwı, Şi. Zilr, Ga. zc
viya biraderi, Ce. nevale kehni 
Şa. Kendal, Şi. Zur, Ga. Şikcft ve 
neval, Ce. neva!. 

Şa. Silleyman bini M. Ahmedin tar
lası, Şi. nehir, Ga. nevale hanşevki
yan, Ce. zur. 

~- •'lrik, Şi. zur, ve şikeft, Ga. ne

va! ve Süleyman tarlası, Cc. karye 
haneleriyle tarik, 
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Hacı Nasri 
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Müteselıil kefaletli ikrazattan olan borçlarını va desi gecikmesine ve yapılan tebligata rağmen ödemi· 
yen borçluların hudut ve vasıfları yukarda yazılı bankamıza birinci derecede ve birinci sırada ipotekli 
gayri menkulleri 3202 numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay milddetle ve açık arttırma suretiyle aatılıfa 
çıkarılmıı ve prtnameleri 24-8-939 tarihinden itibarc n bankamız kapısına asılmııtır. İhaleleri 7-10-939 tari
hine tesadüf eden perşembe günü saat on dörtte ban kamız binasında yapılacaktır. Pey parası gayri men
kullerin muhammen kıymetlerinin Y.Üzde yedi buçu fudur. Arttırma bedeli bankamız alacağını karşılama
dığı veya haddı layik görülmediği takdirde en son arttıranın teahhüdü baki kalmak prtiyle arttırma on 
beş gün uzatılacak ve 24-10-939 tarihine tesadüf eden salı günü aynı saatte ihale olunacaktır. Kati ihaleyi 
yaptırıp yaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kati ihaleye kadar borçlarını tamamen öderlerse 
muamele feıh ve iptal olunacak müıteri i1e pey akçe5ini almaktan batka hiç bir hak iddiasında bulunmı
yacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarların bu gayri menkuller üzerindeki 
haklarını ve faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı milspiteleriyle birlikte yirmi gün zarfında bankamıza 
bildirmeleri akli takdirde tapu sicilli ile sabit olmadıkça aatıı bedelinin paylaşmasından hariç kalacak-
ları ve daha fazla malfunat almak isti yenlerin bankamıza müracaatları ilin olunur. 3233 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, ıaç, tenasill hastalıkla· 

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

Sihat ve içtimai M. V. 

Fakülteler 

Dil Ye Tarih· coğrafya fakültesi 

talebesinin yemek münakasası · 
Ankara Dil ve Tarih - Coirafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 2539 No.lu Şoför ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü yoktur. 

3238 Mehmet Tombul 

Enstitüler 

Dükkôn kiraya verilecek 4 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü
Badif cuma günü saat 15 de Samsun 
defterdarlığında toplanacak ihale ko
misyonunda olacaktır. 

mııtır. 1 - Müzik öğretmen okulu bina -
2 - Bu i§e ait şartnameler ve evralc siyle okul direktör evinin tamiratı a- Kok kömürü alınacak 

ıunlardır. çık eksiltme usulü ile münakasaya ko-

A - Fakültenin yatılı talebesinin 
sabah, öğle, akpm yemekleri kapalı Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör. 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş- lüğünden : 

5 - Bu ite ait evrak Samsun Nafıa 
rn dürlüğüne milracaatla tetkik olu
nabilir. 

6 - Muvakkat teminat ı579 lira 86 
ku uştur. 

7 - F.ksiltmeye girmek istiyerİlerin 
2 l90 numaralı artırma, eksiltme ve 
ihale kanunundaki şeraitten mida en 
geç münakasadan 5 gün eveline ka
dar Samsun vali1iğine istida ile müra
"aat ederek bir ehliyet vesikası alma· 
lıırı ve bu vesikayı da teklif mektup· 
lı- ıyle beraber komisyona vermesi 
Şa ı ttır. Bu tarihten sonra Viliyete 
11ıı' racaat edenlere vesika verilemez. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek 
ai ıaı havı kapalı bir zarfı 7 inci 

A - Eksiltme şartnamesi, nulmuıtur. Sıhat ve içtimai Muavenet Ve• 
B - Mukavele projesi, 2 - İki keşif muhammen bedeli tu- kaleli Hudut ve Sahiller Sıhat u. 
C - Bayındırlık genel ıartnamesi, tarı 1922 lira 30 kuruıtur. mum Müdürlüğünden : 
D - Yapı i•leri fenni 'artnamesi, 3 - Eksiltme 1. 9. 1939 cuma günü Umum müdürlük kaloriferleri için 
E - Ketif cetveli, silsilei fiat. saat 15 te Ankara mektepler milhase- satın alınacak 75 ton kok kömürünün 
F - Proje. beciliği binasında teşckkUI edecek ko- 28 Ağustos 1939 tarihinde saat on bir-
G - : misyon huzuru ile yapılacaktır. de yapılacak eksiltmesine müracaat 
1atiyenlcr bu prtnameleri ve evrakı 4 - Taliplerin yilzde yedi buçuk eden olmadığınd111l eksiltme 11 Eylül 

282 kuruı bedel mukabilinde Doğu teminat akçesini en geç ihale başlama 1939 pazartesi günü saat 11 de yapıla-
Bayazit maliyesinden alabilirler. dan bir saat evci mektepler muhasc - caktır. 

3 - Eksiltme 7. 9. 939 tarihine mü- beciliği veznesine yatırmıH olmaları Kömürün beher tonu için kıymeti 
sadif perşembe gUnU saat 16 da Doğu lazımdır. 26 lira ve teminat akçesi 146 lira 25 ku 
Bayazit maliye dairesinde müteşekkil 5 - Keşif ve şartnamcyl glSrmek is ruştur. 
komisyonda yapılacaktır. teyenlcr Milzik öğretmen okulu di • İsteklilerin tartnameyi görmek üzc-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle rektörlUğilne müracaat edebilirler. re umum müdürlük ayniyat şubesine 
yapılacaktır. 6 - llln, noter qe diğer masraflar ve ihale gilnil satın alma komisyonu-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- müteahhide aittir. na müracaatları ilin olunur. 
teklilerin 4066 lira 32 kuruı teminat (3950) 13943 (4190) 14148 

tur. 

B- Muhammen bedel beher talebe 
için 75 kurut olup bunun bir ııenelik 
umumt yekunu 34218 lira 75 kuruş -
tur. 

C - % 7,5 muvakkat teminat bede
li 2566 lira 41 kuruıtur. 

Ç - İhale 14 9. 939 perıembe günü 
saat 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek -
tuplarının ihaleden bir saat cveline 
kadar mezk!ir muhasebecilikte milte -
şekkil komisyona vermeleri lizımdır. 

D - İsteklilerin prtnameyi gCSr • 
mek ve izahat almak üzere fakillte he
sap memurluğuna müracaat etmeleri. 

(4173) 14138 

1 - Yüksek ziraat enstitüsünde bu
lunan bakkaliye dükkanı mukavelesi 
hükümlerine riayet etmiyen eski mü
teahhidiyle münakit mukavelesi fe -
sih edilmiş bulunduğundan mezkur 
dükkanın 12.9.939 tarihinden 25.2.940 
tarihine kadar olan 167 günlük icarı 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11.9.939 paazrteai günü saat 11 
de rektörlük binasındaki komisyon 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük muhammen kira be
deli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
liradır. 

4 - Parasız prtname ve daha fazla 
izahat almak istiyenlerin enstitü daire 
müdürlUğilnde müracaatı lüzumu ilin 
olunur. (3951 14032 
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:., Askeri Föbrikalor. 
kat teminat olan (198) lira (75) kuruş zartesi günü saat 16 da pazarlıkla iha- •• •• • 3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad le edilecektir. Şartname parasız ola - Çalı SUpUrgeSI ahnacak tikte pazarlık gün ve saatında Anka-
delerindeki vesaikle komisyoncu ol- rak komisyondan verilir. Taliplerin Ankara Belediyesinden : rada M. M. V. satın alma KO. da 

4 - Açık eksiltme ve ihalesi 13. 9. 
1939 tarihinde saat 16 da bankalar cad 
desinde başmüdürlük binasında topla-. : . -.., .. ··; _ L _,_., .·:_.,. •: • ' 

madıklarına ve bu işle alakadar tüc • muvakkat teminat olan (360) lira ve 1 _ Temizlik işleri için 10.000 ve hazır bulunmaları. (4030) (14035) 
car~an .oldukları~a d~_ir ticaret odası 2490 ~uma:alı k~nunun 2 ve 3. made - mezbaha için 800 ki ceman 10800 adet S ,... ... 1 • 1 k 

• nacak komisyonda icra edilecektir. 

Muhtelif kösele ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

ve.sıkasıyle .. mezkur gun ve saatte ko - delerındekı vesaıkle komisyoncu ol • çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık un 1 aza ma zemesı a maca 
mısyona muracaatları. madıklanna ve bu işle alakadar tüccar eksiltmeye konulmuştur. M. M .Vekaleti Satın Alma Ko-

İsteklilerin diplomalı mühendis ol
maları veyahut bir mühendis veya nıi· 
marı inşaatın bitimine kadar daimi o
larak işin başında bulunduracağına da· 
ir noterlikten tasdikli bir taah.hüt ka
ğıdı ve mukayyet bulundukları tica -
ret odasından alınmış iktidarı mali • 
sini gösterir vesika ibraz etmeleri ve 
ihale gününden eve! baş müdürlüğü · 
müzden fenni ehliyet vesikası alma -

(4115) 14072 dan olduklarına dair ticaret odası ve· 2 _ Muhammen bedeli 1350 lira - misyonundan : 

164 k 1 k sikasiyle mezkur gün ve saatte komis- dır. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
5 ton sarı vakete. a em ma kap ahnatak yona müracaatları. 3 _ Muvakkat teminat 101,25 lira - bin lira olan 65 kalem suni aza malze-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- (4186) 14144 dır. mesi açık eksiltme suretiyle satın a-5 ton sarı sabunlu kösele. 
0,2 ton kayasalık kösele. 
Tahmin edi1en bedeli (27.000) lira 

olan cins ve miktarları yukarıda yazı 
1ı üç ka1em vakete ve kösele Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 9. 1939 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (1) lira 
(35) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2025) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa -
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
iş1e alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mez • 
kar gün ve saatte komisyona müra • 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- M 4 _ Nümune ve şartnamesini gör - lınacaktır. 
misyonundan : OfÖrf Ü YaSlfaların famiraflnda mek isteyenlerin her gün encümen ka 2 - Eksiltme 12 eylül 939 salı gü-

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira lemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 sa- nü saat 10 da M. M. V. satın alma 
olan 164 kalem makkap Askeri Fabri- kullantlatak 13 kalem Ye İkİ 1ı günü saat on buçukta belediye encü KO. da yapılacaktır. Listesi her gün 
kalar umum müdürlüğü merkez satın menine müracaatları. öğleden sonra KO. da görülür. 
alma komisyonunca 8. 9. 1939 cuma gü takim af af ahna(ak (4062) 14059 3 - Eksiltmeye girecekler 75 lira-

lan lazımdır. (4067) 14063 

nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek Askeri Fabrikalar Umuın Mü- s U saati• alı naCQ k lık ilk teminatları ile birlikte eksilt-
tir. ~artname parasız olarak komı"s . S Alm Ko- me gün ve saatında KO. da bulunma-ıx dürlüğü Merkez atın a ( ) 

İnşaat münakasası 
inhisarlar Umum Müdürl~fuıı.

den: yondan verilir. Taliplerin muvakkat misyonundan : Ankara Belediyesinden : ları. (4031) 14036 
teminat olan (975) lira ve 2490 numa- Tahmin edilen bedeli (1400) lira o- 1 - Su idaresi için alınacak olan 

caatları. (4011) 13985 

Müteahhit nam ve hesabına 
on fon boh(ahk sa~ alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lir<ı 
olan 10 ton Bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8. 9. 1939 cu
ma günü saat 15 te pazarlıkla ihale e· 
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu · 
vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4057) 14014 

Domuz derisi ve tutkal alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

200 Kg. Domuz derisi. 
25 Kg. Bunu yapıştırmağa mahsus 

tutkal. 
Tahmin edilen bedeli (1025) lira o

lan cins ve miktarları yukarıda yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar umum mü 
dürlüğü merkez satın alma komisyo • 
nunca 8. 9. 1939 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
me prasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (76) 
lira (88) kuruş ve 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadı' ·larına ve bu iş
le alakadar tüccardan odluklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla 
rı. (4058) 14015 

5 Ton Difenilüretan 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 5 ton Difenilüretan Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 1. 9. 939 cuma 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Bu malzeme evelce ilan edi
len evsafta olacak ve bedeli serbest dö 
vizle ödenecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple · 
rin muvakkat teminat olan (750) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarma ve bu işle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

(4059) 14016 

200 adet boş ispirto 
varili alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira o· 
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12.9.939 sa
lı günü saat 14 de pazarlıkla ihale e -
dilecektir. Şartname parasız olarak ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvak-

ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki lan yukarıda yazılı on üç kalem ve iki 7382 lira 50 kuruş kıymeti muhamme
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve takım alat Askeri Fabrikalar umum neli 500 adet su saati 45 gün müddetle 
bu işle alakadar tüccardan oldukları- müdürlüğü merkez satın alma komis- kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez • yonunca 18. 9. 1939 pazartesi günü sa- muştur. 
kur gün ve saatte komisyona müraca· at 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek - 2 - İhalesi 17. 10. 939 salı günü sa~ 
atları. (4116) 14073 tir. Şartname parasız olarak komis - at 11 de belediye encümeninde yapıla

1150 adet tüp oksijen 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4887) lira 
(50) kuruş olan 1150 adet tüp oksijen 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 8. 
9. 1939 cuma günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Talip· 
!erin muvakkat teminat olan (366) li
ra (57) kuruş ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saaatte komisyona müracaatlan. 

(4097) 14065 

3 kalem taı düzeltme elması 

ah nacak 

yondan verilir. Taliplerin muvakkat caktır. 
teminat olan (105) lira ve 2490 numa- 3 - Muvakat teminat 554 liradır. 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 4 - Şartnamesini görmek isteyen -
vesaikle komisyoncu olmadıklarına lerin her gün encümen kalemine ve 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla- isteklilerin de 17. 10. 939 salı günü sa
rına dair ticaret odası vesikasiyle mez at ona kadar teklif mektuplarını en • 
kur gün ve saatte komisyona müraca- cümene vermeleri ilan olunur. 
atları. (4187) 14145 (4064) · 14137 

5 kalem ve ikitatım demirhane Oda takımı at.nacak 

alah ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umuın Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
misyonundan : ' 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o
lan beş kalem ve iki takım demirhane 
alatı Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonda 
18. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak 1Comisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (75) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 

Ankara Belediyesinden : 
1 - .Fen müdürlüğü odası için alı -

nacak oda takımı on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen be?eli (550) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (41,25) lira-
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün encümen kalemine ve is -
teklilerin de 15. 9. 939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. ( 4177) 14139 

~ . Mil.it.'. Müdafaa . v~ 
' - . , . . 

l U M .. vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -Askeri Fabrika ar mum u- Tıbbi alôt ve 
malzeme ahnacak 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- misyona müracaatları. 
(418) misyonundan : 14146 

60 adet 1 }{arat saplariyle beraber 
taş düzetlme elması. 

60 adet 0,8 }{arat saplariyle beraber 
taş düzetlme elması. 

50 adet 0,6 Karat saplariyle bera • 
ber taş düzetlme elması. 

Tahmin edilen bedeli (5.000) lira o
lan yukarıda yazılı 3 kalem taş düzelt
me elması Asker:i Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis· 
yonunca 20. 9. 1939 çarşamba günü sa· 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (375) lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca · 
atları. (4184) 14142 

14 kalem elektrik 

malzeme.si olanacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o
lan 14 kalem elektrik malzemesi As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 18. 9. 
1939 pazartesi günü saat 14,30 da pa -
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(315) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve sa -
atte komisyona müracaatları. 

(4184) 14143 

400 ton ham mağnezit 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Sahn Alma Ko· 
misyonundan ' 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira o
lan 400 ton ham Mağnezit Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 18. 9. 939 pa • 

14 kalem koşum 
malzamesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına. Ko
misyonundan : 

1 - 33 kalem alatı tıbbiye ve mal 4 

zeme açık eksiltme suretiyle satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 1492 lira 
olup ilk teminat miktarı 112 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 4. 9. 939 pazar
Askeri Fabrikalar Umum Mü- tesi günü saat 15 te vekalet satın alma 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· komisyonunda yapılacalttır. 
misyonundan : 3 _ Şartnamesi her gün k~misyonda 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o- görülebilir. 
lan 14 kale'i:n koşum malzemesi Aske· 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
ri Fabrilialar umum müdürlüğü mer - maddelerinde yazılı kanuni vesikalarla 
kez satın alma komisyonunca 20. 9. birlikte ilk teminat mektup veya mak-
1939 çarşamba günü saat 14,30 da pa • buzlariyle muayyen saatte hazır bulun 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname malan. (3010) 12980 

par~sız ?}arak komisyonda~ verilir. 8 adet ameliyat radır1 ahnacak 
Talıplerın muvakkat temınat olan ~ 
(337) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair ticar~ odası vesikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (4189) 14147 

Ankara Belediyesi 

Hasta otomobili 

alınacak 
Ankara Belediyesincıen f 

1 - Sıhat işleri müdürlüğü için a· 
\ınacak olan 9030 lira kıymeti mu -
bammeneli birisi tek ve diğeri çift 
yataklı Sto We • Arkona tipi hasta 
nakliye otombili 45 gün müddetle ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 6.10.939 salı günü saat 
on birde belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 677,25 lira-
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istlyen
lerin her gün encümen kalemine mü· 
"acaat ve isteklilerin de teklif mek
tuplarını 6.10.939 salı günü saat ona 
kadar encümene vermeleri ilan olu -
nur. (3885) 13896 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - 8 adet ameliyat çadırı kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6400 lira olup ilk te • 
minat miktarı 480 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14.9. 
939 perşembe günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
Iikte ilk teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (3331) 

13298 

Ecza alat ve edevat ahnacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : . . 
1 _ Hepsine tahmin edılen fıyatı 

4850 lira olan 252 kalem muhtelif cins 
ve miktarlarda ecza, alat ve edevat a
çık eksiltme suretiyle 12 T. evel 939 
perşembe günü saat 10 da satın alı
nacaktır. 

ı - İlk teminatı 363 lira 75 kuruş 
olup liste ve şartnamesi her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın alma KO. 
da görülür ve istiyenler tarafından 
kopyası alınabilir. 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4029) 14034) 

Santralit ve akardit alınacak 6 adet Elektro Kardiyograf 
ah nacak Askeri fabrikalar Um·~ Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komisyonundan 

Muvakkat 

Miktarı Cinsi 

3500 Kg. 1 No. lı Santralit.) 
2400 Kg. II No. lı Santralit.) 

Muhammen bedeli 
Lira 

25075 

teminat miktarı 
Lira 

1880,63 

İhale tarihi "' 

1-9-1939 saat 15 te. 

' . ... , 

7000 Kg. Akardit. 11000 . 825 1-9-1939 saat 15,30 da. 
Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat temınatları yukarda yazılı malzeme hizalarında göste-

' 
gu·· 0 ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla iha· 

rı en · . . . . 
, ii lece ktir. Evvelce ilan edilen ev saflarda olacak olan bu malzemelerden santralıtlerın şartnamesı (1) lıra 
ıe C( • } 1-k • d ·1· (?.::) k ruş mukabilinde ve Akarditin şartnamesi bedelsız o ara~ omısyon an ven ır. 
~·

1

Tal~plerin yukarda yazılı muvakkat teminatlariyle 2490 sayılı ka~un~n 2 ve 3. madd;ler~ndeki vesaikı.~ ko· 
• u olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına daır Tıcaret odası vesıkasıyle mezkur gun ve ınısyonc 

aaatte komisyona müracaatları. (4028) 13991 

M. M .Vekaleti Satm Alma Ko. 
misyonundan : 

1 _ 14.8.939 tarihinde yapılan ek
siltmesinde talibi tarafından verilen 
fiyat vekaletçe pahalı görülen altı a
det elektro kardiyograf cihazı 14 e _ 
lül 939 perşembe günü saat 14 de py 

. 1 a-
zarlık suretıy e satın alınacaktır 

2 - Tahmin. edilen fiyatı 660'0 li-
ra olu~ hilk te~ı~~:l4d85 lira olup şart
namesı er gun og e en sonra M M 
v. satın al~a KO. da görülür. · · 

3 - Eks• 1tmcye girecekle k A . ., ·cıo r anunı 
temınat ve - "' sayılı kanunun 2 ve 

· · G: ·ve inhisarlar V. 
. j . - . . 

I - Keşif, şartname ve plan muci
bince Kastamonuda yaptırılacak i · 
dare binası inşaatına 7.VIII.939 tari
hinde talip zuhur etmediğinden ye
niden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. Sose 

~ 
yaptırılacak 

Ankara inhisarlar Başmüdürlü
ğünden : 

1 - Çankırı tuzlasında anbarlardan 
tunel ağzına kadar dört metre geniş • 
liğinde kırma taş şose yaptırılması i
şi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 8686 lira 80 kuruş
tan ibaret olup ilk teminat parası 651 
lira 52 kuruştur. 

3 - Yapılacak işin keşif, proje, 
plan ve şartnameleri baş müdürlüğü
müz tuz fen şubesinde ve Çankırıda 
inhisarlar ve tuzla müdürlüklerinde 
bulunur ve isteklilere 43 kuruş bedel 
mukabilinde her gün verilir. 

II - Keşif bedeli 23692,45 lira 
muvakkat teminatı 1776,93 liradır. 

III - Pazarlık 5.IX.939 salı günü 
saat 14 de Kabata~da levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komis • 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve planlar 
her gün levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara, Kastamonu baş 
müdürlüklerinden 118 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler pa • 
zarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te % 7,5 güvenme paralariyle birlik· 
te mezkur kqmisyona gelmeleri. 

(6625/ 4100) 14078 

Talebe alınacak 
Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 

muallim yetiştirilmek üzere Maarif Vekôle-

tine bağlı Konservatuvara alınacak talebelerin 

kayıt ve kabul şartlan 
M. M. Vekaletinden : 

KABUL ŞARTLARI: 
ı - Türk olmak 
2 - İlk mektep mezunu olacaktır. 
3 - Yaş haddi 12 - 15 olacaktır. 
TALİPLERDEN İSTENİLECEK VESAİK& 
1 - Tahsil derecesini gösterir vesaik 
2 - Nüfus tezkeresi, yahut tasdikli sureti 
!t fHr :scm;y 1 ıçc~w-.uılj cı.sı• ı..o.ı; • .ı. (0- 3 --:,. :-. "J --:~-- -'----~'- ~ 

kağıdı). 

4 - Ailesinin ve kendisinin hüsnü hal eshabından olduklarına dair ve· 
saik. 

5 - Tam teşekküllü askeri hastanelerden alacakları tamüssıhha raporu 
(Müzikal bir kulağa sahip olması ve nefesli çalgı nevilerinden birini çala· 
cağına nazaran dişleri muntazam ve sağlam bulunması). 

6 - 6X4,5 ebadında (6) fotoğraf 
7 - Noterlikten musaddak teahhüt senedi ve kefaletname 
(6 ve 7 sıradaki vesaik talebenin kabulü tahakkuk ettikten sonra alına· 

caktır: 

Bu talebelerin seçilme imtihanları konservatuvara alınacak diğer Maa~ 
rif sivil talebeleriyle birlikte 1 Eylül 939 dan 8 eylül 939 a kadar Ankara
da Devlet Konservatuvarında 15 eylül 939 dan 23 eylül 939 a kadar !stan • 
bulda Galatasaray lisesinde yapılacaktır. 

Askeri muzika memuru olmak Üzere Devlet Konservatuvarında tahsil 
edecek talebelerin işbu vesikalarını 1 eylül 1939 tarihine kadar Konserva · 
tuvar Direktörlüğüne vermeleri ve taliplerin iki imtihan yerinden hangisi
de imtihan olacaklarını açıkça yazmaları lazımdır. 
VERİLECEK TEAHHÜT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları muzika öğ

retmeni olmak üzere girdiğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmen 
tahsili esnasında okulu terkettiğim takdirde Devletin bana sarfettiği para. 
yı faiziyle ödiyeceğime bana teslim edilmiş olsun olmasın ziya ve hasarına 
sebebiyet verdiğim okul eşyasının okul idaresi tarafından talep edilecek 
bedelini de itiraz etmeksizin ve şartsız ödiyeceğim ve mektebi ikmal ettik
ten so_nra askeri kanunlara riayetle vazifemi ifa edeceğime dair bu teahhüt 
senedı Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
verildi. 

KEFALETNAME. 

• Ordu bandoları ve ~iyaseticümhur bandosuna yetiştirilmek üzere Dev
let Konservatuvarı ve Muzik öğretmen okuluna kayıt ve kabul edilmiş olan 
: v· .••• •. . . oğlu ...•.•••.. bu teahhütname ile vermeği deruhte et

tıgı tazmınat ile ziya ve hasarına sebebiyet verdiği okul eşyaaının 20 lira -
dan fazla olan bedelini okul idaresi tarafından talep vukubulur bulmaz iti
raz etmeksizin derhal ödemeği müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatiy· 
le teahhüt ederim. (4086) 14044 

-------------------------------------------------------------------- / ~. 

Toplantıya dôvet 
Bor Zürrc. ve Tüccar Bankasından : 

Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aşağıdaki ya
zılı şirket nizamnamesindeki madde1erin tadili için 4 ağus
tos 939 cuma günü saat 14 de Bor Halkevi salonunda ya
pılan f evkaJade toplantıda kanuni ekseriyet temin edHe~ 
memiş olduğundan tekrar toplanmak üzere 4 ey]ül 939 pa
zartesi günü saat 14 e talik edilmiş olduğundan alakadara

·nın yazılı günde bizzat bulunmaları veya vekil gönderme
leri lüzumu ilan olunur. 

l - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre 
tadili. 

il - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli 
tamamen tediye olunmuş sermayeye verilmesi la. 
lazım gelen o/o 5 faiz miktarının % 3 e tenzili su-
retiyle tadili. 2949 
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30. 8 -1939 ULUS 

/ · Kazalar 

Elektrik inıaat ve tesis~h 
pazarhkla yaplmlacak 
Dö~ol Belediyesinden : 

1. Ağustos. 939 salı günü saat 10 da 
kapalı zarfla ihale edileceğini ilan et· 
tığimiz (27961. 70. lira keşif bedelli 
Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı i
çin vuku bulan teklif haddi tayıkın · 
da görülmediğinden 1. Ağustos. 939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

1 - Evelce yapılmış olan daire şart 
namesindeki tediye şartlarından mü
teahhit lehine olarak geniş tadilat ya
pılmıştır. 

2 - Pazarlık Dörtyol belediye en
cümeni tarafından belediye dairesin
de yapılacaktır. 

3 - Talipler ilk teminat ve isteni
len vesaikle birlikte encümene müra· 
caat etmelidir. 

4 - Talipler proje, keşifname, fen
ni ve daire şartnamesini belediye ya
zı işleri bürosunda görebilirler ve ta
lep vukuunda daire şartname sureti 
posta ile gönderilir. (30) K. pul gön-
dermeleri şarttır. (3837) 13788 

Hü~ümef konağı inıaah 
G. Antep Vilayeti Pazarcık Ka

zaı;ı Malmüdürlüğünden: 

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 
lira 42 kuruş keşif bedelli hükümet 
konağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali 
yılından ödenmek şartiyle eksiltme · 
) - çıkanlmıştır. 

1 - Dosyadaki evrak şunlardır: 
A . Hususi şartname 
B - Mukavele projesi 
C • 1 inci kısım keşifnamesi 
D - 2 inci kısım keşifnamesi 
2 - Dosya G. Antep Nafıa müdür

lti~ünden ve Pazarcık malmüdürlü -
fünden görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden as

gari sekiz gün eve! G. Antep vilciye· 
tine yaptığı işler, bonservisleriyle mü 
racaat ederek vesika veren komisyon
dan aJacağı ehliyet vesikasiyle 939 yı
lı Ticaret odası vesikası ibraz etmesi. 

5 - Eksiltme 8-9-939 gününe mü
sadif cuma günü saat 16 da Pazarcık 
malmüdürlüğünde müteşekkil eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
na uy1ı,un uta ctk 11azır11yacakları tek
lif mektuplarını saat 15 e kadar ko . 
misyon riyasetine vermiş olmaları . 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilemez. (3838) 13789 

Hükumet konağı yaptmlacak 

tomruğu açık arttırma ile satılacak -
Hidro elektrik tesisatı tır. 

Darende Belediye Reisliğinden: 2 - Tomruklar evsafı yüksek bu -
14. 8. 939 tarihinde kapalı zarf usu- daksız olup baş kesme payları mev 

liyle eksiltmeye konulan (29476) lira cut kabukları soyulmuştur. Hacim ar
bedeli keşifli hidro elektrik tesisatı - ta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
na talip zuhur etmediğinden 15.8.939 3 - Tomruklara ait satış şartname
tarihinden itibaren bir ay müddetle si Çankırı orman çevirge müdürlü • 
pazarlığa bırakılmasına karar veril - ğünde ve Karabük devlet orman işlet 
miştir. İsteklilerin her gün belediye- mesi revir amirliğinde görülebilir. 
ye müracaatları ilan olunur. 4 - Tomrukların muhammen bede-

(3954) 13906 li 13 lira 55 kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 

pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat 11 
de Karabükteki revir merkezine müra 

Muhtelif kereste ahnacak 
Akyazı As. Kereste Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
Akyazı askeri kereste fabrikası ih

tiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı keresteler mubayaa edilecektir. 
31 ağustos 939 perşembe günü sat 14 
de Adapazarında askeri yollama dai -
resinde pazarlığı yapılacaktır. İstek
liler muayyen günde komisyon mah -
susuna ve şartnamesini görmek iste • 
yenlerin de yollama dairesine müra -
caatları (6550/4052) 

Miktarı 

Metre mikap 

114 
150 
30 

Cinsi 

Ihlamur kalası 
Karaağaç kalası 
Dişbudak dört köşe 

(14013) 

Muhtelif elektrik 

teçhizatı ahnacak 
, Düzce Belediyeıinden : 
8. 8. 939 tarihinde kapalı zarf usu · 

liyle yapılan eksiltmesinde verilen fi. 
yatlar haddi lciyıkında görülmiyen 
hidro - elektrik santral tesisatına ait 
aşağıdaki teçhizat bir ay içinde pazar
lıkla alınacaktır. 

1 - (7150) liralık keşifli türbin ve 
cebri boru ve teferruatı. 

2 - (10427) lira keşifli elternatör, 
tablo, santral muhavvilesi, şehir yer 
altı kablosu ve teferruatı. 

3 - (27554,64) lira bedeli keşifli 
yüksek tevettürli.i havai hatla alçak te 
vettürlü şehir şebekesi. 

Talipler bu işlerin cümlesi için tek 
lif verebilecekleri gibi ayrı ayrı da 
teklif verebilirler. Eksiltme şartna · 
mesi. proje şartnamesi ve fenni şart
name ve evrakı müteferriası beş lira 
mukabilinde Düzce belediyesinden ve 
İstanbul - Galatada Assiküriziyon ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha · 
Jet Işıkpınar'dan alınabilir. 

Taliplerin kanuni vesaiki haiz ola· 
rak ihale günü olan 7 eylül 939 per · 
şembe günü saat 16 da belediye encü
meninde hazır bulunmaları ilan olu • 
uur. (H029) 

· Devi.et Orman ,iş. 
' .,; #1" 

Satllık köknar tomruğu 

caatları. (6573) 14048 

Muhtelif tamirat 

yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 
Şengül hamamında yaptırılacak yağ 

lı boya, fayans ve ahşap kısımlarının 
tamiratına ait 1128 lira 59 kuruşluk 

keşif pazarlıkla eksiltmeye konulmuş 
tu;, 

İhalesi 1 EylüJ 1939 cuma günü sa
at on beşte ikinci vakıf apartmanda 
vakıflar inşaat müdürlüğü dairesinde 
yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde on beş teminat pa
ralariyle birlikte müracaatları ilan o-
lunur. (4191) 14149 

Levazım Amirliği : 

Yulaf satın 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu ıçın 

(280000) kilo yulaf kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (18200) 
lira olup muvakkat teminatı 
liradır. 

(1360) 

3 - Eksiltmesi 7-9-939 perşembe gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gilnil ve saatının eveti
ne kadar teminat ve teklif mektupla
rını Merzifon askeri satınalma komis· 
yonuna vermeleri. (3858) 13845 

Un satın ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Giresunda alay eratının ihtiya

cı olan iki yliz yetmiş bin kilo un ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli otuz yedi 
bin sekiz yüz ve muvakkat teminatı i-

Borçka Malmüdürlüğünden : Devlet Orman I§letmesi Kara· ki bin sekiz yüz otuz beş liradır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Borç _ bük Revir A:~ir1iğ.~nd.~n : . . 3 - İhalesi 8 Ey. 939 cuma günü 
ka kazası hükümet konağı. 1 - Karabukte kopru başında ıstıf- saat onda Taşkışlada ikinci tabur ko-

Bedeli keşfi 26700 lira 14 kuruş 0 _ te mevcut (1000) adet muadili (447) mutanı odasında yapılacaktır. 
lan. bu konak inşaatının tamamı 939 metre mikap (542) desimetre mikap 4 - Şartnamesi her gün komisyon
ve 940 mali yıllarında ikmal edilecek- köknar tomruğu açık artırma ile satı- da görülebilir. İsteklilerin 2490 numa 
tir. Bedelinin 10.000 lirası 939 yılın _ lacaktır. ralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya· 
da mütebakisi de 940 yılında ödene . 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme zıh vesikalarla ilk teminat makbuzla · 
cektir. payları mevcut ve kabukları soyul - rını ve teklif mektuplarını havi zarfı 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak muş olup hacim kabuksuz orta kutur yine kanunun 32. ve 33. maddelerinki 
şunlardır: üzerinden hesaplanmıştır. sarahat dahilinde tertip ederek ihale 

A) Proje 3 - Tomruklara ait satış şartname- günü ve saatinden bir saat evel komis 
B) Mesaha cetveli si Ankarada orman umum müdürlü - yona verilmiş bulunacaktır. Postada 
C) Hususi şartname ğünde Ankara, İstanbul orman çevir- gecikme mazeret kabul etmez. 
D) Dahili elektrik tesisatı H. U. F. ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev (380) 13847 

ıartnamesi. let orman işletmesi revir amirliklerin- 214 u 1 k 
E) Elektrik tesisatına ait keşif cet- de görülebilir. ton n a ınaca 

v~li. 4 - Tomrukların muhammen bede- Ankara Levazım Amirliği Satın 
F) Sıhi tesisata ait U. F. şartname- 1i (12) lira (50) kuruştur. Alma Komisyonundan : 

af. 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 1 - Viranşehir hudut taburunun 
H) Münakasa şartnamesi. pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat 14 bir senelik ihtiyacı için 214 ton un 
G) Mukavelename de Karabükteki revir merkezine mü - kapalı zarf usulü ile satın alınacak-
3 _ Eksiltme ıo. 8. 939 perşembe racaatları. (6559/4045) 14007 tır. 

gününden itibaren 11. 9. 939 pazartesi 2 - Eksiltme 18.9.939 pazartesi gü-
günü saat 15 de Borçka malmüdürlü- Satılık çam tomruğu nü saat 16 da Viranşehirde askeri sa-
ğü dairesinde müteşekkil komisyon · tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
da yapılacaktır. Devlet Orman işletmesi Karabük 3 - Un evsafı ile teslim mahal ve 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Revir Amirliğinden : şartları şartnamesinde yazılıdır. 
yapılacak olup müddeti bir aydır. 1 - Karabükte köprü başında istif- 4 - Muvakkat teminat miktarı 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- te mevcut (1099) adet muadili (636) (1730) lira 99 kuruştur. 
teklilerin bedeli keşfin % 7,5 ğu olan metre mikap (221) desimetre mikap 5 - Şartnamede nümune Viranşe -
2002 lira 52 kuruşluk teminat mektu- çam tomruğu açık arttırma ile satıla- hirdeki satın almada görülebilir. 
bu veya banka makbuzu veyahut mal· caktır. 5 - Kapalı zarflar tayin edilen 
sandığına nakten yatıPılmış mal san 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme günde saat 15.45 e kadar komisyona 
<lığı makbuzu ve bundan başka aşağı payları mevcut kabukları soyulmuş o verilmiş olacaktır. 
daki vesikaları kapalı zarf usulü veç- lup hacim kabuksuz orta kutur üze - 7 - Şartnamesinin 4 maddesinde 
hile zarflara koyması lazımdır. rinden hesaplanmıştır. istenilen vesikalar muvakkat temina-

A) Artvin vilayetinden bu iş için 3 - Tomruklara ait satış şartname- tın konulduğu zarf içine konulmuş 
alınmış ehemiyet vesikası. si Ankarada orman umum müdürlü · bnlunacaktır. (3861) 13895 

B) 1939 mali yılına ait ticaret oda- ğünde Ankara, İstanbul orman çevir· s 
sı vesikası. ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev iğ 1 r eti ah nacak 

5 - Ehemiyet vesikası talebinde bu Jet orman işletmesi revir amirliğinde 
lunanlar ihale gününden en aşağı 8 görülebilir. 
gün eve) istida ile vilayete müracaat 4 - Tomrukların muhammen bedeli 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında ve - (13) lira (55) kuruştur. 
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt - 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
meye giremiyeceklerdir. pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat (15 

Bu suretle vesika talebinde bu- de) Karabükteki revir merkezine mü-
lunanlar o zamana kadar yapmış ol- racaatları (6550/4051) 14012 
dukları işlere dair vesaiki, teklif mek
tuplarına bağlıyacaklardır. Satıllk çam tomruğu 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3. 
cü maddede yazılı saatten en az bir Devlet Orman İşletmesi Kara-
saat eveline kadar komisyon riyaseti- bük Revir Amirliğinden : 
ne getirilerek makbuz mukabilinde 1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın -
verilecektir. Postada vukua gelecek dan Eskipazar istasyonunda istifde 
gecikmeler kabul edilmiyeceği ilan o- mevcut 515 adet muadili 429 metre 
lunur. 13859 mikap (962) desimetre mikap çam 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Erzurum garnizonunun 31. bi
rinci teşrin 939 dan haziran 940 sonu
na kadar ihtiyacı olan 120000 kilo sı
ğır etine 7 tem. 939 da kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde _istekli çıkma
mış. 

2 - 17. tem. 939 da yapılan birinci 
pazarlıkta gene istekli bulunmamış -
tır. 

3 - 7 ağs. 939 da yapılan ikinci pa· 
zarhğında müracaat bir isteklinin 
vermiş olduğu 18 kuruş 75 santim fi. 
yat kolordu komutanlığınca pahalı 
görülmüştür. 

4 - Bir ay zarfında intac edilemi
yen bu iş yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 4 ey
lül 939 pazartesi günü saat 15 de Er
zurum askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

S - Muhammen bedeli 22500 lira 
ilk teminatı 1680 lira 50 kuruştu 

6 - Şartları ve evsafı kolordumu -
zun 374 sayılı kitabında olduğunun 

aynidir. Bu kitap her yerde her gün 
bulunabilir. 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa
atından bir saat eveline kadar komis
yona vermiş olacaklardır. (3974) 

13914 

Karyola ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Su borusundan altlı ve üstlü (2230) 

karyola alınacaktır. Kapalı zarfla ek
siltmesi 5. 8. 939 salı günü saat 14.30 
da Tophanede amirlik satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Beherinin tahmin bedeli yirmi iki 
buçuk liradır. Hepsinin ilk teminatı 
(3758) lira 75 kuruştur. İşbu karyo
lalar beş partiye ayrılarak her parti 
dört yüz elli ila 500 karyola olarak 
ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin 
ilk teminatı (1293) lira 75 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarla be
raber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel komisyona verme-
leri. (3978) 13932 

inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye adet garaj inşa ettirilecektir. İkisinin 
konulmuştur. bedeli tutarı 54409 lira 90 kuru§tur. 

İhalesi 18. 9. 939 pazartesi günü sa- 2 - Kapalı zarfla ihalesi 16. Eyl. 
at 16 da Eskişehir Lv. amirliği satın 939 C. ertesi günü saat 16 da İzmirde 
alma komisyonunda yapılacaktır. kışlada İzmir Lv. amirliği satın alma 

Muvakkat teminatı 2068 liradır. komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname, proje, ve keşfini görmek is 3 - Teminatı muvakkata akçesi 3970 
teyenler Ankara, İstanbul ve Eskişe - lira 50 kuruştur. 
hir Lv. amirliği satın alma komisyo - 4 - Şartname, keşifname ve proje -
nunda görülebilir. Kanunun 2 ve 3 cü ler her gün sabah saat sekizden on i
maddelerinde yazılı şartları haiz istek kiye kadar ve on dört buçuktan on se
lilerin vesikalariyle birlikte komis - kize kadar İzmir müstahkem mevki 
yonumuza müracaat ederek kapalı zarf inşaat komisyonunda ve Ankarada M. 
larını mezkur günde saat 15 e kadar M. vekaleti emakin inşaat şubesinde 
komisyonumuzda bulundurmaları. görülebilir. 

(4208) 14151 5 - İstekliler ticaret odasında ka -

Un ahnacak 
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek 
!erine dair ihaleden en az bir hafta e· 
vel İzmir nafıa fen heyetinden alacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın . d ları vesikaları göstermek mecburiye • 
Alma Komısyonun an : tindedir. 

ı - 19 8. 939 cuma günü saat 10 da 6 Ek "lt · t" k d kl . .. - sı meye ış ıra e ece er 
kapalı zarf usulıyle. munakasası yapı- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad-
laca~ ?lan 2.05 -~i.n kıl o. unun İstan?.ul- dele rinde yazılı ve İzmir müstahkem 
dan ılan edıldıgıne daır evrakı mus - mevki komutanlığına dilekçe ile mü
bite tekemmül etmiş olmasından 25 racaat ederek emniyetçe aptırılmış 
gün teı:n~it edilerek ihalesi .~5 .. Eyl. tezkiye vesikalariyle temin~t ve tek -
939 tarıhıne rastlıyan cuma gunu saac lif mektuplarını ihale saatinden en 
10 da yapılacaktır. az bir saat evel komisyona vermiş bu-

2 - Muhammen bedeli 24960 lira Iunacaklardır. (4212) 14155 

ve muvakkat teminatı da 1872 liradır. Yulaf alınacak 
3 - Şartnamesi mezkur komisyon-

da görülebilir. 
4 - İstekliler münakasa saatinden Ankara Levazım Amirliği Satm 

b. ı · d "k 1 · 1 Alma Komisyonundan : 
ır saat eve ıcap e en vesı a arıy e K kl 

1
. . 

9 9 'f ·~· k. d h 1 1 - ır are ı garnızonunun 3 kanunun tarı ettıgı se ıl e azır ıya-
1
• 

1 
"h . 1 1 0 000 

k"l • . ma ı yı ı ı tıyacı o an ,11 , ı o 
cakları mektuplarını komısyona ver-

1 
f k 

1 
f 1. 1 

k ·ı 
· 1 kl d yu a apa ı zar usu ıy e e sı tmeye 

mış o aca ar ır. , 
( 4210) 14153 konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiyatı :> 

A 1 k kuruş 95 santim olup ilk teminatı 4184 

Ankara Levazım Amirliği Satın rpa a lnQCa liradır. 
Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satm 3 - İhalesi 15. 9. 939 cuma günü aa-

İki Dizel molörü ahnacak 

1 - Gedikli okur pavyonlarının e- Alma Komisyonundan : at 17 dedir. İstekliler şartnamesini 
lektrik tesisatına cereyan vermek ü- 1 - Garnizon kıtaatımn senelik ih- beş lira mukabilinde satın alma komis 
zere iki dizel motörü monte edilmek tiyacı olan biri 445 diğeri 400 ki cem- yonundan alabilir. 
suretiyle kapalı zarfla eksiltmeye ko- an 845 ton arpa kapalı zarfla münaka· 4 - Taliplerin kanunun 2, 3. mad • 
nuldu. saya konulmuştur. delerindeki vesaik ile teminat mektup 

2 - Tahmin edilen bedeli 19300 1i - 2 - 445 tonun muhammen bedeli larını havi zarflarını belli gün ve aa-
radır. İlk teminatı 1447 Lr. 50 Kr. 20025 ve muvakkat teminatı 1618 lira- atten en az bir saat eveline kadar 

3 _ Eksiltmesi 8. 9. 939 cuma günü dır. Kırklareli askeri satın alma komisyo-
saat 15 da Kayseri askeri satın alma 3 - 400 tonun muhammen bedeli nuna vermeleri. (4213) 14156 

ko;isy~::t~~~:s~pt~~~~~~~·ve Anka. ~~~.00 ve muvakkat teminatı 1350 lira- Kuru ot alınacak 
ra Lv. amirlikleri ve Kayseri askeri 4 - Münakasası 16 Eyl. 939 cumar- Ankara Levazım Amirliii Satm 
satın alma komisyonlarından 50 ku - tesi günü sat 10 da yapılacaktır. Alma Komisyonundan : 
ruş bedeli mukabilinde alınabilir. 5 - Şartnameler her gün komisyon 1 _ Kırklareli garnizonı'.ı için 939 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun da görülebili~. . . mali yılı ihtiyacı olan 800,000 kilo ku· 
2, 3. maddesindeki belgeler ve bu gibi 5 - İsteklılerın münakasa satinden ru ot kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
işlerle iştiğal ettiklerine dair ticaret bir saat evel icap eden vesikalariyle muşt r 
odasından alacakları vesikalarla bir- kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıya- 2 ~ 'Kilosunun muhammen bedeli 3 
likte teklif mektuplarını en geç iha . cakları mektuplarını Gaziantep satın k 25 t' 1 ·ık t · t 1940 . . uruş san ım o up ı emına ı 
le saatinden bir saat eveline kadar ko- alma komısyonuna vermış olacaklar - 1• d 
misyon başkanlıgvına vermeleri. Pos • dır (4241) 14154 ıra ır.t 

· 3 - halesi 15. 9. 939 cuma günU sa 
tada vukubulan gecikmeler kabul edil at 17 dedir. 
miyecektir. (4094) 14049 2 Garaj yaphrllacak 

Kılıflıl< bez allnacak · 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırk iki bin metre kılıflık bez 

alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
11. 9. 939 pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah 
min bedeli 16800 lira ilk teminatı 1260 
liradır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektup -
Jarını ihale saatinden bir saat evel ko-
misyona vermeleri. ( 4096) 

14051 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir tayyare alayı kıtaatının 

198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11. Eyl. 939 pazartesi 
günü saat 16 da İzmirde kışlada İz -
mir Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20790 li
radır. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
1559 lira 25 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekJiler ticaret odasında ka -
yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesine yazılı ve -
sikalariyle teminat ve teklif mektup -
Jarını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (4112) 14070 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 12. 9. 939 salı gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 48297 lira ilk temi . -
natı 3622 lira 27 kuruş. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (4113) 14071 

Bir hamam yaptır1lacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirde hava okullarında 27554 

lira 98 kuruş keşif bedelli bir hamam 

4 - Taliplerin kanunun 2. ve 3. mad 
Ankara Levazım Amirliği Satın delerindeki vesaki ile teminat mektup 

Alma Komisyonundan : larını havi zarflarını belJi gün ve sa -
1 - İzmir müstahkem mevki komu- atten en az bir saat eveline kadar Kırk 

tanlığınca gösterilecek yerde beheri lareli askeri satın alma komisyonuna 
27204 lira 95 kuruş bedeli keşifli iki vermeleri. (4214) 14157 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinı, miktarı. 

fiyatı, tutarı ilk inancası yazılı 528400 kilo saman kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-939 sah günü saat 16 da lzmitte tümen 

satınaJma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. §mirlikleri sa
tınalma komisyonlarında ve lzmitte tümen satınalma komisyonunda görü
lebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ilk inancalarını ih
tiva eden kapalı zarflarını İzmitte tümen satınalma komisyonuna verme. 
leri. (4111) 14059 

Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancası 
Mevkii Kilo Kr. St. Lr. Kr. Kr. St. 

--- ---
İzmit 50000- 2 25 1125 00 84 38 
Hastane 5400 2 25 121 50 09 12 
Ad apaza. 47500 2 00 950 00 71 25 
Bolu 47500 2 00 950 00 71 25 
Tuzla 285000 2 50 7125 00 534 37,5 
Gebze 93000 2 50 2325 00 174 37,S 

--- ---
528400 12596 50 944 75 

Muhtelif gıda malzemesi ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın cins, mik

tarı, muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin ne
vi, tarihi, günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol Belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - $artnameler garnizon Lv. Md. her gün görülebilir. 
4 - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 

2490 sayılı kanundaki vesaikle beraber ihale saatinden evel Sa. Al. Ko. nu· 
na vermeleri. (3825) 13782 

Muvakkat Mubam. 
Saati Günü Tarihi Nevi teminatı Tutarı Miktarı Cinsi 

15 P. ertesi 4-9-939 K. zarf 5467 00 72900 540000 Un 
15,30 ,, ,, ,, ,, Açık 459 00 612 72000 Bulgur 
16 

" ,, .. 405 00 5400 36000 K. fasulye " " 16,30 ., .. ,, 
" " 176 00 2352 9600 Pirinç 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Kilo Cinsi Muhammen bedeli Saat İhale yeri günü Eksiltme şekli 

105,000 Sığır eti 22050 16 Niğde Sa. Al. Ko. 21-9-939 Kapalı 

perşembe zarf 
1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ve parasız alınabilir. 
2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zaman

dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. (4209) 14152 
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Mağazalarından arayınız =: Fazla malU.mat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 1248 =: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ İstanbul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, istiklal caddesi 376, Tel: 40007 5063 

•== odern demir iıleri atölyesi=' 
Son sistem fenni tesisatla mücehhez olarak açılmıştır. Verilen 

resim üzerine çok zarif demir kapılar, pencere parmaklıkları, mer
diven küpşeteleri, bahçe kamelyaları, sıhhi su tesisatı yapılır. Her 
nevi otomobil makasları yeniden imal ve tamir olunur. Her çeşit ok
sijen kaynağı yapılır. 

Demir işlerine müteallik her türlü sipariş kabul edilir. 
Ankara Müdafaai hukuk caddesi Açık sokak No. 6 3241 

••t=============================•ı 

HORSEY HORSEY (. Palais Glide ) 

CHESTNUT TREE 
Seven Star Band Cazı tarafından muvaffakiyetle 

çalmmı~ ve Thomas Bruce tarafından 
okunmu~ gayet parlak anrejiııtre edilmi§ olan 

bu plağı pek yakında 
C O L U M B l A plaklarında dinliyeceksiniz. Aynı 

0~' zamanda BA y AN HiKMET tarafmde.n okunmu§ 

Z E H R A (Tango) 

GİT ARTIK SENİ İSTEMEM (Tango ) 
Plağını arayınız. 

COLUMBlA Plak Şirketi dünyanın en büyük plak fabrikasıdır. 

•============================== 
Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 

2/ 9/ 939 tarihinde akdi tasavvur edilmiş olan Fevkalade 
Kongrenin tehir edilmi§ olduğu sayın üyelere ilan olunur. 

3159 Birlik Reisi Refik Fenmen 

•==========================• 

Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 
ahnacak talebenin kayıt ve 

kabul şartları 
Orman Umum Müdürlüğünden : 

Bu sene Bursa ve Bolu Orman mekteplerine parasız y~tılı 100 

talebe alınacaktır. Mekteplerin tahsil müd~etleri üç senedır. Me-

(0 Mu .. hendis Muavini) unvanıylc meslekte kullanılır-
zunları rman 
Jar. İsteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır: 

1 _Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, 

2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, . . .. .. 
3 _ Sağlık durumu normal derece, yanı dıl, go~, kulak ve vuc~-

dunda arıza noksanlık bulunmamak. Arızalı ve daglık yerlerde yu
rüyüp gezmiye, hayvana binmiye bünye teşckkülatı müsait ve da

yanıklı olmak, 
4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkumiyeti bu

lunmamak, 
5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman· mektebi müdürlüğü

ne gönderecekleri dilekçeye: 
A ) Nüfu& cüzdanı, asıl veya tasdikli sureti, 
B ) Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir tam te

şekküllü hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yer
lerde hükümet doktorlarından alacakları tasdikli raporu, (tam teşek
küllü hastane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin kayıt
ları mektepçe. yaptırılacak muayene neticesine kadar esaslandırıl
maz ve muayenede yazılı evsaf kendisinde bulunmıyanlar mektebe 
alınmaz.) 

C) Çiçek aşısı vesikası, 
D) Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya Polis ~ra-

fından tanzim ve tasdik edilecek hüsnühal mazbatası, 
E) Ortamekep şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve, 
F) 6 X 9 eb'adında 6 fotoğraf bağlamalıdırlar. 
Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmemiş naza

riyle bakılır. 
7 _ Mekteplere gireceklerin kayıtları 1. Eylül 1939 tarihinden 

ıs . Eylül 1939 akşamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde ya· 

pı lacaktır. 
fstek!iler, evraklarını doğruca bu mektep müdürlüğüne ya biz-

zat veya teahhütlü olarak postaya tevdi etm:l~dirler. 
Kayıt ve kabulde müracaat sırası nazarı ıtıbara alınır. 
8 _ Beşinci maddede yazılı şartları haiz talebe, ~adr~yu dold.ur

madığı takdirde, orta dereceli istekliler arasında hır musabaka ım-

tihanı açılacaktır. 

9 
_ Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman mek-

teplerine kur'a ile ayrılacaktır. 

10 _Yukarda yazılı şartları haiz olanlar, mekteb~ :lıı~dıkları tak-
dirde tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya bıtı:dıkten sonra 

· olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebın yapmış ol-
tayın · k .. 
duğu masrafları ödiyeceklerine dair kendilerine. verılece nu~une· 
ye göre Noterlikten tasdikli bir teahhüt senedı verecek~erdır. Bu 

nedi getirmiyenlerin mektebe devamlarına müsaade edılmez. 
se (3830) 13787 

Ankara· Valiliği .. · .. 
- . . 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut yatı okuluna (180) ton 
sömikok kömürü 25 lira 50 kuruştan 
( 4590) lira, 8000 kilo meşe odunu 2 
kuruş 25 santimden (180) lira, (7000) 
kilo gürgen odunu 2 kuruş 25 santim
den (1S7) lira (50) kuruş, (500) kilo 
meşe kömürü 6 kuruştan (30) lira ve 
200 kilo çıra 6 kuruştan (12') lira ki 
ceman (4969) lira (50) kuruşluk mah
rukat açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze 
re her gün kültür direktörlüğüne ve 
ihale günü olan 31. VIII. 1939 per -
şembe günü saat 15 de ve% 7,5 muvak 
kat teminat akçesini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en -
cümenine müracaatları. 

(3839) 13802 

Okul tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3955) 13907 

Pazarlıkla sulama lesisah 
yaphrılacak 

Ankara Valiliğinden 
Hipodromda yapılacak sulama tesi

satının ihalesi 14. 8. 939 da yapılmak 
üzere açık eksiltmeğe konulmuş ise 
de, talip zuhur etmediğinden dolayı 
mezkur tesisat işi artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 40 ıncı maddesinin 
son fıkrası mucibince 14. 8. 939 tari
hinden itibaren vilayet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli 6104 lira 85 kuruştan 
ibaret olan bu iş için 457 lira 87 kuruş 
luk teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odası vesikası ve Nafıa müdür 
lüğünc'en alacakları ehliyet vesikala
riyle birlikte her pazartesi ve perşem
be günleri saat 15 de daimi encümene 
gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Na-fıa müdürlüğünde görebile-
cekleri. (3966) 13927 

Alôkadarlara 
Ankara mekez Mimarkemal, Çanka- Ankara Valiliğinden : 

ya ilk okullarının tamiri (989) lira 2901 sayılı kanunla tahriri icra kılı
(54) kuruş keşif bedeli üzerinden açık nan Mehdimaa Bulak çiftliği, Lezgi, 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin Nenek, Şehit Ali, Karapürçek, Yap _ 
şartnameyi görmek üzere her gün kül- racık, Bağlum merkezi, Susuz Yeregi 
tür direktörlüğüne ve ihale günü olan ren, Tatlar, Saraycık, Bağlıca, Köse _ 
31. VUI, 1939 perşembe günü saat ıs relik, Sarılar, Gecik, Solfasol, Ovacık 
de ve % 7,5 muvakkat teminat akçesi- köyleriyle Kuyu yazısı, Aktepe, Kurt 
ni hususi muhasebe veznesine yatıra- ini, Kubbeli, ve keçiören, mevkilerine 
rak vilayet daimi encümenine müraca- ait 17 cüzü tamı ihtiva eden köylerin 
atları. (3840) 13803 arazisine tahrir komisyonu tarafın -

, ,. • dan konulan kıymetlerie vukubulan 
Muhtelif okul tamıratı itiraz üzerine idare heyetince bu cüzü 

Ankara Valiliğinden , taml.:ara :ıit t:•kik:ı.hn •-~ .:.~ 

tn"nü Atatürk kız Atatürk erkek ve karara baglanmak suretıyle katıyet 0 
• • • d ~ d ır ve Devrim ilk okullarının tamiri (838) hesap etmış ol ugun an 940 ma sene 

lira (96) kuruş keşif bedeli üzerinden s~nden itiba;en tah.rir kıymetleri ~z~e
açık eksiltmeye konulmuştur. İstek.~i- rınden vergıye tabı tutulacakları ılan 
lerin şartnameyi görmek üzere her gun olunur. (4107) 141SO 
kültür direktörlüğüne ve ihale günü 
olan 31. VIII. 1939 perşembe günü sa- Zayi - Ankara belediyesinden al -
at ıs de ve % 7 ,S muvakkat teminat dığım 2232 No.lu bisiklet plakasını .k'.1y 
akçesini hususi muhasebe müdürlüğü bettim. Yenisini alacağımdan eskısı -
veznesine yatırarak vilayet daimi: en- nin hükmü olmadığı ilan olunur. 
cümenine müracaatları. 3231 Cevat Beşe 

(3841) 13804 
..111111111111111111111111111111111111111!::. 

Okul tômiratı DAKTİLO KURSU§ --
Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut yatı okulu ile Onuncu : 62 inci devresine eylül ilk hafta- : 
1 ilk okullarının tamiri (1436) lira : sında başlıyacaktır. (1) ayda dip-: 

yı - 1 ·1· T h ·1 ak -(94) kuruş keşif bedeli üzerinden a- : oma verı ır. a sı ar~nm sı- : 
çık eksiltmeye konulmuştur. İstekli : zın herkes alınır. Beledıye sıra- : 
lerin şartnameyi görmek üzere her : sında Hanef Apart. kat 1 No. 4 : 

gu .. n ku"Jtür direktörlüg~ üne ve ihale : Telefon: 3714 3225
1
-r-

b .. .., ı 11111111111111111111111111111111 ıııı 
günü olan 31. VIII. 1939 perşem e g_u -------------
nü saat ıs de ve % 7,S muvakkat temı-
nat akçesini hususi muhasebe vezne -
sine yatırarak vilayet daimi encüme -
nine müracaatları. 

(3842) 13805 

Tômirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

ULUS - 20. inci Yll. - No: 6493 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na§it ULUO 

ULUS Baıırmevi ANKARA 

TACETT N GUUTAN 
BüYüK HOBilYA HAGAZAS/ 

MODERN ..... TEMiZ 
MALZEME VE 
BiRiNCi S/N/F fsciLiff 
ISMARLAMA .... HAZIR 

ISTANBUL . SIJLTAN HAMAH 
FİNCA/'/Cll.AR YOHUŞU 
No 65 -...... 7ıl~fcn 22321 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- --- -- --- --
..11111111111: - -- -- -

:rmımnL. - -- --- --- -- - -----..11ır ~ı 1111111111111ı11111111111111111111111111111111 i=' .., .... -- Bayanların mahrem tuvaletlerinde kullanacağı gayet sıh- -- -- -- hi, el çantalarında bile taşınan ve en ince elbiseler altında -- -- -- belli olmıyan, vücuda bütün serbestiyi veren gayet kulla- -- -- -- nışlı adet bezlerid_ir. --- -- '"' -- F EM' 1 L BAGLARI -- ve -- -- ---- -
: her eczane ve büyük mağazalarda bulunur. -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

Yiyecek ve yakacak alınacak 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Alınacak mevaddın Muhammen..B. 
Cinsi asgari kilo Lira K 

Tavuk eti 
Balık 

200 
200 

.,/\/\/\ 

120 
80 

o.::/\ 

Muvakkat T, 
Lira K. 

g 

6 

Kuzu eti 2000 900 67 SO 
Birinci nevi ekmek 7000 700 52 50 
Sömikok kömürü 50000 1500 112 50 
Kriple maden kömüre_ 50000 1000 75 

1 - Çanakkale memleket hastahanesinin 939 ınali yılı ihtiyacı olan yu .. 
karda cins ve miktarı yazılı mevad 15-8-939 tarihinden itibaren bir ay zar• 
fında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve pey sürmek üzere bu müddet 
içinde daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. (6660-4129) 

14081 

Türk antrasiti satışı 
Maden kömürü iıleri Türk AnonimJ irketinden: 

ı - Şirketimiz 1Eylül1939 dan 1Temmuz1940 tarihi
ne kadar istihsal edeceği Türk Antrasitini satışa çıkaracak
tır. 

2 -. lktısat Vekaletini·n tesbit ettiği evsaf dahilindeki sa. 
tış fıyatı Zonguldak vinç altında fob veya Zonguldak istas
Y15001'!ndda devlet Demiryolları vagonları içinde bir tonu fob 

ıra ır. 

3 -tt~~ltışlakrın teslimatı istihsal nisbetinde on aya inki
sam e ırı ere yapılacaktır. 

. 4b ;naz elli ton olmak üzere mal satın almak istiyenle
rı~d uk'~s~sta şirke~in şartnamesine uygun bir şekilde Zon
fu. ~ a 1 merkezıne 10. 9. 939 tarihine kadar müracaat
lerının vas~l.oblması lazımdır. Bu tarihten sonra gelen talep. 
er nazarı ıtı are al 
5 B h ınmaz. 

. d- r usustaki şartname Zonguldak'ta Şirket merke-
zın de~. st~nhul' da Galata' da perşembe pazarında lş Ha
Bın a 1 AJanlığından, Ankara Yenişehir Ölçerler sokak 
eş ·numarada ajanlığından alınabilir. 3213 

Ankara merkez İsmet İnönü, Ulus 
okullarının tamiri (945) lira (2) ku
ruş keşif bedeli üzerinden ~çı~ eksilt
meye konulmuştur. İsteklıl~.rın .~a~~
nameyi görmek üzere her ~.u~ kultur 
direktörlüğüne ve ihale gunu olan 
4.9.939 pazartesi günü saat .1~ de % 
7 5 muvakkat teminat akçesını muha
s~bci hususiye müdürlüğü vezne~ine 
yatırarak vilayet daimi encümenıne -======-----=====::;;:;;;::::::======~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!~~~~~~~ 
müracaatları. (3941) 13903 ~;:;;;;:;;;;;;;;~=======~======::::~;;~~~~~;;;;;;~~~~~;:~~:;:~~:;:~ k «= 
s?.~~. ~~~~~~!l~ca y EN j s i N E M A L A R 
Keşif bedeli (24170) lira (58) ku-

sus 
ruştan ibaret bulunan Ankara Çerik- BU OECE HA L K 
li - Sungurlu yolunun 8 + S00-13+ •• YU" K VALS 
000 ıncı kilometreleri arasında yapı- BU 
lacak şose ve imalatı sınaiye inşaatı Miliza Korius - Fernand Gravey 
7.9.939 perşembe günü saat 15 de vila- .................... - .................... -. 
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1812 lira 80 ku
ruıştur. 

Gündüz iki film 

t. KATYA 
2 - Bôkir Delikanlı 

Seanslar: 

10 - 12 - 14,45 - 16,45 - 18,45 
Gece 21 de 

BU GECE 

Ormanlar Perisi 
Tamamen Renkli 

..... ~!l!?.ı.?.t;;.P~?.!~ı .. ~:~~~~ ...... 
Gündüz iki film 

1 - Kızıl Atlı Haydutlar 
2 - Demir Bacaklı Haydutlar 

, Seanslar: 
10 -12 • 14,30 - 16,30 - 18,30 

Gece 21 de 

BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1- Deniz ateşler içinde 

2 - Ben bir can iyim 
..................................................... 

Gece Seansı 20,30 dadır 

İsteklilerin: teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat mektup veya mak
buzu, ticaret odası vesikası ve eksilt
menin yapılacağ ı günden en az 8 gün 
evel Ankara vilayetine bir istida ile 
müracaat ederek bu işe ait alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarı-

1 
da adı geçen günde saat 14 de kadar 

BU GECE 
------------~~-----------........... C E B f C İ A-ç-ık __ H_a_v __ a_S-in_e_m_a .... sı_.n .... d .... a ... 1---_-L-o-. r_e_l __ .... H_a_r_d_i _H_i_n_.d_.i .... st_.a_.n_d_a_ • .,__.. 

lki film 2 - lntıkam yolu ( türkçe) 
encümen reisliğine vermeleri. 


