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Başmuharnrlik 1371 
Yazı İşleri MildUrU 1061 
Miless'.!se MUdUrü 1144 

ZAFER bayrağını elden ele. 
devredecek oian ÇOCUK'tur. 
Yurtta yardıma muhtaç do
ğan çocuklan korumak ve 
yaşatmak için yılda bir lira 
veTerek ÜYE olmanızı Ço -
cuk Esirgçme Kurumu say -

ADiMi'% , AN IMl'ZC>ls=L Yazı İşleri 1062 
İdare 106~ Ls KURUŞ gıyla diJer. _J 

Ordu terfi listesi tasdikten çıktı 
Gençlik kulüpleri faaliyete geçti 

urdun her yerinde mükellefler 

edan terbiyesi talimine başladı 
53 bölgenin hepsinde açılacak kulüplerin 

700 e yaklaşacağı tahmin ediliyor 

Burdur'cla gençlik kulübü azaları homutanlarınrn 
talimatını alıyorlar 

Yarın, 30 ağustos zafer bayramı gü
nünde, yurdun birçok yerlerinde 
gençlik kulüp ve gruplarının açılma 
törenleri yapılacaktır. Bu kulüp ve 
gruplar yalnız bölge merkezi olan vi
layetlere değil, kaza, nahiye ve hatta 
ikiden fazla öğretmen bulunan köyle
re kadar uzanmaktadır. Dün akşama 
kadar, beden terbiyesi genel direktör
lüğüne gelen malumata nazaran, mü
kellefiyetin tatbik edildiği bölgeler
de, kulüp ve grupların açılma tören
lerinin yapılması için bütün tertipler 
alınmıştır. ~amafih hemen her yerde 
mükellefler şimdiden talimlerine baş· 

, lamışlardır. 

Mükellefiyetin tatbik edildiği 53 
bölgenin hepsinde açılacak kulüp ve 
grupların takribi bir hesapla yedi yü
ze yaklaşacağı anlaşılmaktadır. Bu 
kulüplere dahil mükelleflerin sayısı 
hakkında şimdiden bir rakam verme-

(Sonu 4. üncü s;ıylada) 

-r Listeyi neşrediyoruz 

ı Birçok General.ler 
, ve subaylar terfi etti 

lngiliz ıehirlerini toyyare hücum
larından koruyan barai bolan -

larından birisi 

İngiltere üzerine hava 
hücumlan devam ediyor 

Bir tren tünele 
gizlenerek 
kurtuldu 

Londra üzerine yeni 
taarruzlar yapıldı 

Londra, 28 a.a. - .Haber almdığm.a gö
re dün akşamki akınlar esnasmda düşman 
tayyareleri yüksek infılakh ve yangın 

Ordu terfi listesi dün Cümhurreisimizin yüksek tasdikına iktiran eyl• 
miştir. Büyük zafer bayramımıza rastlıyan 30 Ağustostan itibaren mert 
olan bu listeye dahil komutan ve subaylarımızın isimlerini sırasiyle yau
yoruz. Ordumuzun kahraman subaylarını terfilerinden dolayı tebrik 
ederiz : 

Orgeneralliğe terfi edenler j 
• Korgeneral A. Nafiz Gürman, Kor- j r:-T 
general Salih Omurtak. 

Tümgeneralliğe terfi eden 
Tuğgeneraller 

Tuğgeneral Zekai Okan. 
Tuğgeneralliğe terfi eden 

Tuğbaylar 
M. Nuri Berköz, Zeki Erkmen, Şa

hap Güler, M. Kenan Esenkut, H. ! 
Fehmi Atakan, 1. Hakkı Uluğ, Saffet 'ı 
Pozantı, M. Rasim Topsever, Tahsin 
Erserim, M. Sırrı Seyrek, M. Celalet- 1 
tin Yakal, M. Zeki Doğan, M. Şefik l 
Çakmak, Y. Razi Biltan, Rıza Yavuz-

1 alp. • 
Tuğamiralliğe terfi eden deniz 

* Tuğbaylar 

Sait Halman. 
Barem 4. dereceye terfi eden As. Ad. Von Ribbentrop ve kont Ciyano 

Hakimler 
M. Münir Kocaçıtak, M. Rasim Alman, . talyan, Rumen 

Gündüç. 

Kurmay Albaylığa terfi eden 
Kurmay Yarbaylar 

ve Macar hariciye 
!. Hakkı Güvendik Süleymaniye, 1 · · "k" 1 

Behçet Kurbay Bitlis, Selahaddin Sel- nazır arının IŞtJrO ıy 8 

VİYANA'DA BUGÜN 

' 

Ôobruca 

lıufgaristan 'a 

1 bombaları atmışlardır. L5md~.a ?1ıntakas.ı
na iki yangın bombası duşmuş ıse de hıç 
bir hasar olmamıştır. Londra cıvarına da 
bir miktar bomba atılmışsa da hali arazi

ışık Vodine, M. Kazım Erguvaligil 
Pireşuva, M. Nazmi Oktay Tarsus, A. 
Cevte Çulpan Fatih, Raşit Akşar Os
küp, Mithat Alaçalıoğlu Tiran, M. 
Hamdi Turgayt Erzincan, Remzi A- '(\ .. ~ 

~ \ .... 

l\6ftıanyablarla. bulga.rlar arasın- ' 
, llohruca meıeleıini halletmek ,}'~~' 

olmamı§hr. Balkanlarda de- ı 4*"~ 

1
, lı bir sulh istikrarı için, Bulga- ~~ 

:~ f ltıı'ı haklı davasında memn.~ ! .. 1. 1~ 
. ıek esaslı bir ıart olduğunu Tur- ~ 

ıe Ötedenheri takdir etmittir. Bu 

e düserek çukurlar açmaktan başka hasar 
J apmır.mıı;trr. 

lngilterenin şimali garbısinde alman tay-
• yareleri bir treni mitralyöz ateşine tutmuş 

ve katar bir tünele girerek yolcularını ko-
rumuştur. Bir kişi yaralanmıştır. Yolcular 

(Sonu 3. i.ıncu sayfada) 

C. H. P. umumi 

idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 

ldare Heyeti; dün mutat haftahk 
toplantısmf yapmış, Parti'yi alaka.
dar eden mevzular üzerinde müza
kerelerde bulunmuştur. 

ğan A:yazma, Fazıl Bilge Manastır, 
Cemal Gürsel Refahiye, M . Seyfettin 
Çalpatur İstanbul, M. Nurettin Tur-
gay Balıkesir, H. Avni Aynagöz İz
mit, Rıza Çal Eğrikapı, A. Şükrü 

Baysoy Erzincan. 
Kurmay Hava Albaylığa terli eden 

Kurmay Hava. Yarbay/arı 
İhsan Esiner Y. Mahalle. 

Kurmay Yarbaylığa terli eden 
Kurmay Binba§ıları 

Arif Bilen Yavedut, Hilmi Belen 
Nişantaşı, Ali Eşref Üsküdar, Alaad
din Özsan Bursa. Mithat Akçakoca 
İstanbul, Nedim Erensoy İstanbul, 

(Sonu S incı sayfada) 

dir- hiaainden asla ayrdmıyan di· 
hir arzumuz da bu ihtili.flarm 
İYeıinde anlatma ve uzlaşma U• 

Burclur'da mükellefler talim görmeie bQflaJılar 

Afyon dün kurtuluş 
bayramını kutladı 

Büyük Britanya 
1ıenne ıiı.dık kalınması idi. Dü.n 
btıgün olduğu aibi, yann dahi 
11t1.ıı Yarımadası milletlerinin 
tlti menfaati, aralarmdaki a

r' · it ve teıanüdü takviye etmekte· 
i~ ~. Dobruca meseleıinde her iki di
;. ,litııizin tahakkuk etmit olduğunu 
~ ekten, ancak bahtiyarlık duy- Cümhuriyet meydanında güzel bir tören yapıldı 

Büyük mikta~da Türk 
malı satın alacak 

1
1 !lıuzu söylemek faydaın ol-

~ıtiır' ~ f .. Afyon, 28 a.a. - Dün Afyon hal• ı dan geçerek ıehre giri§lerini taki-
ul~' dakikada anlaımanm te erru- kı büyiik tezahüratla kurtul utları- ben Cümhuriyet meydanında bir ge-
aıt· • henüz bilmiyoruz. Dobruca DJn yıldönümünü kutlamıtlardır. çit reami yapılmıştır. Bu geçit reı • 

r rfı" '• ile beraber, dost Bulgaris· Bu münasebetle yapılan merasinı, mine kadm erkek yÜzlerce köylü de 
s~ 'rıı tabiiyetine geçecek türklerin §ehrin istirdat ıaatında kurtarıcı cephane yiiklü kağnılariyle ittirak 
r;,!_ ~aı 80 ili. 100 bin küsur araıım· kahraman Türk ordusunu temsilen ederek kurtulu§ gününün ulvi man• 
~~ 

/ 
111'. Türkler Dobruca'nın bazı bir kıtanın tehre giri§iyle baılamı§· zarasını bir defa daha ya§atmı§lar· 

\.~tıelerinde, 62 ıenelik ayrılığa ve d # 1'it • tır. ır. 
ıer ._,~'!badi hicretler~ rain_ıen ekse~· Kahraman ukerlerimizin ba§tan Gece büyÜk bir fener alayı tertip 

ıııe ~ ltıuhafaza etmı,lerdır. Bu asıl b b yr kl ı ·· ] mi• ve kesif edı'lmi• ve halkevinde de büyu"k bir f c· kd l • . a§a a a ar a auıı en ,. ,. 
~· , ıvanmert ır a§ arımız ıçın, h Ik k " tl · ı d l a yollar müsamere verilmi§tir. 

i 01' ı • t 8ulgariıtan'ın şefkatli bir ha· a u eaıy e 0 u an • 
ı~- ~fl.ca~nda tereddüt etmey~. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'&r-k ekalliyetleri ile tebaası oI- 1 hazan bizim kadar Bulgarista.n hü- 30 A"" • • b 
11.rı devl~tler .. ar~··~d:ıki ~~~a- j kümetinin de teeaaüf edec~ğ~. d~re- - gustostan ıtı aren 
tlere daır Turkıye nın duruat j ceye vardırmak isterler. Kotu nıyet 

İzmir, 2S a.a. -
İngiliz İmparatorlu • 
ğu Ticaret Birliği 

Cenubu Şarki Avru -
pa ve Balkanlar Şu
besi Reisi Lord Glen
conner, şehrimizden 

hareketinden e v e 1 
"Yeni Asrr" gazete -
sinin bir muharriri -
ne şu beyanatta bu • 
lunmuştur : 

"Lady Glenconner 
ve ben İzmire yaptı
ğımız ilk seyahati -
mizden fevkalade mü 
tehassis ve memnu -
nuz. Daha fazla bu-

cD '•etj izaha bile lüzum göster- ı ıahibi, bilhassa bu intikal devrinin M ~ f b 
uı;(.ltl,_,.ı ~. Biz bu türklerin hakim ekae- buhranları arasında, ilk kararsızlık ı'll"ı e ı'n u"' slu"' nu.. mütevellit teessüfü -

~ 'ti l ' ' · · d • d k ı d k · · f müz bizi yakın bir 
1 
~~ ~ ere ıyı geçınmesın en, ısa ı havaıın an istifade etme ıçın a•- atide tekrar İzmire 

rada kalamamaktan, 

tı go- ~e.lar . olmıu~ndan,. yaşadık!~~ 
1 
liyetlerini arttırırlar. Tek tem~n: h • ı• 

1 
gelerek daha bir müd 

I~ leketın faalıyetlerıne daha ıyı nimiz, dost Bulgariatan'ın, bu gıbı avi yenı ıra ar det kalmamız sure -
~ !l.İlttet edecek bir seviye inkişafı yolsuzluklara asla müsaade etmi· tiyle telafi edilecek _ 

~ 
~-h etmelerinden, ve tabii hakları· yeceğini göateren tedbirler alması· tir. İzmir, biıe, yep-

~ .iirmet edilmesinden gayri bir 1 dır. ledavu .. le ııkıyor yeni bir alem, mü -
\ 1&temiyoruz. imkan buldukça 1 Dobruca türklerinin gazeteleri, ! kemmel bir çalı~ma 

tlca.lliyetleri anavatana nakledi- mektepleri, cemaat müesseseleri . . sahası olacaktır. 
l'\al, Şimdiye kadar türk ekalli- hayli ilerlemiştir. Bu ırkdaflar me· 3 ~?3 numaralı kanun mucıbınce :e- İzmir ve hinter • 

,sO ~erinin hiç bir Balkan memleke- aut bir ilerleyiş hamlesi içindedir- davulde ~ulunan .P~r~ mev.cu_dunu ık- !andının bu kadar 
h~ •ikayete ıebep olmadıklarını ler. Onların, ancak, daha faydalı j malen .?~~~~rre_ı.sımı~ ~ıllı ~ef İs: zengin ve verimli ol· 
~1 biliyoruz. ve daha verimli birer bulgar vatan- ~~t -~no?u nun bustle~~nı ha~~ yenı duğunu doğrusu zan_ 

od• ı._ 'kat daima devlet inzibatından daşı olmalarını temin edecek olan gumuş lıralıklar tedavul mevkııne ko- netmiyordum. Kıy • 
i ~"iti d nulacaktır metli Belediye Re -llfarak, bir takım menfaatler harai inkişaflarının oıt devletin · faimr Fuarında bir köşe 

t isiniz Doktor Beh -
•"' ~ etmek için, bu halk üzerinde himayesine mazhar olduğunu Öğ· Darbedilmekte olan gümüş liralık- çet Uz'un enerjisine ve yapıcı ya _ 1 rilen samimiyeti ve hüınü kabulü daima 

~ •le yapmak istiyen gayretketler renmek, bizim için hususi bir mem- lar 30 ağustos 1940 tarihinden itiba- ratıcı vasıflarına hayran olduk. İnciraltı hattrhyaca.ğız. İzmir fuvan muazzam bir 
~ llıı&bilir. Bunlar tecavüzlerini nuııiyet veaileısi olacaktır. ren tedavüle çıkarılacaktır. pljjmda bize verilen .ziyafette &öıte - (Soaa J. ilııcii ıqfıdaJ 

il' 

BİR KONFERANS 

TOPLANACAK 
Transilvanya meselesinde 

mihver devletlerinin 
hakem olması muhtemel 

Ber1in, 28 a.a. - Alman radyosunun blS. 
dirdiğine göre, alman hariciye nazınnna 
daveti üzerine, İtalyan hariciye nazırı kont 
Ciano, Macaristan hariciye nazırı kont 
Csaky, Romanya hariciye nazırı B. Manoi-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

D~hiliye Vekili 
İslanbul'a gitti 

İzmir, 28 ıı.a. - Dahiliye vekili Faik 
Öztrak dün sabah beraberinde vali ve be
lediye reisi olduğu halde belediyenin Kül· 
türpark civarında in&a ettirdiği garaj 
santralı gezmi!jtir. 

Vekil, bundan sonra, yeni inşa edilen 
Kadifekale asfalt yolundan kaleye kadar 
cıkmıı ve oradan şehrin emsalsiz panoro
masını s~yretmiştir. 

Faik Öztrak ve refikaları akşam saat 
20 de Cümhuriyet Halk Partisi tarafından 
fuvar gazinosunda şereflerine verilen Zİ• 
yafette bulunmuşlardır. Ziy<tfet te vali, ko. 
mutanlar, belediye reisi, parti müfettişi ve 
vilayet idare heyeti reisi ile sivil ve as
keri erkan hazır bulunmuştur. 

Vekil l ıtanbul' a hareket etti 
İzmir. 28 a..a. - Dahiliye Vekili F&ik 

Öztrak ve refikaları bu sabah Bandırma 
ekspresine bağla.nan hususi vagonla İstan• 
bula hareket etmiıılerdir. Dahiliye veklll 
istıuıyondn vali, §ehrimizdekl mebuslar, ko· 
mutanlnr, belediye reisi, CUmhurlyet Halk 

1 Partisi müfettişi ve ide.re heyeti reisi. vi
lfıyet, belediye, parti erkAnı ve diğer birçok 
zevat tarafından uğUrlanmışlardır. Vali ve 
emniyet müdürü dahiliye veklline Mene
men'e kadar refakat etml§lerdlr. 

Alarm Düdükleri 

Bugün saat 12 de 
tecrübe edilecektir 

Ankara Valilıginden : 
Şehirde mevcut alarm düdük • 

leri bugün saat on ikide tecrübe 
edilecektir. Sayın halka ilin olu. 
nur. 
MSJOlOi.TO ~ 



Mahsul piyasalarına müdahale 
Yazan : Ham Atıl Kayacalı 

Bqhca celir kaynap zirai etan Diğer taraftan bütün mahıullerimize 
memleketlerde. balkın refahı laln· muhtelif fiyatlarla alıcı bulu .. bile, 
••dan mabıulleria yabm mlktarl• flaraat tabit ~-altınla oldafu si· 

clefil belki ve bi ... ısa fiyadan bl- bi ctreyan edtnıiJeceftndtiı, mlldaha· 
bir ehemiyet atseder. çı&nldl si- le ,apılmadıfı mntinle aııl müatah-

mahıullerin fiyattan, milli geli· ıilln utııta bulunduğu zamanlarda 
amumr lnkıaamında zirutle utra- flat1ar ~ot dütük geçerek yalnız ih • 
bal~ ve binnetice ınlihim bir racat imkinlnı göründüğü 1tratarda 

i..,~nln teiaır .. iyandır. ıiral bir yilkaelaı.efe meyleder. 
lllıınleketln baılıca. ihracat maddele· Bu müllhazalara g8re devletin zirar 

sini otacatına g8re, bunların, mil· mahsullerin dahilt "ftyatlarlyle alika· 
pUr balaneulan, hariçteki fiyatla· 1ı .01-ak takip edeceği ıiyaıeı tU ıu· 

n -~ mlbi.mdiı. Çiiakii yer- retle halin olunabilir: Muvakkat illa· 

B ~"1 h•itteld •unıa •• ve lllfett.t olan flklek harici fiyatları 
talebine nazaran ucuza aatılıha.ı milll tamaıniyJe d"ahtle akıettlrmeır.e k, ba-

~(•aratmn hedredi~ demektir. ricf fiyatların yilkıekliğinden yalnız 
~tıar al~ ve re~tin bir llllıf mütqebbile fazla kir bırak· 
eııı• "81 buladdulu ıulla tnellk, dahllt fiyatlan 11dlataı.ill la

V• .. lra(ibclf terek 4ahl1de •e gereft tlltsate tqvlk edecek eevlyıede tut• 
llarlcte mahıulltın f.iatları için mak. 

t'!;•..eııa-:ı&lllll"R•ıaı11dllıı w •• ft talebe uygua !ıte Ticaret 'veldllnln tımlr 1ergi
iellllhiip• tı9fekkll edebilir. Fakat bu ıinin açılması münasebetiyle iradet-
~ıW•tte W1e sini memleketler için tiii nutuktan fiyat ılyuetine müteal
.. ll_ı!ııl. Wr mnele vardır ki o da zirai lik olarak çıkarılan mina budur. Hil· 
_.._ılln bizzat mahiyetinden inbiaı kUmet harice yapılan ıatıt fiyatleriyle 

. .uat mahıuflerin. bilhaua müs- ihracatçılara metrik bir kar bırakan fi 
IJllllllllr bôumndan dahili piyaaaıı yatler aruındaki farkı Milli Korunma 

1 
Han Kunmıu'na lza yazd • 
mak milletçe yerine ıetirece. 
timiz bir vazifedir. Az yeya 
çok taahhütte bulunmayı dü
pinmekaizin. biitün v.mı -
clatlum Han 1CunaD1•• 
aza yazddıiım ıördüğümüz 
aüa, bu memleketin emniyet 

T. Hava Kurumu 
paraıot kulesinde 
allamalar ba hyor 

ve elimeti teminat altına a- Hava Kur~un ıtadyıllJI civa
ln--. olacaktır. Ba neticeye .rındüi patltt ku!ell IO ~ •ı ağus-
Yanna.k için birbirimise yol oa cUnlerl de ıeııçJerlıilbia atlama 
,a.tenırek herkeain Hava lanna fınıat vernüt olmak ltilı açık 
Kurumu'na iza yazılmasını tutulacaktır. · 
temine çalqalon. KurtulQf !simlerini kaydettirerek bet def& 
bundadır. ve daha fazla atlıyacak gençler: için 

._ ___________ ... muhtelif hediyeler vıe parattltçülere 

Yerleri detiıen 
kaymakamlar 

Karacabey kaymakamı Remsi Öı:bnm 
Akdalnıadcııi kaJ'Dl&bmhlma. Ödcmlı 
kaymakamı Hltlm Şerif Seçkinin Kara • 
cahı)' bymakambinıa, ·Foça kaymakamı 

Nusret Erttlrk'lbı Bıme kaymabmhiJu, 
Slltçller kaJlllB)ranıı RrdYan Almıamo7'111 
Pop .Jraymakamhtma, GiSle kaymakamı 

Ama ldırotlmmn lltçWer kaymakam • 
hllm, J"atla kaymakamı Cemal Şqıotlu
naa o.,. ..,.._biına, Un,.e kayma • 
k .... Awl ıı..-ta Erbaa kaJ'Dl&kamhtı
na, D~IPr ...U muavini Ihsan Kur • 
~ .. ısll'~ma naklen ta· 
1i61• ak - -'• DalaWJ'I nklletin
cı J'&pı!mrıtrr. 

mahıuı rozetler verilmeei de kararlat 
mıttır. 

Hava K111•ııı'nl 7fPJun .ıenıer 

IO qultoll .ıaf9r ye ta:~ b.,Ja. 
mı ınlna..,.i,ıe litat ~
o gece ha11latının dörtte irini ve ye
nitehir Birlik tabi sahipleri de pn
dü.z ve gece işletecekleri ıekiz araba· 
nın basılatınıa yarısını Türk Hava 
Kwamuna tebcrrü etmi.tlerdir • 

fGförl,rcleta Ceıtl ıcuacu, 6H •~ 
ıu. Remsi Ednt. IJilanü"Tok..a, fer 
fi İyilikçiol, Htiseyin Özdal, Saba -
hattin Önayılan, lakir Kayalar cün
deliklerinin birer lirasını kuruma ver 
mitlerdir. 

....--
Hükumet ntDslahsilden 

s p 
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Ankara - Kocaeli 

Gıref,Çile ~ sta 
Stadyomda karşıla§~cakl 

am1aa mllnbuırdır. Yani bu kanununa milateniden bir fona almak 
llerl mtlıtahailllr ima bir suretiyle harici fiyatların dahile ini -

6fttaclen çıkarmak mtebu· kilının hünı geçmefe çalıttılt gibi 
.-ı..arler. Bu mecburiyet sini miiıtahıillerin emekleriyle mütenasip latanbul aular idareainde bİf İpek kOtlH Slflll ilcft 
IUlttlın bir lmaunın çabuk llo- bir fiyat elde edebilmeleri için de da· auiiıtimal itı tetkik ediliyor İstanbul, ve Ankara boksörlerinin bir • 

clll*rlerlnln mubafua- bili piyaalara müdahale eylemekte İstanbul; 28. ( Telefonla ) - Dahi· Vekiller Heyeti, doğrudan dol • blrleri7le Mıl&hıt~ı sırada Ankaralı 
..a- 1 d ,_ ruya müıtahıilden ipek kozası satın 10··r.-u-ıe •--u -· ·ı ı d erb-t w4J• t n muntuam epollll"a ve mübayaatta bulunmaktadır. Şimdi- liye milfettitl•rt aular ıdareainde eski -·~ - •- •-cKı er c s -
..... dan ileri pldlll gibi ye kadar fındık. incir, koza, tütün pa· bir ıuiiıtimal itini tetkik ediyorlar. alınması için Ticaret Vekileti emrine ıilreı mlllabUaları J'a&>&csldardır. 

•ttJaçlardan da clollblllr. Elde muk, .zeytin yafı, fıatık gibi belli bq 500 bin lira tahsis etmittir. Ticaret Mevsim dola,,.i1le unıa ıamandanberi 
lhti Vekileti, bu hususta icabeden bütün ıpor hareketi fapılmı10 Ankaıammda 

tutmak tenm,.,e YllC 1ı mahsullerin plyaalarına müdahale- Kıradenı'zde fırflDI dı'ndı' hazırlıkları yapmıı ve tedbirlerini al· bokı " dret sil»I iki spor .....-c1e ime 
Bundan bapa mGttablUla de bulunulmUf " mWıim miktarlarda ..... 1ı ka ı anlrarals malı Uf dl 1er ftl'Clı 1 mııtır. vınu ,ıemanlann rıı qmuı TrabRia, (H911d) - ';t'ra 

te te 19 r. mübayaalar yapılarak fiyat ar mikul lıtanbul; 2s. ( Telefonla ) _ Kara- ıpor meraJdılaruaa 7ftsek heıftcan .ere _ mfllabüala dla ,. 
4 tlttlyaçlar yalnıs malt hnktnları bir aeviyede tutulmuftur. denis'de fırtına aiha-,et buJcla. Vapllf'. cektir. Gllrq ıponumuun ba...-. eerbetlt nu ..,.. 

~- kGçOk çiftçiler için delil MOdahale milbayaalatında takip o- tar mutat teferlerine Arızasız bqladı· Defterdarlar ıtıreı kısmında ln:rmetli elemanlara ma • OrceneraJ Klann Orba1', it 
"87llk ınlkyaata lltlbaalcle bula- lunan yolu Ticaret Vekilimiz ıu aiS> ,__ lik ol• Kocaeli bölseai Buru, A.dqıesa- dll~tu Akt&JT -"--•• Tlll~ 
. a...ı. d T..ı..U ~. . 1 L-------- o.- •• r-on • .. 
M- e mevcuttur. .., pıt- lerle hfilha etıne~lr: ""Müdahale d k" 11 n, Botu bolıeler 7 • ;Japtıklan .... _ kadar allb il tılldf 

bite clopn ba alnpk ~- piyasayı bazı feTbllde &millerin do- arasın a na 1 er tan 7-0 ıibi llıtilD r..-ıarla kuanmıılar. ;ana lan ld b" ... 
hJemek tbere alınan tedbırle- .ıh·rdufu O'eçici sıkıntılardan ve bil· lsfanbul f lfln<ll•ına •urt defterdarı Naci Sirabn Bilecik def- dır. Kırkpmarda 7&Pllan TllrklJ'e serbest -S:. 1 ın metr~ ı• .....__.. ı-• ,__edi i ~.. • D sllreı birinclliklerlndı her sınıfta finale mu •emlt 7&"11 • 1111 

. ....,.... • na& ~ l•l r. yük fiyat aaraıntı1arından kurtarmak terdırbğına. Kırıefıir defterdan Şerif ö_ ....... el, Kaatamoau ~ ~ 
içinde balunduJumuz tart· için yapılmaktadır. Yoksa mahsulü Hılk lllklsl ,.,.. lde<ek aertanm Siirt defterdarhtına, Enurum def ~:::~~lar ve m_, takdirini kuanmıt- muılardır. Altı ~ .......... 
ı&tmell 4iojna oJ.mayacajıM kalitenin ve arz n talep fartlarının terdan Hamit Karsın Amaı,.a defterdar • Ankara ıtır.-cU~ ise 1, senedir Tfir • met 7&ntnıda Trab9oa birinci, G 

IQll!U& bir zlrut meinleketi o- fevkinde fiyatJara Attırmak için ya- İ•tanbul; 28. ( Telefonla ) - Bele lıtma, AfJ'Oft clefterdan Recai Afprm kiJ'e pmpiJ'oahlimm elleriııcle tatmakta Ye kine! RIH ilGflncll ohuılardır. B 
...... "' mrat mah.Ue~ piya- pıJmanJrtadır.n diye fırıncılar firketinin piyaeadan re- Hatay defterdarlrlma. Hata1 defterdarı bllhaua 61 kltodan 79 kilOJ'& kadar olan ikinci stln npılan mllaabakalann D 

ıelir bllkımından ne kabeti bldırmak için yaptıfı hareke- Galip Almıtan Af,.on defterdarhlına nak- ılklet ıımflannda milli takım kadroamsu de 11 puvanla Trabıon birlnclllil 18 
ebemi b bett•ii lktıudl e•lara da tıyiun olan bu tin halk leh:ne olamıyacıatını nazarı len, Muhasebat U. mtidlirlütil ikinci ıube tqlril etmekte4lrler. aa,.ıe kuHtli w ta- ~ Bo~a lklnciliti 10 puvanla G 
Sulh J:!.~ncbıı prenalbl tatbik e4erken cöz tSnilnde dikkate alarak sermayen u fınaların emrinde vil&,,et muhasebe mlldüril Fehmi . ilçllnclltliıil Kaatamonu diSrdflnclllllll 

t harı t 
Li L-be- bulu .. du_._ca'- bir '--ç nokta vardır. ...__ d u ı i • P •·- K -L· d ft da hl tah ·ı kımm mlisabıkaamı seyretmek giirq me - ae be..ın...ıı;ıı.j '-uan-••1--... -r uu en ç ea - ... ilmi & - Halk S..U.ın1.1111& yar un cvrme er nı ra..... uısuır • er r ma Vl en rakhlan için bwmımu blr fınat oı..ır - la d ·-- ~ :,.._-:--b:.: . -

1le • .:; .. ._._ MaJOmdur ki mttdahale milbayaatı temin etmlttir. taJ'in!e~ vekiller bc,.etinin taıdikinden tır r an mora aaaım n,..,. lllillıdlll! 
1 .,...._ mat toplamak için de..aı. umumiyetle ıeçmııtır. · da . y dı B mtllctfatlarim vermiı ve on1an tıa1tif tlM bal...,...li pi;. 5• Kocaeli takımın (NtJ'Hi ıl ı, e. mifW". lliitahrkler bölplerlu a 

ni 1 -kit ed atılan maddenin fiyatını muayyen kir Yddmm, BHlen Kıtba,,, ttmall Top - k edl 1 muaı:eıei;rlnde an:: bir ICViye4e tutmak için yapılır .ıu lstanbul'da bir ihtikar çu, Bnnr, Ahmet pehlivan) cibl silr•9'i • mı t r er. 
llıadltlkltılllrltff JW4e ~e f•ydalt olabilmek l • lstanbul mebuslar1nın ler Yardır. 

tr ne kadar deYlet, mil: çfn blrlrfcl prt mftbayaanın dofrudm . zanlısı berat etti b;~~':ı:a~·a=~:a:r W~ti:.~~ 
bnanana mttatentden ha· dolnJY& milıtahıllden yapılmasıdır. halkla temaSIGfl mail Nercls, Ali ömer, Ahmet. Ipk, Yqar 

madd 1 1 1 fi ikinci mUblm .... da katt lllzuımın lı•• .. bul • 28. ( Teıefoilla ) - Ya• i Ki e er n ascar - f k. d ll)ik l.. al ~ ' . '" lıtanbul 28 (Telefonla) _ Blr Dolu, Cclll Atik, Vahit Cinakar, As • P-
f ..._~ ~•nya ev ın e tar ann satın ınmıma- ihtikarı ıu,uyle befyilz lira para ve mUddettenberl halkın dileklerini tes- erde mlltqckkil bir takım olac:atı......, 

tHdk w ~ l;tade ol· aıdn. Akıl taktirde bunların tedrici iki sene ıilrgtin cemına mahlıcQm olan bl k tb halk mUm illeri -..att41r. h taJam1arm lı:oea.UIDerla 
barice arp btnat teahhO- bir tekilde de olsa utıp arn plyua- Seferotlu'nun nakzen sekizinci ceza • t etme ere ei 'j 7&ft alır .,. alır sikletlerdı ku•etll oldu • 

düa.iU fl,Atlarla aJU.ı yı yenldeıı dilftlrebilir. Dilet bir tart da ıfSrillen muhakemai bitti w berae- le temnıara ıePDlt bulunan ltanbd lu, yan orta, orta, hafif aikletlerde de an-
ftyat1ar1a aatıf yapmak ifbi da zirai mahıulleriıı ınahlyetlnden te- tine lıcanr nrildL mebullan 1"ııttn ele Sanyerlilerle ko- karablarm kuaacaiı lnıvetlı tahmin leli· 
le ınllU mahsıılterln hariçte vellüt eder. Bunlaftn mlhim bir 1ı:ıa • nuıtutar. lir. Ged ka1aa ılkletlır ıtlpllllt ........,._ 
;imd4t .. WeJe olmwatım mı USUD bir lllilddet dayanabilir cin• mektedlr. Gllregllere manffaldJ'lt tı • 

~ .... dte ~~,!!!"!'~ =::-::= .= ~~ Barbaros' un yeni lstıı~ll lenlftllllalllll meıııı1 ederia. -- _.__ ~ Anlraraclm'lilln ,.ıtdhGml 
bir sınıf tilccann lllzumuD- polva ıu.um ,e.tırır . .Bilbaua bari· tUrbesi t6renle a,dacak 1.1 ........ 6Mll1111 ... L·•ı 

yUkHk bir kir elde etmeliaı ce -~ fiyat elde edebllmek içlnM uu ••11 • nw B•elee de haber •erdltlmls •esbll• 11 
mlltüeftln eline ıeçea mal münllerln nufını boasl8dln muha- l1tanbal ı 21. ( Nefoala ) -11 q- İltan.bul, 28ı (Tetefonta) - Bugiln alutoa 1940 camartell dal Aalrarad • 

erinin mlllyetten ~ok lf&lt in· fualan çok eh..Uyetlidir. Ullde Prevese cleals ı.rblnın Jıld&ril tnklfbanede bttl auçluıu O'rcGpJtl clbatla ..!' laclı :rı1:1m1 clo1Qml1'l• '* 
olar kl bu da mtııtakbel Garillilyor ki hilkDmet iktıaadt e • mil mflnnebetiyle tamir olunan ve et- Recep gene katil ıuçluıu Elhığlı m:, m=~: 0 ~ aut 15 de öııcle 

in uaı-nm intaç edebilir. sulara uyğun tedbirler almak •uretiy rafı açılan Barbaroı lilrbni merasimle ŞUkrUyU dobs yerinden yaralıyarak kutilp bımclon ~ldıat- halde Ankanstıcfl V•em.dlap&naeri ~u 
barl'"Jd ban yilbek fiyat- le çiftçiye mUlıhp ~ 1'ftlısı4a ba • acılacaktıt. 8ldürdii. Cinayetin iki arkadat ara- lobliDden hareket ederek Maltepe VA Dt- ,.la Bkln'le Mubafıa jandanaa 

p.ltiilllll., lllftı..la ...... ve lunmaktadır. Sutb amaııtannda bile '1nda zarla kumar oynarken 3!arın mlrtepe caddesi, EmniJ'et lbidcai, ismet· namla Ulteimen Beaila T 
• Btmldll .......... in· lOk faydalı olan ba yardumn bllhana L.1 1 penç veya cebu .ı•ulıa haJPIDÜ ' Hla ~ ena\itjiıii. serci Ye 6.ıkevlcri ö • jlll töNni aaleei w dolıtluı 

etmal dahilde lllzumaus fiyat içinde bu.undu~ bahruıh den.- .urlnllul U zafer bayr•I kan ihtilMtır. nfııd• 11amt.-.1111 , .... terdir. Sa- 41D anaa Orcla Evinde ...U 
ı...._ ve ..,....... aiJINJann- de ne W. J4Jiafe ol ..... ıeı... man&>&zarmda on dallilrahi: bfr istirahati *'· Her Al wafa da uadet 

mk lılr · llilı. gstı ......... olur. ra l~yoıd.w. ...... pr--•ı hlllillftdl müteakip ala1 hareket edec. Çocuk aa • ._., UerL1ı4 Amf..-Jar cad.-..-. Zafer anıtı 
lennbul: 28. ( Telefonla ) - !atan- IY\ J141 &libe a1*ViMll( .,ııli-- Zafer amtı-

Bir ~ bat•da _,. ba)nıtnna htlama proı· Diyanet itleri Reialili -ll&pvere Da bir ~elenk ko1d11ktaıı Ye tstlkW llar • E 1 me 
. ramı neıtediterek atlbdarlara tebliğ b91etl uuından merhum.,. Ali Va- ıı .a,,ıenerelr lbide aelimlandıktan sonra, V en 

I>Clnldl aayımızda teker fabrikaları· olunmuıtur. Zafer bayramı bu sene de h:t tj.-e .. rnla ruhGna lhtaf ohilunak epan:ıalar 1"ırdu balekıt ~~ ~ t• 
L--11 rln rl ı ·~-· taSJ'OD ,,otu Ue Ollç sab..nsi ·~ar- 'H&ırılM ntajyeri Seınabat mısın lıtl...ı e e n pıuıcar n )'a• etanbul'da her sene olduJu gibi bO- ilzere bir mektep arkadaıı tarafından dır il 

tına dair nrclllfmls haber aramda. yGk n parlak bir tarenle kutlanacak· ı 30 afu8t<* 1940 cUhtl cuma DmlUltu Gllc aahaamda da meraıtm ,.,ılaeai •e e kurmay yllzbqı Ethem 
seçen aene seriyatına dair ceça Si tır. Prosramda blltiln fataabul Halk• m&teaJdp Haetbayram cami.inde meY. (U.45) de Detnirapor ta1mnftle Anbta" af'Bltel 940 ..ıı .... n ·lemllllllll! 
bin rakaımnın 17 olman Jasımıelmek- nltd da palı mikyuta vulfe aım-. U~du nebnt kırut o1urıaeafln4an o- ııtıcll aratmda Mr 4oatld mp len oı.. 

ç. .. ....,,_ ......._ ! teclir. Osllr dileyerek dllzeltlris. ~ırı.. su edenlerin tepifi rica olunur. n*8ktır. Ba ..... ,.ltblıle lııılllldD 1*tı- ----------."Oi 
HHlllllllalllllHlllUMHlllllllll.: -----------------------------------------------·-----;._:.-

--"il• lluul ..... 
aldep'•Mllyor 

............... 1 •• ,. .............. 

• tarilltm soma ...,_ ,..... tardllfm. 

ill i&iatdm.m. ..... ~· • 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll.lllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllİllll.fllllllllJllİllllllf 

Nazma, nesre dair ! 
,.,,,._ •.ıı ... , &aet•l•rla 

dlnllacl .. "....... '"" .. ..,t•m• lwfb ı.r ,aırua 
- olda,_. 116yla. Çlldl ber 
,..,. 61r,.,ı ............... ,,.,.. 
• lllr ·~ ...,mt, hlbu ,,,, mum ___ .......... . 

........ ..,,.,, .,., ,aaH 
..... .,,. ~ llr:.Jlilı .,,.,. 

.=Wa=Fi:· 
bir tdml mal":ii:lf«M ~ Jd bir 
tirli -- ..,., ..... ,. .. ı.bln ..... ,,.,.,, ,.,.,.,, .. """"' •-'· 
,.,... U• lıblllıN 'llrarlllallıa ver • 
'41.a. Ntrlllla..,. • ..,. •• Jj. ... ,.., ... •• ,.,,... olııtl•,.,,... , .... 
lu•: 

- Nazım I "1fCt1fıs: 
- Bq•, ...W I dı,..ıdu; 

IAN 1~11 ILA R 
telerla Ubı a".ıarmdu bapa11a • ' 
d• irılluı1,,.. 1 
dl-,. tulılb edecekler . 

Bul, •D umaalud• çılu tir 
Akıın ,..ı1 .. Wıaca ııuaaıa N•
nıll.ıt• bat nrecefı de 1111ir. Ger • 
,._._ 6tııılar, 11e aesre, ne de an• .. ....,,oı; meıbur yabudl lıJ. 
W,..Jlllle oldafu ıibi Allab'111 bel•· 
11111 Utlınyorlar. '.at hna d• ,,. hdar tdamrrtll 
edebUlrl• 1 Nnir uatlıfımıs ,,..., 
ıtam aıuıettlfimis llflair çıkıyor. 
B.ı&ald bls de f11 edebıyat deall11n ••aq/ af/Ull bir ınt•h anırdıi. 

Ne denlals, mefbur hata Hn 
lılltlyea/Dtl• oldufıı ıibi : 

- Ôtt ki alem I 
mi demeli l 

••• 
s-.ı. 
• 

boıça valtlt gt1Çirmt1k Jattldiklt1rl •• 
mu psettl«deil yullfl,ıtmı alt
luıaı çlmıelerlal tavsly11 etmi,ılmo 
Bir olt(ınım, bir ıqete hpllrlJ il~ 
61r__,ıa~. 

ltuplt ltellk llaIJtl'l• "Ali da » 
bvmsıa y11ııl lnni" lıltr•aıdır. Jlek· ta,.,, ~llyor ti t 

-Sis fa't1irıntsd• arada arma 
ı•a~ mubnrirl11rla, acemi guete
cilui• ullam bir 411 hll""1ıadık
luı•• tlM;.t elelllllll& Gl*1t1r· 
dilim yası puç•aı111 dilclıatle okur· 
AIJIS, tabttf yapmtf, liıfınlfaJd. 
yetler halJIJJıf edlplerlmisla tl• 
1t.ıem çal•rk11a Pf'lt o lıadar mllı
Hl-peum olmıdıld•rıaı tŞrlrd· 
n#Js. Burada "•yrıca dıprdan bl
sik111t, ıınn u•b•, otomobil boru· 
lalyle un dQdlJderlala ..ı nnı· 
yw.• dlııııl...mJ ob711ııea IWIUD 
bhlkletle;. ._. ....,.,. a Jıoru 

pldıfım llDmedecefi •ell7or. 

Edtlbiy•t cemHtinia imamı ay1-
l•bi1-11 bu hl.- ıabiplezU. _.. 
tirli 1111.yıJ oiJlllleler yaqu llllr 

••• 
100-00 ! 

lıtubııl beledlyeal bıı,Oa111itl• 
bir takım akıdt1milc if111rk ıılrM
md(ııdır, 

G11,eal11rdı "çap" kellmellial tf
riJ 11ttirtat1k 1$in. bir heyet ıopl•dı
lım 7~ım. Şimdi dt1 qakyof. 
luı i"n Nl1I numero d11ailmt1al 1'· 
ıwıı ı•lkkea yaallflılıla niımero 
cent dealldiliaJ lceıf eder.lr. bıı gi
bi y11rl11rin lıapuına •ıo<r değU, 
H(J(f' yazılmaı bııauııada .ıa.ııı.

ra emir Yerdillıli llrt1ni7onuıı. 

••• 
11.ırllı si*!" oe f!!!.: 

Od•a mrb koııulmaı, l11tmııl
d• gOnlUı 111t1NIBİ oldu. 8..-a ltM 
ruet• buaua ,,,, tu-11.... balt. 
tediy•. 
~at BG-em Tala 4o•-r 

bile bu sıoütiır iıll bül6 .,, .. ,_ 
olarak ku.t Hı •• im», tlda 



SMİ TEBLİGLER 
11111111111111111111 

giliz tayyarelerinin 
eceki faaliyetleri 

28 a.a. - İngiliz hava nezar~tl 
İngiliz hava kuvetlerl bombardı
arelerl dün gece Almanya, İtalya 
altında bulunan Fransa'da askert 
hücum etmişlerdir. 
ada: Klel ve Wllhelmshaven dok 
k!urt civarında Kelsterbach elek
tı, Akgaburg'da Messerchlmtd 

, Menhelm'de petrol ve iaşe depo
Uhtellf mahallerde birçok tayya

an bombardıman edilmiştir. 
: Torlno da Fiat fabrikalarına 
gi Glvanni'de Marelll Manyeto 

na tekrar hücum edilmiştir. 
altındaki Fransa'da : Bordeaux cl
Glronde hallclnde Brcst civarında 
'da ve Cherburg'da bulunan pet
ları bombardıman edllmtııtır. 

lerlmlzden biri üssüne dönme-

28 a.a. - İngiliz hava ve dahllt 
nezaretleri tebliği: bugün öğleden 
k miktarda düşman tayyareleri 
b'\rajımızı geçmlye teıebbüı et

. Az bomba atılmııtır. Yalnız Ti· 
lef üzerinde bir ıehlrde bazı huar 

at olmuştur. 
20 ye kadar gelen raporlar avcı 
•rtmız taraflndan 24 dü.,man tay
dUşUrilldUğUnü göstermektedir. 
terimizden 12 si üslerine dönme-

de pUotıanndan dördünün hayat
öjt'renllmtıtir. 

.. skürtülen Alman 

hava taarruxlar1 
28 a.a. _ İngiliz hava nezareti 

: kent kontluıtu ve haliç mensabın-
aamızı geçmek için yaptığı iki 
lstıana edilirse düşman faaliyeti 

lltJeden sonra ehemlyetslz olmuı
lkt teıebbüste de avcı tayyareleri
ana hücum ederek filolarını da
dır. Alınan ilk malQmata nuaran 

belerde altı düşman tayyaresi 
&relerimiz tarafından dUıürill-

aıı bombardıman tayyareslnden 
bir filo öğleden ıonra cenubu 

rinde uc;arak bir ıehlr llzerlne al
atmış kahve ve müteaddit lokan

lrıuhte}lf huırust meskenler ve dUk
haaara uğratrnıılardır. Bir hafif 

ır. Aynı mıntakanın diğer bir 
ve diğer mahallerde bombardıman 

baaar yapma.mııtır. tlç kadın ağır 
tır. Bir bomba bir binaya isabet 

• l:nkaz altında arqtırmalar yapıl-

28 LL _ Hava ve anavatan em
aretlerlnden teblil edili.ror: 
ın dün ıeceki İngiltere uze~lnde

teti Londra mıntakası ve mütead
~r liserinde münferiden yapı
rınaau il>.lıc;t koluıııılır. 

de iki ıehir n cenubu prJrfde l1rl 
lıerlnde evler hasara uira.mıı nrah 
tlllktar da ôlll kaydedilmiıtir. Lond

aaında basarat pek hafif olduiu 
ca zayiat kaydedilmemiştir. 

•ketin aalr mıntakalarındakl akm-
haurat yapmıı ve baz~ y~rl!rde 

llfak tefek zayiat kaydedılmııtır. 

· denizaltı kayboldu 

, 28 a.L _ Akdeniz inglllz kuvet.
danlığının tebliği: Bu sabah 

enderlye ve Portaait Uzerlne bir 
u yapılmııtır. Hlo bir basar ve 

Yaralı ve ölU yoktur. 
'-mi haberlere ıöre, hücum TO 
IUrmUıtUr. Hiç bir bomba düıme
'l'opçu •tetl de tıitllmemtıttr. 

lfrikı resmi tebliği 
28 a.L - Reaml tebliğ: Karada 

ltetlf harekeUerl yapılmıı hiç bir 
tesadllf edllmemtıttr. Gartssa üç 

bombardıman tayyardl tarafından 
ınan edllmlıtlr. Haar ve zayiat 

resmi tebliği 
28 a.a. - AlmaD orduları bafku

teblltl: Fena görill ıeraltl 
, alman hava kuvetıerlnln faalt
mtıaelllh bir keılf hareketine 

ttınıı ve bu keılf esnaaında Gosport 
teaıeatı üzerine bombalar atılrntl· 

• 28 ııcuetoa gecesi, mUhlm muharebe 
~Plan, fngllterede ve lskoçyada ll· 

•• bahriye tezglUıları teslaatına ve 
ve eallhA fabrikalarına hllc.umlar 
. Southampton'da, aberdeen'de, 

ile, leedlı'de, Hull'da ve bilhassa 
ve Blrmlngham tayyare ve motör 

lıında ve Chatham devlet bahriye 
geıılf yangınlar, bombardı

&relerlmlz tarafından yapılan hü
mUemrllA'f nl göstermııttr. Tana 

tlltz limanlarına maynlar dökmeğe 
ttrnıııerdlr. 
bıR1Uz tayyareleri Almanya arazi
ne mahsUı netice almakaızın. bom-

ltrnııııardır. Klel'de birkaç lka.met
utramııtır. Halkın disiplin zlh

... Y sinde, yalnız bir kişi hafif ıru
l'ataıanmııtır. 
'-tuiye topçusu tarafından olmak 

llç lngtllz tayyaresi dUfürillmllştUr. 
lremlz kayıptır. 

Genİzaıtı gemisi, ceman 28.600 tonlll· 
ilde düşman gemileri batırmııtır. 

ller, kuvetle himaye edilmlı bir ka
e seyretmekte idi. 
frıuıaıs llahllt önünde, alman bahri· 
ııu, iki dll.fman denizaltı gemlıine 
ittir. Bu denizaltılar muhtemel o

Lp edllmlıtir. 
Okyanoınuıda, alman bahrlyeat ku
lJl«lllz BrtUllh Commander aanııç 
b&tırm111ardır. 

yan resmi tebliği 
bir mahal, 28 LL - İtalyan 

\lnıwnl urarglhımn 82 numaralı 
: llaıfa petrol merUst dtlD mGndtla 

İngiltere 

Fransız sömürge 
arazisine iktısadi 

yardım yapacak 

B. Çörçil'in General de 
Gaulle'e bir mektubu 
Londra, 28 a.L - Baıvekil B. Çörçil, 

General de Gaulle'a yazdıgı bir mektupta 
söyle demek,edir: . . ı . 

Fransız müstemleke arazılerıne verıle -
cek iktisadi yardım hakkında ingiliz hü -
kümeti adına yapılan muhtelif beyanata 
tevfikan ve Çad arazisinin. m~~tefi~l~~ da: 
vaaına iltihakı sebebi _ile, ıngılız huk~metı 
adına size şu cihetlerı temin etmek ııte • 

rlm: - 1 • • l ı. - İttifakımıza muzaharet erı şartıy!A: 
biltun deniz a~ırı fransız araııs ne, e ono
mik istikrarlarını muhafazaları için, hür 
Fransa toprağınd;ı mustakil ve meşrCl oto
rite teşekkul edinceye kadar iktidarımızda 
olan her şeyi yapacağız. 

2. - Zafere götüren yolumuza engel ol
madıkça, halen esir bulunan Fransa ile te
ması bulunmıyan büyük fransız imp lrator
luğu kısımlarının ticaretini inkişaf ettir -
meie ve idaresine yardım cylemeğe hazı
rız. 

Bu teminat, bütün hür fransızlann şefi 
aıfatiyle ıize iltihak eden arazilere gittik
çe daha ziyade bir kuvetle şamildir. Buna 
binaen, bizim kendi harp gayretimizin ih
tiyaçları ihtiraz kaydı ile, aynı şerait al
tında ingiliz imparatorluğu mustemlckele
rine tatbik edeceğimiz derecede ekonomik 
yardımda bulunmaga hazırız. Böyle bir 
yardımın hemen derhal müessir olabilmesi 
ic;in halen planlar yapılmaktadır. 

Hür lransızlara ıltihak edenler 
Londra, 28 a.a. - Fransız müstemleke 

imparatorlugunda emin menbalardan al~ : 
nan ma!Qmat, Vıchy hükumetinin tazyıkı 
altında franıız müstemlekelerinin miıtare
keyi kabul ettiklerini fakat general ~e 
Gaulle'iın kumand111 altında bulunan bur 
fransız kuvetleri lehinde buyük miktarda 
unsurlar mevcut oldugunu gcistermektedir. 

Zannedildiiinı ıöre Pasifik't~ . "yeni 
Hebrides'dekı franıız ah~lı ı len, I )' h -
ber alan mahfillerde askeri bir kudretten 
ziyade maneviyatı yükselten bir kaynak o
larak telikki edilen general de Gaulle ta
rafına ıeçmiılerdir. 

Franaa'nın yakın,ark orduları 
kurmay bQfkanı 

Londra 28 a.a. - Yakınşark fransız or
dusu ıen~l kurmay başkanı iken son gün -
!erde İngUtere'ye ıiden albay Delarminat, 
hür franıız kuvetleri kumandanı general de 
Gaulle'dan talimat aldıktan sonra hususi 
bir vazife ite Londrayı terketmiıtir. 

Berlin'de yanh~ıkla 
alirm isareti Yerildi 

Berİin, 28• a.a. - D. N. B. bildiri -
yor! 

Alarm iıareti sisteminde teknik 
bir bozukluk sebebiyle bu sabah saat 
9 a doğru bir alarm iıareti verilmi.ı
tir. Bir kaç dakika 10nra .da alarm ı -
pre-tinin bittiği itareti verilmittir. , 

Amerika'nın yeni 

uzakşark politikası 
Tokyo, 28 a.a. - DNB. ajansı. bildiri -

yor: Kokomln Chimbun ıaıetesıne naza
ran, blrleılk Amerika ile Hol~nda Hin -
distanı araaında muntazam tıcari hava 
postaları teıiıi hakkında gizli müzakereler 
cc.reyan etmektedir. 

Mezirflr ıuetcnin mütaleası:rıa naıarın, 
birleşik Amerika hükümeti uzak şark poli
tikasına yeni bir inkitaf vermek niyetin
dedir. Gene aynı ıazeteye nazaran, tasav
vur edilen bu hava hattı, bırleıik Ameri
lra'yı Hnai adalarına, H<>.andıı Hindista
nına, yeni Zelanda'ya ve Avusturalya'ya. 
bağlıyacaktır. 

Guet., miitalealannı f(Syle hWba edi
yor: 

Japonya bu lı iizerlne en blivilk dikkati
ni toplıyacaktır. 

Amerika - Kanada komisyona 
ilk mesai devresini bilirdi 

Ottava, 28 a.a. - Birleılk Amerika -
Kanada müıterek müdafaa koıniteıi, tttln 
faaliyetinin ilk devresini ikmal ederek, 9 
eytule kadar mesaiıini tatil etmiıtir. Bw 
urihte mezktır komıte Vaşingtondı faali -
yete ııeçecektir. Müzakerelerin tatili esna-
11nda askeri lzalar Kanada'nın prki hu
dutlarmı ıezerelc, mevcut müdafaa kolay
lıklarını tetkik edeceklerdir. 

Amerikan murahhasları reisi B. Lsguar
dla, matbuata ıu beyanatta bulunmuı • 
tur: . 
Toplantılann neticeleri ı;ok memnunıyet 

bahı olmuıtur. Eaasen böyle olacaiım da 
pek ıüzel bilmekte idik. 

hava filolarımız tarafından ıtddeUe bom
bardıman edllmiftlr. 

Demlryolu garına ve yeni taaflyehaneye 
lı!ıabetler olduğıı ve yangınlar çıktığı mU
ıahade edilmiştir. Tayyarelerlmlzfn hepel 
üsll'rine dllnmüşlerdlr. 

Şimali Afrikada dilıman Drne'ye hücum 
ederek mUhlm zayiat vermııtır. Kereate 
nakleden bir küçilk ıllebe laabet vaki ol
muıtur. Bundan maada hasar azdır. İki ö
ıu ve bet yaralı vardır. 

Şarki Afrikada, düşman hava kuveUert 
Harar'a hücum etmişler, yerlilere mahsus 
askeri hastaneye isabet vaki olmt11tur. 

Desale'ye ~ı yapılan dU,man hücumun 
da garnizon hastanesine lııabet olmuıtur. 
Sekiz ısıu ve 20 kadar yal'lllı vardır. Bir 
dUıman tayyaresi dü11ürUlmll1tUr. Musav
va'da ıae dUşman bombalR.n haplsane ü
zerine dl!fmüıı. zayıf maddi hasar yapmıı
tır. Mevkuflar arMıldl\ dokuz ölü vardır. 

Gene İavlçre hududundan gelen dllıman 
tayyareleri tayyare dafl bataryalarımızın 
mUeealr mUdahaleai karıısında Torlno vllt.
yetlDde Mlchellno civarına küçUk kalibre
de J'9DgtD bombalan atarak btr çlttlllf 
yakmakla bareketlerlıı1 ıabdlt ınecb~ 
uıus. lmhmtlardw. 

ULUS 

inaillere lıerlne bnı 
hikumları devam ediyor 

Bir tren tünele 
gizlenerek 
kurtuldu 
(Başı 1. irıci say.fada) 

kurşunların vagonlara çarptıklarını sarih 
surette işittiklerini ıöylemişlerdir. 

Cenubu ıarbt mıntalcaamda bir düşman 
tayyaresinin düşürüldüğü zannedilmekte -
dir. 

Büyük bir yangın bir •aaf içinde 
tıönJüriildü 

Londra, 28 a.a. - Reuter: Dün akıam, 
lnglltere'nin cenubu ıarkisinde bir mıntı
kaya çok miktarda yangın bombalan atıl
mıştır. Büyük bir yangın çıkmış, fakat it
faiye bir saat içinde bu yan.gının önüne 
geçmiştir. 

Merkezi lnıtiltere'de bir mıntıkada 
yüzden. fazla yanıtın bombası kırlara düt
müı, hiç bir haS'lr, olu veya yaralıyı mu-
cip olmamıştır. Münferit bir surette uçan 
bir düşman tayyaresi, merkezi İngiltere'de 
bir şehir üzerine 4 veya 5 bomba atmıı, 
fakat bunu müteakip baraj ateşi ile geri 
döndilrülmilştiir. 

İskocyan'ın simali ııarkisinde, bir dfüs
mnn tııyyaresi. bir :sehir üzerine büyük ku
vette bir bomba atmııtır. Bir ır:si ölmüıı. 
mllteaddit kimse vara lanmıstır. Bahçelere 
rlüşen bir miktar bomba. hiç veyahut pek 
az hasarı mucip olmuıstur. 

1nviltere'nin şimali sarki"inde mlinferit 
bir düsman tayyarni. bir sahil şehrine bir 
~ac ki1nmetre me111feye bombalar atmıs ve 
hava dafi hat:trv;ıları tarafından derhal 
P.:eri kac;ırılmıstır. 

lng;fıere'nin cenubu farki mınta
kanna vaprlan münlerit 

'1ücı,mlar 

Londra. 28 a.a. - Reu~er: J, ondra mın
takası Ü?erinde yn.pılan akınlar eıınıısında, 
üç saat zarfında iki defa alirm iııareti ve-
r ilmio;tir. Romb1ların diişmesinden müte .• 
vellit infilaklar isitilnıiş ve çok parlak zı
yalnr ~örülmii.,tür. Diğer bir alman tay
yaresi bir miktar yangın bombası atmıftır. 
Bıınlann bir c;o~ hali bir arıııive düserek 
hic bir zarar yapmamıştır. Sııir bombalar 
bir yangın çıkannııılarsa da, süratle yanıtı
nın ötıüne geçitmlstlr. 

Haber alın~ılına göre, şimali prkt 11e
hirlerinden birinde pike hnlinde uçan bir 
tayyare bir yük trenini mitralyöz .ateıine 
tutmuş iıe de, ~erek maddt gerek ınsanca 
zayiat yoktur. Münferit hareket eden sair 
alman tayyareleri cenubu ıarld mıntakalı
rı üzerine bombalar atmıslardır. Gelen ilk 
raporlara nazaran. haaarat az olduğu gibi 
insnnca dı zayiat ar bulunmaktadır. 

Bir cenubu şarki şehri üzerinde yilk -
sekten uçmakta olan diişman tayyareleri 
teker teker clSrilnmU,terdlr. Halk, uzaktan 
gelen infil&k sesleri duymuı ve muhtelif 
yerlerde parlak si:ralann gök yilziini ay
dınlattığını görmliştür. 

c-bu .. rlrtnln dtter bir eehri Uaerine 
bombalar ve aydınlatıcı' fiıekler atılmıt i
ıe de haaar yoktur. 

Çok yüksekten uçan diler dUıman tay
yareleri Midlıınds'da bir ıehlr berinde u
çarak etrafında daireler çevirmişlerdir. 

Sehrin civarına bombalar dilımliıtilr. 

Düfiirülen alman tayyareleri 
Londra, 28 a.a. - Bahriye nezaretinden 

bildiritdiiin• sl:Sre 12 aiustoll& kadar ln
cllis harp cemileri ta171re dafi batarya
ları muhakkak olarak 122 dllpnan tayyare
ıi düıürmUılerdir. Deniz mlldafaa dafl ba0 

taryalarının G4 diiıman tayyareai düıiir • 
müı ve 45 ini de haura uiratmıı olmaaı 
muhtemeldir. 

12 ağuıtosa kadar lngiliz deniz tayyare
leri muhakkak olarak 2S dil,man tayyaresi 
dUıürmüşler Ye en aıatı 25 ini de ciddi 
hasara uiratmıılardır. Hasara uğratılan 
tayyarelerden bir çoğuna kaybolmuı na -
nriyle bakılabilir. 

lnptere'ye atılan yangın 
bombalan 

Londra, 28 a.a. - Dfln ceceki alman htl
cumları hakkmda bili.hare alınan haber
lere nazaran hücumun bir çok yaqınlar 
ika ettlff Midtandı mmtakaaında bir ıe
birde bir kaç ölil olmak üzere zayiat var
drt. 

Yüksek infilik kabiliyetinde bir çok 
bombalar ve yüzlerce yanıın bombalan 
muhtelif mahallelere düıerek hasara ai
ratmıştır. Öfleden evel ve aonra düsmaıı 
faaliyetinin mahdut olduğu bildirilmekte
dir. Dalı& soıara. cenaba tarkt mmtabla -
rıncla dilflıian tanarelerinia sesi itltlldill 
zaımedllmlı ise c!e matbuu f!"•len haber
ler• nazarın bir a'Jman tayyaresi Manı ü
zerinde düşürülmüştür. Bomba atıldıt111& 
dair hiç bir ip.r yoktur. 

Kent 1ıontlufu azetincle 

Londra, 28 LL - Londra'nın ael&
hi yettar bir kaynağından haber alın
dığına göre, öğleden evet bir diltman 
hava teıekkUlü Kent kontesinin cenu· 
bunda sahili aımıt ve u aonra daha 
kuvetli bir tetekkül mezkQr kontenin 
timal 1ahilini 8§111ıttır. 

Her iki kuvet dahile dofru iıtika
met almııtır. Bu teıekkilller ingiliz 
avcılarının hücumlarına miruz kalmıı 
lar ve muharebenin gUrUltilsil Kent 
kontesinin merkezinden Times'in ma
nsabına kadar ititilmittir. Alman ku
vetleri dağılmıt ve tardedilmiı ve bi
raz da zayiat vermiıtir. Aagart 15 al
man tayyaresinin tahrip edildiği tim
diden bilinmektedir. 

Mant sahilleri !!zerinde inglliz ve 
alman avcı tayyareleri arasında bu 
akpm cereyan eden hava muharebele
rinde dilpnanın yedi tayyaresi kara
ya iki tayyaresi de denize düıürUl
mUttür. İki alman tayyaresi pilotlan 
paraıütle kurtulmuılardır. Bunlardan 
birisi tayyaresi ateı alan ıenç bir za
bi ttir. Bir tarlaya Messerchmitd'in 
enkazı yanına alır yaralı olarak ln
mlttlr. 

Alman askeri 

muharrirlerine göre 

Hava harbi 
yeni safhaya 

girmek üzere 
Stokholm, 28 a.a. - Reuter: Berlin'den 

gelen ma!Omata nazaran, bu gece ıehirde 
verilmiı olan ve iki saat devam eden a
larm işareti ıtece on ikiyi kırk beş geçe 
başlamıştır. Tayyare motörü ve top sesle
ri i•ltilmeml:1tir. 

1aveçli muhabirler, pazar günkü lngiliıı 
akınlarından sonra Berlin sokaklarınd~ o
büs parcalariyle beyannameler gôrüldüğü
nü yazmaktadırlar. 

Alman salahiyettar mahafitinde, İngiliz 
hava kuvetlerinin yapmış oldukları hare
katın askeri bir ehemiyeti olmadığı iddia 
edilmektedir. Mamafih Boersen Zeitung 
gazetesi, Berlin üzerine yapılan akınlara, 
Londra üzerine yüz misli daha şiddetli hü
cumlarla mukabele edileceğini yazmakta • 
dır. 

Askeri muharrirler, muhtelif emarelere 
nazaran. hava harbı yeni safhasına ıtirmek 
üzeredir. demektedir. 

İkinci ve üçüncü alman hava filolarının 
harekita geçmh olduklarına mütedair ve
rilen haber, İngiltere'ye karıı yapılan hü
cumlarda alman hava kuvetlerinin ancak 
bir kısmının istimal edilmiş olduğunu te
yit eylemektedir. 

Alman tayyareleri lrlanJa 
üzerinde uçmamıı 

Bertin, 28 a.a. - D.N.B. bi1diriyor: 
Alman tayyarelerinin İrlanda arazisi 
üzerine bombalar attığı hakkında ya
bancı memleket1erde do1aşan şayialar 
hakkında selahiyettar askeri menba
dan bildirildiğine göre, alman tayya
recileri f ngiltere'ye yaptıkları hü
cumlarda hiç bir zaman f rlanda'dan 
geçmemektedirler ve muhtelif hava 
filoları nezdinde yapılan tahkikat, al
man tayyarelerinin İrlanda yolunu al
dıkları hakkında en ufak bir emare 
verememiştir. 

Aynı zamanda alman siyasi mahfil
]eriııde tebarüz ettirildiğine göre, İr
landa üzerine bombalar atmak ve bu 
devletle münasebetleri ihlfil etmek. 
Almanya tarafından şaşı1acak bir ha
reket olur. Almanyanın l.-Xyle bir tah
rikte hiç bir menfaati yoktur ve böyle 
bir tahrik, ancak İngiliz siyasetine 
uygundur. 

Yunanistan'da yeni 

ihtiyat tedbirleri alındı 

Mamafih resmi mahfiller nikbin 
Atina, 28 a.a. - Reuter: 1939 - 1940 ıı

ruflan timdi sillh altında bulunmaktadır. 
Simalden ıelen raporlarda, geçen hafta di
ler dört sınıfın askere çağrıldııtı bildi rıl -
mektedir. Aynca mal6m olduğu üzere, ma
kamat tarafmdan ılmal mıntakasında giz
lice ihtiyat tedbirleri alınmııttır. Mamafih 
İtalyan radyo ve matbuatında müşahade e
dilen ıevıeme üzerine, resmi mahafil de 
daha nikbin bulunmaktadır. 

Bitaraf mli,ahitlerin fikirlerine nazaran, 
Almanya, Avrupa'nın cenubu ıarkisinde 
bir karıııkhğm zuhurunu arzu etmediği 
cihetle, teskin edici bir rol oynamaktadır. 
Romen - macar müzakerelerinin baılamak 
ilzere bulunması, ıpüıahltlerin kanaatını te
yit etmektedir. Zira Almanya'nın bu mii
.aakerılerin bir çıkmaza aaplanmaaından iç. 
tjnap ettiii zannedilmektedir. 

Diplomatik memurların 

Tokya'yı (lğralması hakkında 

Japonya'nm Londra 

Elçisi ne diyor ? 
Londra, 28 La. - Kırk _kadar diplomatik 

memurun Tokyo'ya çagrılmış olmaları 
baklrmda Londra'nın Japonya ıefiri B. 
Che&emitıu, Reuteri'n diplomatik muhar
ririne ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Diplomatik memurlann ıeri c;airılmıt 
olmılan keyfleti, B. Konoye ile hariciye 
naaırmm Japanya'nm harici politikaaı 
laaklnnda ahiren yapmıı oldukları be7ana
tm eualarında bir ıba deiiıiklik fikrini 
mutazammın değildir. Şunu da ili.ve etmek 
yerinde olur ki, benim Londra'daki vazi
fem İngiltere ile Japonya araaında bakikt 
bir anlaşma vücuda getirmek olduiu cihet
le ıahıım gibi iki memleket arasındaki 
mllnasebatın sailam esaslar üzerine isti
nat etmesini arzu eden hükümetimin tam 
mutabakat ve müzaharetine malik bulun • 
maktayım. 

Bulgaristan bkte,rin 

batında Dobrucayı 

iıgale baılıyacak 
Sofya, 28 a.L - DNB. Bulıarların Dob

rucayı azamt teırinievel bidayetind~ iDP 
le baılıyacaklan öirenilmiıtir. Bulcar hi\
kümetinin Dobrucayı eylül bidayetinde iı
gal arzusunda bulunduğu şayiası, hakika
ti tevafuk etmemektedir. Mamafih Dobru
ca araziıinin sembolik surette terkine da
ha yakm bir tarihte baılanması da mllm
kilndUr. 

Mali qler görüıülüyor 
Bükreı, 28 a.L - Bulgar· Romen 

müzakerelerine clair alınan haberlere 
rHre, muallakta kalımı olan mesele -
ter ıırf mal! meselelerden ibaret bu
ı.ntnakta4w. 

Alman, ltalyan, Rumen 
ve Macar hariciye 

nazırlarının iştirôkiyle 

VİYANA'DA BUGÜN 
BİR KONFERANS 

TOPLANACAK 
Transilvanya meselesinde 

mihver devletlerinin 
hakem olması muhtemel 

(Başı 1 inci sayfada) 
lesco ve alrnan hariciye nazırı B. Von Rlb
bentrop, yarın Viyana'da buluıacaklardır. 
Toplantıda dort mıllcti alakadar ede -

cek meseleler konuşulacaktır. 

Salzburg'Ja 
Salzburg, 28 a .a. - D.N.B. bildiri

yor: İtalyan hariciye nazın Kont Ci
ano, bugün öğle üzeri hava yolu ile 
Roma'dan Salzburg'a muvasalat et

miştir. 
Kont Ciano saat 14 raddelerinde 

Führer tarafından Obersalzberg'teki 
evinde kabul edilmiştir. İtalya harici
ye nazırını Salzburg tayyare meyda
nında karşılıyanlar arasında ezcümle 
Almanya hariciye nazırı fon Ribben
trop ve Berlin'deki ita1yan sefiri B. 
Dino Alfieri bulunmuşlardır. 

İki hariciye nazırı merasim kıtası
nı teftiş etmişler ve derhal otomobil
le Obersalıberg'e gitmişlerdir. Bura· 
da Führer, görüımelerde bulunmak ü
zere İtalya hariciye nazırı ile buluı
muştur. Führer, Kont Ciano ıerefine 
Berghofta bir öğle ziyafeti vermiıtir. 
Bu ziyafette italyanlardan Dino Alfl
eri i1e Kont Ciano'nun kalem direk -
törü, alınanlardan ise fon Ribbentrop, 
Mareşal Keitel ve alman matbuat u
mum müdürü Dr. Dietrich bulunmuş
lardır. 
Öğleden sonra alman ve ltalyan ha

riciye nazırlar: Macaristan ve Roman
ya 1·:ıriciye nazırı ile görüşmelerde 

bu.unmak üzere yanlarında büyük el
çi Alfieri ve Mackensen olduğu hal· 
de tayyare ile Viyanaya hareket et
mişlerdir. 

Viyana'Ja 
Viyana, 28 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Alman hariciye nazırı B. fon Ribben
trop'la İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano bugün öğleden sonra, Salzburg
dan Viyanaya tayyare ile gelmiıler 
ve Viyana umumi valiai fon Schirach, 
17 inci askeri mıntaka kumandanı ge
neral fon Stue1pnagel tarafından se• 
Jamlanmıılardır. 

İki nazırı karşılamak Uzere birçok 
:hükümet ve ordu erkanı ve parti men
supları tayyare meydanına gelmitler
dir. 

Berlin mahfillerinin likri 
Bertin, 28 a.a. - Bertin ıiyui mah

fillerinde tebarilz ettirildiğine göre, 
Macaristan ve Romanya hariciye na
zırlarının B. fon Ribbentrop ve Kont 
Ciano ile Viyana'da vukua gelecek 
glfrüımelere divet olunması, bildiri • 
len görilımelerin daha ziyade Maca
ristan ile Romanya arasında muallak
ta bulunan meseleleri istihdaf' ettiği 
fikrini vermektedir. MalOm olduğu 

Bir Macar tayy•siniı 
indirilmesi yüzünden 

Macaristan 
Romanya'yı 

• protesto ettı 
Bükreı. 28 a.a. - Reuter: Hudut Üjlle • 

rinde uçan ve Alba - Jul'a Transi!vanya 
şehrine kadar ilerliyen bir macar tayya • 
resıne, pazartesi ıunu romenler tarafın • 
dan hucum edildiği ve bu tayyarenin ma
car topraklarında yere indi&i, Bükreı'te 
bildirilmektedir. 

Bu hususta dün akpm bir tahkikat açıl
mıştır. Macar tayyareainin beyanname at
tığı söylenmektedir. 

Macarların ifadelerine ıöre ise, bir ro. 
men askeri tayyaresi, macar araııiai iıze
rinde bir macar tayyaresine hücum etmiş. 
tir. 

Diğer taraftan, reamt romen mahfille • 
rinden bildirildiğine göre, Jimal ve ıimall 
prki hudutlarında vukua ıeldıii eoylenaı 
hldiıeler hakkında bir tahkikat açılmıt
tlr. 
Macariatan Romanya'yı protuto 

etti 
Budıpeıte, 28 a.a. - Bir macar tana.

resinin bir romen tayyaresi tarafmdan bil.
cuma uvramuı ve macar arazisi üzerinde 
yere inmeıi hldisesi hakkında Macarıatan, 
enerjik bir portestoda bulunmuştur. 

Amerika' da 396.000 ihtiyat 
ıili.h altına çağmlıyor 

Vaıington; 28. a.a - Beyaz saray• 
dan bugün l>ildirildig göre, 12 •1 
fiH hizmet görmek üzere 396 bin mil1t 
muhafız ve ordu ihtiyatının silah altı
na alınmasına müteallik kanun pro • 
jesi dün seı:e B. Ruzvel~ tarafında• 
imzalanmııtır. 

Büyük Britanya 
Türk mah alacak 

(Baıı 1. inci sayl•d•) 
hldiae ve eısiz bir eser olarak mütalea Ol 
lunabilir. Fuvarınız ıayet ıanatklrane t.. 
rulmuı mukemmel bir park içinde iD.HDI 
teshıreden taraflariyle baıka bir azamet 
almııtır. Bundan evet son ziyaret e:rl~ 
iim İskoçya'daki Glaacow fuvarı iki blw 
ı;uk milyon nufuslu bir ıehirde ltu~ 
na rağmen samimiyetle beyaıı ve itiraf .. 
derim ki İzmir fuvarı kadar mükemmel 
deiildir. İzmir fpvarı, Gluoow'da lmra
lan fuvardan daha ideal birı .. rdir. K .. 
me11ili bulunduium Britan,_ ticaret tııor
poraayonu Türkiye'de fa~ne 
fuvarına iıtirik suretiyle bqlamıJ 
nuyor. Bu tesadüften döl ~ 
num. İzmir enternasyonal ~==~"9llrlıA 
kim izin baılıca sebebi iki '!J t ar.., 
sında öteden beri devam e ticari' n .. 
münasebetleri inkipf etti ma. • \ .. 
niaları kaldırmak ve karıılı t e'l-
ihracat baflarım aağlam esas! 
eylemektir. 

Birliğimiz Türk ihracat ve i 
na azami yardımı cöstermek kara 
Baılıyan ticari munsebetleri harp .. mmıı
na mahıuı ııannetmek salim bk ı 
de edemez. Bu harp muvaffakiyetl 
sulha kanıunca, iki memleket a 
devamlı, ıimdikinden daha çok tic 
tea mübadelesi yapmak emelimizd 
n.unla anlatmak iıtodiiim, harpten 
iki memleket ticaretini asırlık bir llMile 
haline ıtetirmek istedifimizdir. Tlirllbıl ala 
ihtiyacı olan ithallt maddelerinin&• 
vel temini çareleri üzerinde dur 
Bunun için esaslı tedbirler alınmı • 
kın bir litde Türk ihracat emtea.._ 'btf,. 
yilk mikyuta mübayaa etmekle ik~~}; 
miyerek •imdiye kadar inıiliz piy 
na Türkiye'den ihraç edilmiyen ve "Tir • 
klye'de pek mebıul olarak mevcut ola 
diier ihracat mallarınızı da aatın alıuk 
arzusunu size bildirmekle zevk duyarıM, 
Mübayaatımız bu ihfaç maddelerini iıtDa .. 
sal eden türk çiftçisinin hakkı olan iyi p.
rayı ödemek suretiyle yapılacaktır." 

üzere, cenubu ıarki Avrupası devlet man hUkUmetine raporunu vermek G
adamlariyle Salzburg'da yaptıktan zere tayyare ile hareket etmittir. le 
görilımelerde, mihver devletleri, bu talya büyük elçisi de Roma'ya sal• 
mıntakada sulhun tesisi menfaatine rılmıştır. 
olarak, bir taraftan Macariatan ve Bükret. 28 LL - Romen haric119 
Bulgaristan ve diğer taraftan Roman- na.ıırı B. Manoileaco Alman, İtalyaa 
ya arasında mevcut etnograft ve ara- ve Macar hariciye nazırlariyle yapı • 
.ıi ihtilaflarının adilAne ve hakkaniye- ıacak olan toplantıya ittirlk etmek 1 
te muvafık bir tarzda halledilmesi il- zere saat 16,30 da husust bir trenle 
zımgeldiğini tebarüz ettirmiılerdi. Viyan-'ya hareket etmi§tir. 
Rumen - bulgar görUımeleri, bilindi- Garda almanya ve italyanın Bük• 
ği üzere, ıayanı memnuniyet terakki- reı maalahatgüzarları tarafından teı • 
ler kaydederken, Macarit1an ile Ro- yi edilmiıtir. 
manya ırasında bir anlaımıya henüz Macar • Romen me9elui mlhaıt 
daha varılamamıştır. Demek ki, bahis halledilt!cek 
mev:ııuu olan keyfiyet, Salzburı gö- Roma, 28 a.L _ Stefani ajansı bil-
rüşmeleri esnasında alakadarlar tara- diriyor: Viyana müzakereleri bak • 
fından kabul edilen esaılara göre ve kında Roma siyasi mahfillerinde, .ı
o zamandanberi elde edilen tecrilbeler manya ve İtalyanın harp dolayııiyle: 
de göz önilnde tutularak, bu macar - avrupada mesuliyetler deruhte etti~ -··-
rumen meselesinin Macariatan ve Ro- leri ve maear • romen münasebetleri _ _..,.._.,. 
manya hariciye nazırları ile bir kere meselesinden alakalarını keserek pa. 
daha müzakeresidir. ıif bir vaziyette kalmıyacakları be ~ 

Kont Çaki yola çıkh yan edilmektedir. 
Budapeıte, 28 a.a. - Bugün aaat Vaziyetin düşmanlar tarafından ia 

10.30 da Baıvekil B. Teleki'nin riya- tismar edilmeıi imklnlanna gelince 
seti altında bir nazırlar meclisi top- Viyana müzakereleri bir anlaşma ak· 
lanmıttır. Hariciye nazırı Kont Csaky dini kolaylaıtırmak için nüfuzlarını 
bir rapor okumuıtur. Müteakiben Ma- iki memleketin hizmetine koyan mih
car hariciye nazırı Kont Csaky, al- ver devletlerinin büınüniyetini gös • 
man ve İtalyan hükümetlerinin dave- termektedir. 

ti Uzerine yapılacak görüımelerde bu- Sulh vaaıtalariyle muahedelerin 
lunmak için Viyana'ya hareket etmit- tadilini yapmalı: iıtiyen ve demokrasi 
tir. Macar Baıvekili Kont Teleki, Vi- devletler yüzünden bunu silAb kuve
yana konferansında mUphit olarak tiyle elde etmiye mecbur kalan ital. 
bulunacaktır. ya ve almanya macar • romen mesele-

Romen heyeti J e yola ~yor !erinin normal bir yolda halledilme -
Bükreı, 28 a.a. - Resmen bildiril- sini ve bu ıurete müımir bir sulh im

diğine göre, Romanya hariciye nazırı kinı bırakmayan Veraailles muabede-
B. Manoileako'ya, Viyana ıeyabatin- sinin doğurduğu haksızlıkları tuna 
de, Macaristan ile ilk görüşmeleri mıntakasında tadilini istemektedirler. 
yapmıı olan rumen heyetinin reiıi B. Mihver devletleri diğer vesilelerle 
Pop da refakat eylfyecektlr. B. Jılano- olduğu gibi bu münasebetle de dıı al
ilesko öğleden 10nra yola çıkacaktır. yue-tlerinln yapıcı zihniyetini ...
Alman b11JUk elS{l1 Dr. Faıbriclua al• etmlflerdh. 



-4- ULUS 

e ulüpleri 
f aa ey ele ge~li 

(Başı 1. incı sayfada) 

'ğe imkan yoktur. Fakat gene tahmin 
edildi~ine göre mecburi mükellefiye
te tabi kulüplere kayıt edilenlerin sa
yısı 100-150 bini bulacaktır. 

Gençlik kulüp ve gruplarına yalnız 
P.:ıecburi mükellefler değil, ihtiyari o
larak birçok gençler kaydolunmakta
dır. Bu suretle yakın bir atide kulüp 
mevcutlarının milyonları bulacağı an
laşılmaktadır. Bundan başka, beden 
terbiyesi kanununun neşdnden evci 
cemiyetler kanununa göre teşekkül 
etmiş kulüplere dahil azalar da eski
si gibi faaliyetlerine devam etmekte· 
dirler. Bu kulüplerin umumi heyetle
ri kanun hükümlerine intibak kararı 
vermi§lerdir. Aynca muhtelif bölge
lerde ihtisas kulüpleri de teşekkül et· 
mektedir. İhtisas kulüpleri, futboldan 
maada yalnız bir spor şubesinde ça

\ 
HARP RÖPORTAjLARI 

s·r hava 
harbinin 
tafsilatı 

İngiliz tayyareleri Duvr 
üzerinde Alman tayyareleri 

ile nasıl çarpııhlar ! 
Lozan; 28 a.a. - Gazette de Lau -

sanne, Douvres mıntakasını dolaşmak 
müsaadesini almış olan Neue Züricher 
Zeitung'un Londra muhabiri tarafın -
dan bu şehirden kendisıne gönderılen 
mektubun asnğidaki kısımlarını neş • 
retmekted ir : 

ı mekte olan 20.30 dornler tayyaresi Do
uvre'a doğru yaklaştı. Evela bir top 
sonra müteaddit tarrakakrla şiddetle 
patlamağa ba~ladı. Mavi gök küçük k:ii 
çük, beyaz lJeyaz suvarilerle dolmağa 
başladı. Alman tayyarelerini ihata e -
den müdafaa tayyareleri de kulakları 
parçaltyaca.K derecede sert gürültüler 
çıkararak ad:ta denize yaslanan yalçın 
kayaları titretiyor gıbi idiler. Toplar 
patlıyor, mitralyözler ateş ediyor, ve 
bütün sema düşman tayyareleri etra • 
fında infilak eden gülle parçalariyle 
mestur bulunuyordu. Fakat düşman 
pek yüksekten uçtuğu için tayyarelc:
rini dürbün~i.iz görmekte çok müşkü· 
lat çekiyorduk. Derken bir tayyare gö· 
zümüzün ön:inde dü~ı;rek denize yu
varlandı. B•ınu az sonra bir ikincisi 
takip etti. D:ıha uzak mesafede yuvar· 
lanan üçi.iocü bir tayyarenin alman mı, 
İngiliz mi olduğunu tefrik edemiyor -
duk. 

lışmak üzere kurulmaktadır. Bugüne Bu mıntaknnın maruz kaldığı en şicl
kadar kurulan ihtisas kulüpleri daha detti muharebelerden birinde hazır lıtı 
ziyade atıcılık, atletizm ve su sporla- lundum. Douvre limanı, her tarafı te
n mevzulariyle meşgul olmaktadır- beşir kadar lı::yaz kaya parçalariyle 
lar. muhat ol<luğ.l ııalde, sıcak bir yaz gü-

Bölge başkanı valilerden aHikah neşinin altında uyokluyor gibi idi. 
makamlara gelen malUmata nazaran Yalnız hücumlara karşı havai bir set 
gençlik, beden terbiyesi mükellefiye- vazifesini gören birçok bı::lonlar ve lıir: 
tinin tatbikı işine büyük bir alaka ve çok hava keşif kolları, yaptığım bu 
arzu göstermektedirler. Birçok vila- seyyahatin turizm ı;ezmelerindcn hiç 
yetlerde talim ve terbiye için pazar birine benzemediğini kuvetli lisanla · 
güniinün intihap edilmesini evelce ri- riyle bana t<ahattür ettiriyorlardı. Do· 
ca eden gençler, kulüpleri faaliyete uvre bütün Avrnpa kıtasına karşı !n
geçtikten sonra, haftalık çalışma sa· giltere'nin en ileri müdafaa cephesi • 
cıtlerinin diğer günlere taksimini is- dir. Önünde uzanan Man~ kanalı ise 
temişlerdir. üzerinde insan yaşamıyan hali bir saha 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü-,halini almıştır. Etrafıma bakıyorum. 
ğü mükellef g~n-~ler içi.n yeknasak ~ir her tara.fta mu~t:lif ~apta topl~rdaı 
kıyafet kabuliınu derpış etmektedır. başka bırşey gorunmuyor Bu suratlı 
Bu maksatla hazırlanan bir talimatna ölüm vasıtalannın bir kısmı yüksek 
me yüksek Başvekalet makamının tas- ten uçan tayyarelere karşı çevrilmiş 
dikine arzolunmuştur. Bütçe imkan- ağır batarya;~rdır. 

lan elverirse önümüzdeki sene 19 
mayısta mükelleflerden mürekkep ta
kımlar Ankaraya gelerek gençlik ve 
spor bayramına iştirak edeceklerdir. 

Yurtta beden terbiyesi mükellefiye
t i faaliyeti etrafında Anadolu Ajan
sı da şu malUmatı vermektedir: 

Beden Terbiyesi kanununa tevfikan 
teşekkül eden ve etmek üzere bulu-

• n an gençlik kulüpler! etrafında bu-
gün muhtelif yerlerden aldığımız ha· 

~- berlere göre, Diyarbakır vilayetinde 
.ı. . d H 
1• merkez ile sekız kaza a ve anı na-

• · hiye merkezinde gençlik kulüp ve 
. : grupları te ekkül etmiş ve çalışmala-

3,r a başl mıştır. 

lz ır'de de gençlik kulüpleri teşki
latı kmal edilmiş bulunmaktadır. 

H er iki vilayetimizde de bu kulüp
lerin açılı!} törenleri 30 ağustos zafer 
bayramı günü yapılacaktır. 

Kırşehirde de gençlik kulüplerinin 
teşkili işi bitirilmek üzeredir. Kırşe
hir valisi dün Avanos'a giderek bu
rada kurulacak olan gençlik teşkilfitı 
işi ile meşgul olmuştur. 

Bu maksatla Avanos Halkevinde ya
pılan bir toplantıda vali, beden terbi
yesi kanununun ve bu kanuna tevfi
kan kurulmakta olan kulüplerin mak
sat ve gayesini izah eylemiş ve Kızıl
ırmak'ta su sporlan ile meşgul olun
ması hususunda alakadarlara icabeden 
t ebligatta bulunmuştur. 

İdare heyeti seçimini müteakip, bu
r adan ayrılan Kırşehir valisi, teşek· 
külü tekemmül eden Hacıbektaş nahi
y esi kulübünü açmak üzere Hacıbek
taş'a gitmiştir. 

L 

Bir kısmı ıse pike yapmağa teşeb . 
büs edecek stukalara ve yahut deniz 
den ilerliyecek bahri vesaite karşı ateş 
açmağa hazır muazzam toplardır. Fa 
kat bunların hepsi ustaca yapılmış ka· 
muflajlarla o kadar iyi nazardan sak
lanmıştır ki ~'ek yakınlarına kadar gel· 
medikçe mevcudiyetJerinderı haberdar 
olmak kabil olmamaktadır. 

Çok uzaklarda, mavi denizin t~ öte 
tarafında Fransa sahlli ince bir çizgi 
gibi nazara ırarpmaktadır. Bu sahil ha
va uçuşu ile birkaç dakikalık bir mese
fede olduğu ilalde şimdi İngiltere'den 
ne kadar uzaktır. 

Tehlike işareti 

Yanımda bulunan bir ingiliz neferi 
birdenbire ar1<ada~larına" Jerry nere
de ise şimdi gelecek. Çünkü burayı zi
yaret etmedikçe öğle yemeği vermi • 
yorlar ,, dedi. Hemen aynı esnada da 
sözleşmişlermi'} gibi <:ehlike işaretleri 
her tarafta ~uılamağa başladı. O vakit 
etrafımızda sakin ve soğukkanlı konu
~an ve şakala~an bütlin askerlerin bir
denbire azimkar ve mehip birer c~n -
gaver kesildiklerini gbrdük. Hepsinin 
gayesi hiç olmazsa bir alman tayyare· 
sini aşağı almaktı. 

Şimdi o korkunç sesleriyle bütün sa
hil boyunda ötmekte olan tehlike dil • 
dükleri birdenbire sustular. Henüz bi · 
zim görmememize rağmen bizden dah:ı 
hassas kulaklara malik olan dinleme 
makineleri alman tayvarelerinin ln -
giltere'ye doğru yakla!}makta olduk -
Larını haber vermişlerdi. Az sonra da 
arkadan avcılar tarafından takip edil -

rektör Rudolf Ravberg idi. Rudolf Ravberg, Gizella'yı 
candan tebrik etti. Adeta kendi öz: kızı evleniyormuş 
gibi sevinç içindeydi. İkide birde Madam Lo~ansi'niı1 

yanına f!idiyor ve : 
- Oğlunuz, böyle bir kız bulduğu için cidden ifti -

har edebilirsiniz hanımefendi, diyordu. 
Gizella, çok sevilen bir çocuk şimarıklığıyle Mösyb 

Rudolf Ravberg'in, yanına yaklaştı. Dudaklarını bü -

ziip, gözlerini süzerek fısıldadı : 
- Mösyö Rudolf, artık kocamın şiirlerini neşrede • 

/ ngiliz aL·crları 
Şimdi sıra ingiliz avcılarına Spit

fires ve Hurricane'lara gelmişti. Bir
den sahil topları sustular, havada yal
nız tayyare motörlerinin sesleri ve 
mitralyözlerin toktokları işitiliyor

du. Fakat bi.itün bunlar çok yüksekte 
cereyan ettiği için biz seyredenler 
muharebeyi yalnız duyuyor ve hisse
diyor fakat cereyan tarzını tamamiy· 
le takip edemiyoruz. Arada bir pike 
yaparak cehennemi bir süratle aşağı
ya doğr)-1 inen ve mütemadiyen ateş 
eden birkaç tayyarenin gürültüsü 
kulakları parçalıyor geride, tayyare
si şüphesiz kazaya uğramış bir tay
yareci ta yükseklerden paraşütle in
giliz toprağına iniyor .. 

Birdenbire iki Messerschmidt ta 
bı1hıtların üstünden kayarak balon
lardan birinin yanına kadar geldiler. 
Açtıkları şiddetli ateş balonu arka . 
sından siyah bir duman tabakası bı
rakarak yavaş yavaş aşağıya düşürdü. 
Şimdi yine bulutlar içinden çıkarak 
Messerschmidtleri takip eden Hurri
cane'ları iyice görüyoruz. Birçok al
man tayyareleri de limanın üstüne 
yaklaşıyorlar. Alçak uçtukları ıçın 
ağır topçunun şiddetli mukabelesine 
maruz kalır kalmaz cenuba doğru ka
çıyorlar. Bu vaziyetleri Levvis top
larına göre çok münasip olduğu için 
derhal ateşe başlıyan ingiliz topçu· 
lan btt firarilerden birini gözümüzün 
önünde denize indiriyor. Havadaki 
Hurricane tayyarelerinden birisi düş 
manın sıkı bir savletinden kendisini 
kurtarıyor. Bir ikincisi de bulutlar 
arasında kendisini saklıyor. Düşürü
len balonların siyah dumanları sukut 
noktalarını pekala göstermektedir . 
Fakat arası az zaman geçer geçmez 
her dii§en balonun yerine bir yenisi 
beyaz bir fil vakarı ile yeniden hava
lara yükseliyor. 

Muharebe uzaklaşıyor 
Artık muharebe İngiltere'nin iç 

tarafına doğru uzaklaşmaktadır. 
Douvre üzerinde sema yeniden sa
kindir. Denize düşen tayyarecileri 
kurtarabilmek ümidiyle bir motörbot 
limandan çıkmaktadır. 

İlk defa olarak nazarlarımı gökten 
yere doğru indirdiğim vakit her ta
rafın birçok demir parçalariyle mes
tur olduğuna dikkat ettim. Tayyare
leri seyrederken o kadar yüksekler
den düşen bu demir parçaları kimse
nin göziine ilişmemişti. Artık muha~ 
relıe yalnız iki tarafın avcı ve bom
bardıman tayyareleri arasındadır. Et
rafımızda bulunan ingiliz topçuları 
birkaç dakika evelki cehennemi hava· 
yı unutmu~ gibi kendi bataryaları a
rasında futbol oynamakla meşgul idi
ler. Liman az aşağıda ve yeniden bir 

Mısır - ingillere 
ittifakı 

Kahire, 28 a.a. - İngiliz - Mısır mua
hedesinin yıldönümü münasebetiyle dün 
radyoda söylenen nutuklar hakkmda mü
talea yürüten Elahram gazetesi diyor ki: 

Söylenen nutuklar İngiliz • Mısır mu
ahedesinin her iki tarafın harp ve sulh za
manm<laki menfaatlerini tayin etmektedir. 
Hadiseler, hüriyet, demokrasi ve küçük 
devletlerin davasını müdafaa için büyük 
menbalara malik olan büyük bir devletin 
ittifakının fe.ydah olduğunu Mısır'a gös
termiştir. 

Yugoslavya 
bu yıl buğday 
ihraç etmiyor 

Belgrad, 28 a.a. - Ticaret nazırı mua
vini B. Obradovitch, buğday ve un fazlala
rının sabit fiyatlarla satılrnnları hakkında 
hükümetine neşretmiş olduğu kararname 
hakkında tafsilat vermiş ve ezciimle şun
ları şöylemişitr: 

Yugoslavya bu sene buğday ihraç etmi
yecektir. Fazlalık, her aile için günüe 3/ 4 
!ibra üzerine hesap edilmiştir. Karama -
me mucibince kanuni ekmek azami yüz
de 10 beyaz un ihtiva edebilecektir. Bu 
kararnamenin neşrine sebep, piyasanın 
gayri t1bii hali ile, rekoltenin azalması do
layısiyle ihracatın imkansız bulunmasıdır. 

Bir İspanyol vapuru 

İngilizler tarafından 

tevkif olundu 
Madrit, 28 aa .. - Madrit'ten gelen 

maliımata nazaran, Arjantinden 1s -
panyaya gitmekte olan Ciudad de Se
villa İspanyol vapuru, bir İngiliz ge
misi tarafından tevkif edilerek Sier -
ra limanına götürülmüştür. Bu liman· 
da, gemid~ bulunan 71 yaşındaki bir 
Alman yolcusu tevkif edilerek kara. 
ya çıkarılmıştır. 

Altı yolcu aramakta olan ingiliz 
memurlarının, gemideki posta hamu
lesini de müsadere ettikleri zannedil
mektedir. 

İngiliz zabitleri İspanyol gemisi -
nin bordasına gelir gelmez, radyonun 
sökülmesini de emrettikleri ilave e -
dilmektedir. 

İngiltere'nin ha va 
antrenman işleri 

Konoda'da yetiştirilen 

pilotlar 3000 i buldu 
Londra, 28 a.a. - Sa~ah:yettar kayuak

lı\rdan gelen maınmata nazaran, ingiliz 
hava antrenman işleri büyük bir süratle i
lerlemektedir. Kanada'da antrenmanlarını 

Felaketzedelere 
yap ilan 

yardım listesi 
23. 8. 1940 tarihine kadar K1zllay Umum! 
merkezine yatırılan şark vllAyetleri zelze
le ianesi llslcsl: 

1,•c 

Llrıı. Kt·. 

• 

1 82 

4 75 
OM 

22 25 
243 95 

10 00 
28 00 

5 00 

25 515 

20 00 

Eğil milli yardım komite
sinden 
Gölköy K . şubesinden 
Emet K. ınıbesinden 
Arapkir K. şubesinden 
Doğubayazıt ·mmt yardım 
komitesinden (satılan !<o
yun ve keçi bedell olarak) 
Hekimhan K. şubeE1inden 
Bursa K. merkezinden 
Honaz'da B. Mehmet Emin 
Karabenllden 
Altınoluk milli yardım ko
mitesinden 
Akçadağ K. şubesinden 

(10331 No. ıu vezne makbu-
7.unu ikmalen) 

1000 00 Bolu K. merkezinden Ziraat 
bankaslyle 

317 00 

• 00 

270 00 

1000 00 

3PO 80 
78 38 

3428 00 

Havzıı. milli yardım komite
sinden Zirnat bankasiyle 
Ul'fa ıııilll yaı·dıın konılte
sinde-n Ziraat bankasiyle 
Safranbolu K. şubesinden 
Zirnat banka.<ıiyle 

İstanbul'da hayırsever bir 
zat tat afından Zr. banko.
siyle {ismini bildirmenıiıı
tır.) 
Hariclyo Vek1letinden C*) 
Atına'da mukim vatandaşla
rımızdan Yuvan Hacı Abac 
oğlu tarafından, 40 şömen
döf er tahvilinin bcdell 

5297552 71 85 No.lu listemiz muhtevi
yatı 

15300980 71 
Lira Kr. 

4650 00 Beyl'ut Fransız komi
serliği vasıtasiyle Lüb
nandaki muhtelif hayır
severlerden alınan bu 
para 76 ve 83 No. ıu 
li!ıtelerimlzde mükerrer 
kaydedildiı:ti anlnşıl
malda tenzil. 

75 00 Lice K . şubeııinden ge
lip 66 Na. Ju liztemiz
de gösterilen bu para 
şubenin kendi variuatı 
olduğu anlaşılmakla 

tenzil. 

(7SO 20 
152962M 151 

85 No. lu listemizde ka
yıtlı Irak divaniye liva
aı Rumetye nahiyesi 
posta Telg. memuru B. 
AbdUlmecit Salih'ten a
lınan ve bu para Er
zincan fe!Aketze{leleri
ne ait olmadığı anlaşıl
makla tenzil .• 

Lira Kr. (*) 
170 00 Va.,!ngton Sefiri Bay 

M!inlr Erlegiln 
170 00 Vaşington Sefiri Bay 

}.tlinir Erteg!in 
50 00 Viyana kançıları Bay 

Abdurralunan Bolayır-

Sterlin 
68/ 19/01 

390 00 

Finlandiya cemaat lsla.mlye
slndcn 

yapmı~ olan pilot adedi, haziran ıonunda 1000/00/00 
beş yüze baliğ olmakta idi. Buııün yukan-

Reislctlmhıırumuz ve Mlll1 
Şefimiz va.'ııtaslyle Kalk!lta 
hayırseverlerinden ki rakam, asgart, Uç bine çıkmıştır. 

50/ 00/00 Avusture.lya'.da pilot mekteplerine kabul 
edilenlerin kaydedilme tempoları, ayda 
beo yilz raddesindedir. Burada şimdiye ka-
dar on pilot mektebi açılmıı bulun.makta- 2715/17 (Ol 
dır. 

B.M.M. Reisi sayıo B. Abdtll
hallk Rcnda va.sıta.aiyle Jinja 
mllıılilmanle.r birliğinden 
Rclııicllınhurumıız ve MllU 
Şefimiz vasıta.siyle Johanneıı
burg Transvael müslümanlar 
birliğinden 

Cenub! Afrika He cenub! Rodezya hilkll-
metleri de havacılık sahasındaki bu gay
rete iştirak etmektedirler. 

sulh havası içinde denize doğru u
zanmaktadır. Büyük rıhtımlar her 
türlü zarardan masun bir şekilde gü
neş altında parlamaktadır. 

Fakat birdenbire alman tayyarele
rinin geriye doğru çark ettikleri ve 
Douvre'a yeniden yaklaştıkları gö· 
rilldü. Yanımızda bulunan bir nefe
rin de yükaek sesle arkadaşlarına ıu 
hitabede bulunduğu ititild i : 

"İkinci haf tayım bermutat aaat üç
tedir." 

150/00/00 B.M.M. Reisi sayın B. Abdlll
halik Renda vasıtaııiyle Nni
robi himaye! isH'ı.m cemiye
tinden 

15H/16/02 Yekfuı. .. 

ÇOCUK 

Çocuk ana için aşk, baba için 
şefkat, yurt ıçin kuvet ve var
lık kaynağıdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

( RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo Dlfllzyon Postalan) 
TÜRKİYE Had:,•osu - ANKARA 

1648 m. 
31.7 m. 
19.74 m. 

( Unlga Uzunluğu J 
182 Kcs./120 Kw. 

9465 Kes./ 20 Kw. '1'. 
151!15 Kes./ 20 Kw. '!'. 

PERŞEMBE: 29.8.1940 
7.30 Program. ve memleket saat a 
7.35 Müzik: hafif musiki (Pi.). 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev kadını - yemek listesi. 
8.20/ 8.30 Müzik: hafif musiki pr 

nm devamı (Pi.). 
12.30 Program, ve memleket saat a 
12.35 Müzik. . 

1 - Sadettin Knynak - n 
şarlcı: (Kalplerden dudaklara)• 
2 - Muzaffer llkar - nıhavenl 
kı: (Hayatımın neşesini hep 
da bulurum). 
3 · Lemi - 11~~ak şarkı: (Ya 
tım ne güıcl hııyalinde senin) 
4 - Udi Zeki - uşşak şarkı= 
giin geleceksin diye bekler,-Oel: 
lüm). 

12.50 A.ians haberleri. 
13.05 Müzik: ntıo 

ı - Saz semaisi. ı 
2 - Mııztffer tıkar - segaJı ! 

(Yeşil çamlı yaylası). ~ 
3 - Oyun havası. . aha 
4 - Hayri Yenigün - hüse11'1 leıır 
kü: (Hazırlan bu hafta çobJll 
lecek). ~d 

13.20/ 14.00 Müzik: karışık prograııı ~eh 
18.00 Pr.?~ram, \'C memleket saat • İ' E 
18.05 Muzık: konserto (Pi.). ( 
18.40 Müzik: raılyo caz orkestrası 

him Özgür idaresinde). 
19.10 Müzik: Anadolu ve zeybek tıs 
19.25 Müzik. 

1 - İsmail Hakkı • hüzz&J11 
(Kabil midir hiç). 
2 - Zekai dede - hüzzaın 
(Ey hüsnü - cemal). ı' 
3 - S. Kaynak - muhayyer 
(Batan gün kana benziyor). 
4 - Muhayyer türkü: (A1 
batmadı mı). ı 

19.45 Memleket saat ayan, ve ajaJI 
berleri. 

20.00 Miizik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müzik: dinleyici istekleri. 
21.15 Konu!ima (sıhat !laati). 
21.30 Konuşmn (radyo gaı:etesi). 
Zl.45 Müzik: büyiik bestekarlar se 

No: 5: Brahm!. 
22.30 Memleket ~a1t ayRn, ajans lı~ 

ri; ziraat. esham - t:-ıhviJat. 
ya - nukut horsa!ıı (fiyat). 

22.45 Müzik: cazband (Pi.). 
23.25/ 23.30 Yarınki program, ve kt 

*** 
İ R A N ~ 

Tahran Radyosu ı · 
Tahran radyosunun haberleri saat aoı 

dan 14 e kadar, kısa dalga 19 nı. 87 
uzunlu~"\! U:ı:erlnden, 17.13 den 20.1.5 
30 m. 99 dRlga uzunluğu Uzerindeıı 
20.30 dfln 23.30 a kadar 48 m. 74 
uzunluğu üzerinden neşredilmekte~ 

(Yukarıdaki ~aatler İRAN saati 

Bern, 28 a.a. - N eşredile~0 
resmi tebliğ, dün gece saat 23, ~ 
0.50 arasında yabancı tayyareler~ 
niden İsviçre arazisinden geçrI'!~ 
duğunu bildirmektedir. Bu teblı 1 
re, tayyarelerin uçuş istika111~1 bunların muhtemel olarak İngi~I!· 
yareleri olduğunu göstermekte ' 
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2 Film birden 
14,30 - 18,30 - ve 21 de 

BÜYÜK AŞK 
16,45 de 

Asi ganeralin son enırl 
Gece saat 21 de 

Büyük Aşk ve MlKl 

ki; bu rahatı, bu güzel yemekleri bırakıp onun peşiııe 
takılmış olduğunu düşüntiyor ve pişmanlık duyuyor' 

dtt. 
Yemekten sonra yandaki salona geçtiler. Genlt 

ceksiniz, değil mi ? 
Rudolf Ravberg, kaşlarını çattı. Cali bir hiddetle 

Yazan : Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKUNEY -89-

koltuklara gömüldüler. Büyük bir istirahat ve sUl<Ô' 

net içinde kahvelerini içtiler. Zenginlik ne hoş, 11
•
1 

tatlı bir şeydi! Acaba, bir gün onların da böyle ~ 
zel döşenmiş evleri olacak mıydı? Madam Loşan!l' 
nin birdenbire ayağa kalkması Gizella'yı daldığı 11" 
hülya aleminden uyandırdı. Madam Loşansi, ağıt a• 
dımlarla yürüdü. Odadan çıktı. Bir iki dakika soıırJ 
gillümsiyerek döndü. Elinde küçUk, kadife bir kut1' 

homurdandı : 
- Öyle saçma şeyleri neşrederek, mecmualarımın 

§Öhretini berbat edemem. 

Gizella'nın haline hemen bir mahzunluk çöktü. Ru 

dolf, gülümsedi : 

- Ne de çabuk darılırsın canım. . Merak ettne •.• 

Onun da bir çaresini buluruz. 

Bu ara Mösyö Gruber elini uzattı. Hararetle Gize\· 
la'yı tebrik etti. Mösyö Babovski'nin de niMh merasi· 
minde hazır bulunmak istediğini fakat, gelmeğe çekin

diğini söyledi. 

Gizella, başını salladı : 
- Çekinecek ne vardı ? Mamafih, böyle bir günilm

de beni hatırladığına çok sevindim. Teşekkürlerimi liir 
fen kendisine söylersiniz. 

Madam Loşansi, merak ve :şüphe ile sordu : 
- Kimdir bu Mösyö Babovski ? 
Gizella, sükunetle izah etti : 
- Büyük bir lokanta sahibidir. Vilmoş'la tanışmadarı 

cvel, benimle evlenmek istemişti. 
Mösyö Grubcr, genç kızın bu açık sözlülüğünden do 

layı hayretler içinde kaldı. 
Gizella, bugün kendin i kvkalAde mesut addetmekle 

beraber, kalbinde gizli bir Uzüntü vardı. Nikah mera .. 
siminde ne annesi ve ne de babası bulunmuştu. Vilmoş, 
bir gün evel ona : 

- Yavrum, demişti. Gücenmezsen sana birşey söyli
yeceğim. Babamın nikahımıza geleceğini pek tahmin 
etmiyorum. Fakat, ne olur ne olmaz. Belki aklına eser 
de gelir. Binaenaleyh, belediye dairr.sinde annenle ba
banı görürse, mutlaka sinirlenecektir. Gerçe, ben böyle 
şeylere kıymet vermem ama, durup dururken babamı da 
kızdırmak istemem. Ma1ı1m fa, ne de olsa, baban bir 
apartman kapıcısıdır. Aralarında dehşetli bir uçurum 
var. Babam, cemiyetin koyduğu bud:tlaca kaidelere ve 
sınıf farklarına çok dikkat eder. Merasim esnasında bir 
rezalet çıkmaması için, sen eve bir haber göndersen de, 
onlar nikaha gelmeseler. 
Vilmoş'un, bu teklifi çok ağrına gitmesine rağmen. 

sesini çıkaramamıştı. Vilmoş, son g~nlcrde. her MI ve 
tavriyle ona aralarındaki farkı anlatmak ve kendisiyle 
evlenmek suretiyle yaptığı fedakarhğm derecesini his 
settirmek illetine kapılmıştı. 

Gizella, dişlerini sıktı. Büyük bir mücadeleye S.· 

tılmıştı. Bu gibi vakaları tabii karşılaması ve ener 
jisini kaybetmemesi lazımdı. Loşansilerle giriştiği 

mücadelenin birinci safhasını bugün zaferle bitirmiı-

ti. Zamanla onları yola geti recek ve kendi babasının. 
da profesör Loşansi kadar hürmete Hiyik bir insan 
olduğunu bu mağrur insanlara kabul ettirecekti. Ma
dam Loşansi, bir de ona işinden çıkmasını tawiye e
diyordu. B u sözü y erine getirirse ne olacaktı? On
ların elinde bir oyuncak haline gelecek ve hüriyetini 
t amamen kaybedecekti. Bu meseleyi bir defa mösyö 

. R udolf Ravberg ile konuşmalıydı. Onun dertlerini 
ve düşüncelerini bu iyi kalpli ihtiyardan başka kimse 
anlıyamazdı. 

Nikahtan sonra madam Loşansi, oğlunu ve gelini
ni yemeğe davet etti. Büyük yemek salonunda mil· 
kellef bir masa kurulmuştu. Üçü oturdular. P rofesör 
Loşansi yemeğe de i şt irak etmedi. Madam Loşansi, 

fevkalade nazik davranıyor ve gelinine ikram etmek 
için çırpınıyordu. Sofraya fraklı ve beyaz eldivenli 
bir uşak hizmet ediyordu. Çorbayı çay fincanlarının 
içinden içtiler. A rkadan balık geldi. Bardaklara buzlu 
biralar dolduruldu. Et yemeğiyle kırmızı ve beyaz 
şarap ikram edildi. Madam Loşansi, şarap bardağını 
bir kaç defa gelininin şerefine kaldırdı. 

Vilmoş, tekrar babasının sofrasında oturduğun
dan dolayı fevkalade memnun görünüyordu. Yalnız, 

halinden biraz dütünceli olduiu seziliyordu. İhtimal 

t ·ıı.· 
vardı. Gizella'nın yanma oturdu. Kutuyu açtı. çı 
den pırlanta bir yüzük çıkardı. Gelininin elini tut~ 
Parmağına yÜzüğü taktı. 

- Yavrum, dedi. Şimdi bunu oğlumun namına ti" 
kıyorum. İnşallah yakında hayatını kazanır, daha 8. 

lalarmı kendisi takar. 

Gizella, kıp kırmızı kesildi. Ne söyliyeceğini şl" 
§ırdı. Minnetle kayın validesinin elini öptü. 

Madam Loşansi, gelininden bir ricada bulundu~ • 
- Kızım, senden ki.içlik bir zahmet istıyeceğitn· •, 

rın bana bebeği getirip, burada bir iki saat bıralc1 
mısın ? 

- Emrederniniz efendim. Saat kaçta getireyiın ? 
- Öğleden sonra. 

- Peki efendim. Yalnız, şimrlilik müsaadenizi rtc;j 

edeceğiz. Çocuk belki uyanmı~tır. 
1

• 
Ayağa kalktılar. Vilmoş'un vaziyetinden, daha 1<a 1c 

mak istediği açıkça anlaşılıyord .ı. Çocuğunu emzirı:tle f 
için giderken onu da beraber göttlrır.ek isteı:nesi ttı11~1 
değil miydi ? Fakat, Vilmof:.m annesiyle kal~~ 1 
yeltenmesi de gülünçtü 1 Daha birkaç saat eve! ~ 
koca olmuşlardı. 

(Sonu varJ. 
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Ordu terfi listesi tasdikten çıktı 
Listeyi neşrediyoruz 

Birçok Generaller 
e subaylar terfi etti 

(Baıı 1. inci aylada) ı gil Trabzon, Mehmet Erel Yenice, A. 
•ahaettin Yüce Yanya, Cevdet 

1 

Sedad Seyhun Sellnik, M .Necati U
y Erzurum. M. İhnn Güney ğurtan Kutamonu, Musa Kbım A -
on, M. Sıtkı Ortaç Sellnik, M. ral Osküp, A. Hadi Altan Süleymani

lı: Atak Kırklareli, M. ŞUkrü A- ye, Hayrullah Baykara Kızıltoprak, 
ıoğtu Miıia. İrfan Bağatur Nasliç, A. Remzi Özcan 

tunnay Binbaıılığa terli eden Bursa, Hayrettin Tınaz Kadıköy, 
Kurmay YOzbaıılar Mustafa Arılanova Kastamonu, Ne-

lhamettin Cebecioğlu lıtanbul. cati Alcay Edirne, M. Ali Arslan 
ıırmay Hava Binbaşılığına terfi Şam, M. Hidayet Ba§tuğ Şehremini, 
tden Kurmay Hava YDzbaııları Halil Hadi Atay Edirne, Muammer 
tluni Tekin Fatih, Seyfettin Tur- Ertuğ Y. paıa. Eyüp Süsey Tirzen, Sa 

Edirne, 1. Gani Uçagök Topka- dık İzgi Vefa, Muhip Cantınaz, Ga
lata, Selahattin Bumin Manastır, Ab
dülaziz Avtnan Edirne, 1. Hakkı Er -
huğ İstanbul, H. İbrahim Günay İs
tanbul, Mustafa Ilgaz Ilgaz, H. Çe -
tin Oktay Bitlis, Necmettin Baydar 
İstanbul, t. Hakkı Sesgir Karahisar, 
A .Rüştü Selçuk Üsküdar, Fuat Öz -
demir Sul. Ahmet, 1. Neşet Fıçıcıoğ
lu Otakçılar, A. Hamdi Aykut San'a. 
Fuat Eğeli Selanik, Halit Savaşer 
İstanbul, Abdurrahman Karakulluk -
çu Sivas, Şefik Öner Osküp, M. Mü -
kerrem Süer Kayseri, M. Celal Öner 
İstanbul, M. Rifat Tuğcu İstanbul, 
M~ Mümtaz Bozkurt Laleli, H. Şina
si Gökyayla Edirne, M. Ruhi Baykal 
Aksaray, Şükrü Altay Van, 1. Cena
ti Akalın Oskiip, M. Şevki Tüten Kı
zıltoprak, İbrahim Kulan Ramis, 
Mehmet Kurtcebe İzmit, A. Süreyya 
Ateş Fatih, Şerafettin Eroğlu Sivas, 
Abdurrahman Ece Sivas, Fahrettin 
Canöztürk İstanbul, H. Fehmi Özyıl-

Albaylığa terli eden piyıd• 
Yarbaylırı 

tik Umurhan Erzurum, Hakkı 
o Galata, Ş. Şevki Oğuz İşkod!!· Rüstem Metiner Edirne, Mu

"'IUtaf İatanbul, A. Vehbi Subaşı 
la. 1.ı:zettin Kocaainen A. Kara
' Ali Riı:a Ataman Sivas, M. 
&ezgin Silleymaniye, Ali Te

tımalı, A. Turan Taran Erzin
Hüınü Algan Erzurum, A. 
i Değirmenci Kayseri, M. Beşir 
ıntı Kafkasya, A. Turhan Kara

ll.1atya, M. Refik Başkaner Van, 
lfecati AkdüngUz Kapıdağı, M. 
t Atkın Erzincan, Sabri Erkorur 

niye, Hüsamettln Soylu Be
' Ali Riza GUven Harput. 
Topçu albaylığa terfi eden 

topçu yarbaylırı 
· Ali Aktan Uüüp, Nazmi Tolun-

Albaylıfa terlı eden mu Manastır, Sadrettin Ölmeztürk 
lstihHm yarbay/arı Selimiye, Nazmi Kqka Akıehir, H. 

lfaıu Akyollu Malkara, A. Muh- Sabri Yeprem Fethiye, Yunua Hazar 
11ı.._ : Gence, M. Emin Senver Trabzon, M. 
-..ı Blngut, 

Albaylığa terlı eden Nazim Alpkaya Sivas, Mazhar Dev _ 
ril, Fatih, Kbım Yarkurt Bağdat, A

t.bip yarbayları 
---· Plevneli latanbul, A. Hikmet kif Savcı Van, M. Şevket Unan Trab

zon, H. Niyazi Gülerman Sel1nik, t. 
latanblıl, Muzaffer Bizioğlu Edirne, M. Faik 
Albaylı~ terli cdwın İlhan Harput, İbrahim Oktay Orta -
cennı yarbaylıgı köy, ömer öncel Erzurum, Osman 
Nazif Baykurt Samsun, Ab. Vehbi Akalp Erzurum, Ömer Lütfi 

Dinçer Kilçilk Muıtafapap. H. Köaebay Erzincan, M. Niyazi Tuliar 
Özel Nipntqt, M. Nuri Özve- Kadıköy, M. Celalettin Çetinkaya İs-

~rabip, Beaim Unsal Girit, Tet- parta, l. Saip Dağkılıç İstanbul, M. 

b 
y İ8t.&nbul, Hatim Erkap - Fehmi Taycan İstanbul, İhsan Kurt

lldld., H. 6Ureyya Ülpr latan- otlu Amaıya. Eıref Can Mekke, M. 

Albqlıl• terli ede• 
~n•rlneı 71rbay/arı 

Aytun Antalya, A. Hilmi JCa. 
u Mania. 

'1ba7lıp terfi eden levasım 
yarbayları 

1 BinglSl Bursa, Ferit Edlı 
·- ---·-ti, Osman Öskaya Antalya, 

Saydam Zeyrek, Niyazi Güler -
l !ıtanbul, Sabri Batur Berat, KA
llaa latanbul, Abdulvabll Gürsel 

r, Cevat Berbım Fatih. 

-41baylıl• terli eden barit• 
7arba7/arı 

t.llhatttn DUsgUn Ahmediye, M. 
Akyuıcı UıkUdar, H. Sım 

leres. 
lıf• terli edea askeri lıbrikalat 

'-'- _ yubayları 
~ Demiroğlu Van. 
l1atıyatta albaylığa terli eden 
a._ • _ piyade yarbay/arı 
~ttin Artut küçük Ayuofya, 
~ti Özver Kızanlık, Ömer Lilt
;'ll!ı Girit, M. thaan Aru Erzu • 

'ili• yarbaylıfından albaylıl• 
atı. terli edenler 
~ tl'ler, Mahmut Gökbora, Zi
ht, Sami GUltay, Tabıin Ertan, 

Ali Ege, Hüseyin Karqös -
llebmet Ali Deter. 

4lı..yııı• terli eden mabeıuliı 
yarbay/arı 

• Akbay lıtanbuL 
"""ci 11nıl askeri bakimlil• 

tetli edenler 
"Jtemaı Kalkan Kalkandelen, Şa
;r' Antalya. 
•rbaylığa terli eden piyade 

Binbaııları 
() f Gençıuer Lüleburgaz, M. Şev

lray Odabaıı. Hüseyin Tuncer 
, Ali Ö.ı:er Aktehir, KAmil 

Urfa, thıan Erdem 1ıtanbul, 
ı Gürer Konya, A. Yakııp Oral 

but, M. Gali~ Bartu Oı Pazarı, 
in Oner )"" paıa. Afi Erkan 

Pap, M.Sr a i Berkıun Sultan
E. Adell"-:>skayman Maçka, 
Arı~oğlu zer: M. pap A. Ra • 

l'ııfay Rutna A. Saim Eryeğit 
tl 1, Sadi K~~ıı Edirne, t. Hu -
•bq Harp kunHami Baydar Fa
~la Alp JPazst, Hayrettin Top
Qfrit, M. E;::: Akın Bilecik, A. 

Ort.erk ile nıek, M. Sıddık Öz 
'1111, M. A Şenkan Sivaı, A. 
Aydın Ay~!r A. Kerim Hekim 

Emin Kutlu Süleymaniye, Ahmet 
Tankaya D. Bakır, A. Rıza Özalp 
Manaatır, A. YilmnU Siler Van, Beh -
çet Timoçin Balya. Adil Bostunç E
dime. 

Topgu rubaylığa terfi eden 
Biabaıılar 

A. Yaver Üner Süleymaniye, A. 
Refik Polat Edirne, M. Nuri Çallı Si 
vas, H. Kemal Topçuoğlu İzmir, Hul
ki Baykara Erzurum, Halit Baıaran 
Yenicerat, Siret Gürkan Erzincan, 
Enver Biltev Fatih, Esat Ulusoy Gü -
milpuyu, Kemal Obilı Girit, Abdül -
kadir Ercan Betiktq, O. Sadi Özgür 
Bakırköy, A. Enver Dramalı Dırağ
man, M. Zeki Kaya Trabluı, H.Baarl 
Özdemir Çatalca, Abdullah Anar Bo
yabat, H. Nazmi Öztilrk Kayalar, İl
hami İlter Hopyar, l. Hakkı Korkut 
Adana, Kemalettin TUmak Manastır, 
Cevat Evrenkurt İstanbul, Mustafa 
Naci Onay Trabzon, Aziz Topkaç Er
giri, Mazhar Anlat Harput, M. Hil -
mi Sürek Elazığ, t. Ali Alpar Seli -
miye, Hakkı Birmek Dığııtan, M. Ga
fur Yeıilyurt Karahisar, Akkaı Ku
ran Kozan, M. İzzet Özgür Gelibolu, 
Mustafa Akıün Kemaliye, Cemal Öz 
kan Erzurum, İ. Hakkı Ergin Erzin
can, İlhami Orhun Erzurum, M. Ha -
tim Sö.ı:erl lıtanbul, Ziya Taınberk 
Niğde, Necati Berker Geylan, Ab -
dilrrezak Akpolat Erzurum, Abdül -
kadir Depkan Kemaliye, H .Baırl Do
ğançay Kastamonu, Tevhit Gürkan 
Erzincan, Raif Gürünlü Elbistan, Re 
fik Topaever Erzurum, H. Rmu:i Or
hon Bergama, Kizım Karag6z Har -
put, O. Refik Doğar Selinik. 

Süvari Yarbaylığa terli eden 
Süvari Binba~ılar 

Nuri Çetin Zeyrek, Niya.ı:i Aytuğ 
Manastır, Kımil Erden K. M. Paıa, 
HAmit Yurd Bağdat, Şerefettin Tu
muçin Edremit, Arılan &anatay Ş. 
KafkaL 

Savari Albaylıla t•rli eden 
Savul Yarbaylar 

Abdülhalim Akkılıç Kemah. 
Yarbaylıla terli eden istihklm 

Binbaııları 
Refih Gökkaya Beyrut, Hayrettin 

Akyüz Halep, Feridun Kutluhon Ak
nray, Enver Sürekan Muıul, Hilmi 
Uyut Nevrekop, Ömer Tokgöz Kas
tamonu, Tallt EngürülU Diyarbakır, 
M. Salt Yırlıgay Bursa, M. Hilmi A· 
car Çorum, A. Ferit Sungur Niide, 
Sabri Oztan Boyabat, O. Cemil Ak-

tat Erzurum. 
Yarbaylığa terfi eden Demityolları 

Binbaııları 
M. Remzi Akatürk Girit. 
Yarbaylığa terfi eden mahendis 

Binba1ılar 
Cemalettin Tubmay İstanbul. 
Yarbaylığa terli eden nakliye 

Binba!Jıları 
M. Şiikrii Van, Van; Y. Ziya Bata• 

ran Van. 
Yarbaylığa terfi eden Tabip 

Binbaııları 
M. Arif Yurcu İstanbul, M. Nuret

tin Ya.zıcıoğlu. K.M. pa§a, H. İbra
him Göze İstanbul, M. Baydur Savcı 
İştip, Ahmet Uraz Manisa, A. Fazıl 
Ersin İstanbul, M. İhsan Tigin İstan
bul, A. Ulvi Çelikyol Ankara, Ali 
Tunalıoğlu İstanbul, A. Kemal Verdi 
İstanbul, M. Ali Bilgen Rize, A. Ce· 
mil İğci Menemen, H. Medent Ay
berk İstanbul, M. Faik Ta~çıoğlu G.
Antep, H. Hulki Keymen Konya, M. 
Rami Yargıcı İşkodra, Refik Öney 
İstanbul, Kudretullah Kurt Kırşehir, 
H. Avni Birhekimoğlu Kozan, Yusuf 
Balkan Köprülü, A. Hikmet Boran 
Giresun, M. Niyazi Sayan İstanbul, 
Mümtaz Aktalay İstanbul, S. Nüzhet 
Dirisu Adana, O. Zekai Tarakçı Bul
dan, Sabri Şallı Antalya, Süleyman 
Karçal Batum, Mustafa Şahin Kemah, 
O. Kamil Galatalı Hopa, Halit Kum
ral İstanbul. 

Yarbaylığa terfi eden veteriner 
Binba!Jıları 

Mehmet Turan Kavala, C. Nezihi 
Şahin Üsküdar, İhsan Geçkil latan
bul, Sadrettin Kocaman Üsküdar, t. 
Burhanettin Uluç İstanbul, Memduh 
Özkun Kozan, Kemalettin Çağlatan 
Aşıkpaşa, Rif at Tümer Ankara, M. 
Muammer Baykara Altunizade, Muh
lis Günay İstanbul, H. Hayri Kılınoğ. 
lu İstanbul, Cevat Bora İzmir, Rauf 
Yuca Üsküdar, Nazif Öktem İzmir, 
Arif Türkan Sofular, Cevat Emregill 
Ankara, Muammer İskender İstanbul, 
A. Tevfik Erkan İstanbul, Ali Çağa
tay Şam, S. Hamit Süman İstanbul, 
Zillkefil Kaan Erzurum. 

Yarbaylığa terfi eden levazım 
Binba1ıları 

O. Nuri Uıman Konya, Ahmet Bay
kurt Kemaliye, M. Rifat Çırpan, Çır
pan: Hüseyin Pekcan Burhaniye, 
Mustafa Keıey Kapuağaaı, Ahmet Ya
rat İstanbul, Y. Ziya Koray Fatih. Y. 
Ziya Bayraktar Tefenni, M. Süruri 
Özen Midilli, M. Hayri Gerçekçi B. 
Mesçit, Sami İpçi Trabzon, M. İlha· 
mi Subller Edime, Hıfzı İrtem Sivu, 
Nizamettin Adalan Vodina. 

Yarbaylığa terfi eden harita 
Binbaııları 

M. Ali Durukan Beşiktaf. 
Yarbaylığa terli eden len unat 

Bı'nbaııtarı 
M. Tevfik Aran Aksaray, İbrahim 

Atıksalan Sultanselim, M. Şevki Yu
man Harput. 
Yarbaylıla terli eden askeri fabrika

lar Binbaııları 
Muhittin Erkan Elbistan, Mümtaz 

Güneı Çankırı, Kemal Gilrilnilr Çı
nar, Muhtar Görduysuz Samatya, Mil
nir Kurtoğlu Jıtanbul, A. Suat Sun
gu S. Ahmet, Bahattin Özkan Kırca· 
ali. 

ikinci sınıf askeri blkimliğe terli 
eden OçDncil sınıf askeri hilıimler 
M. Sellhattin Gilnaçan Kumkapı, 

Hasan Sıtkı Kalay Trabzon, İzzet 
Tacın Sivaı, Şerif Budak Avrakhinr, 
M. İbrahim Öztüre Buna. 
ihtiyat Yarbaylığa terli eden piyade 

Binbaııları 
Muıtıfa Yalçın Hasköy, A. Vasfi 

Polat Sivaı, A. Şükrü Mekit Sangu. 
Deni• yarbaylıfına terfi eden kurmay 

Binbaıılar 
Kemalettin Bozkurt, Süruri Aka

lın. 

Deniz yarbaylığına terli eden giiverte 
Binbaııları 

Rifat Mutlu, Kemalettin EnginoJ, 
Abdurrahman Benlioğlu, Sellhattin 
burak, !nettin Dinler, Müfit Tanca, 
Kenan, Or, Ethem Çeviker, Seyfettin 
Bengi, Halil Aydıner, Fevzi Gürel, 
Salim Durak, Kemalettin Derkut. 

Binbaıılıla tt!rli t!dt!n P. 7üııba1rlar : 
Ali Okta:1, M. Rept Tanyol, Fethi Yur

dalan, 1. Halil Unat, Ratip Errenekon, 
M. Suphi Şen, M. Tevfilı: Karadayı, İzıret 
Ko~k, İ. Hüınü Barlat, Süre11a Akay, 
A. Cevdet Öz.den, Hulki Gökmen, Abdül
halim İlter, Abdülkadir Akın, Veli Unal, 
Remıri Kurtcan, Lütfi Tuilu, Mebriik Sa
vaıman, M. Tevfik Süren, Fethi Kaptan, 
M. Celil Unıal, M. Veyıi Şenol, l. Halı: -
la Çetiner, M. Vasfi Tolnıı, Y. Kemal 
Kulur, Yunf Ulkü, Feyzullah Sanıvar, 
Nevzat Enin, Oıman Ba,.Ul, Muammer 
Heper, M. Saim Önkaralrol, t. Atflll Erya_ 
... t. Hakkı Tayanç, Seyit Kurtar, İhsan 
Sevin, Adil Derman, Nusret Er,Ukael, M. 
Klmil Kurtuluı, Adil Tezer, Ce-
mil Sökmen, Abdülkerim Atak, Ce-
lll Dora, Şevket Sarıröl, Ne • 
cati Çakauııık, Kemal Aksoy, Nihat Ulu -
tat, Nadir Erten, Naci Tezcan, A. Tevfik 
öncel, M. Klzım Güçer, Maksut Sabun
cuoilu, Nuri Tokb:ya, Burhanettin Oy -
m.an, Celllettin Akıoy, Hamdi Alacaklı, 

Sıtkı Tutanak, Serdettin Akın, M. Tevfik 
Tan. Şerafettin ince, Cemil Yaman, Filı:ri 
Karanel, K. Jrebml BrHGlm, Kuhlm Vl. 

ranal, M. Enver Erıun, Anlan Sükan, Ce
vat öner, A. Rıza Gebcelı Sabri Köksel, 
K. Hilmi Atay, 1. Ethem Gürcan, 1. Hak
kı Özcer, M. Nuri Kôıeoilu, M. Ferit 
Doiualp, Ziya Sütunç, Aglh Gün
rören, Ahmet Kömürlü, Naci Başaran, 

İbrahim Ersü, Daniı Karabelen, M. Ba -
hattin Özaeven, Abdullah Tanu, Niyazi 
Aycan, Mehmet Algan, M. Sait Özünlü, 
Sürey71. Akset, M. Süleyman Kırgeç, Be. 
kir Pulat, M. Nazım Çetin, Vasıf Gürey -
man, Bahri Ölek, M. Rauf Erdoian, Cno
det Uzeralp, Nazmi İnanç, Nurettin Tay -
lan, A. Kemal Tunçer, Zekeriya Öztante
kin, İ. Mazhar Önsu, Kemal Onuk, Ya -
lnıp Uyıur, Hilmi Aydınl\lp, Cavit Gökkı
hç, Fuat Gündüz, A<lil Mete, Cevat Tunç
oilu, Alaettin Güdüm, Celil Erta:ı, Mus -
lihattin Dündar, Refik Kocaaoy, Şefik 

Erdofan, H. Tahsin Alper, Sezai Kuyulu, 
A. Cemil Çolakoğlu, Muhittin Özbay, Sa
im Ertuirul, Selihattin Altındağ, 1. Hakin 
Ünlü, LGtfi Mirza, Hayrettin Gökçe, Ham
di Kuraner, Hamit Kutkaya, Bedri Kurt
kaya, İhsan Durgun., O. Nuri Ataman, Fa
ik Bezcioilu, M. Sait Arbak, Rifat Bay_ 
sal, Sabri Okyavuz, Meıut Acar, Ya:sar 
Kanat. H . Hatim Akgüneı, İrfan Cantez, 
Klni Elitez, Nuri Pamir, Tahsin Yıldız, 
A. Fevzi Ergin, Şevket Savaıçi, Muam • 
mer BUyükarman, Selahattin Önüt, Haıip 
Gün bay, Nevzat Ekmekçioğlu, Kazım 

Baykan, A. Mümtaz Tasalı, t. Hakkı Sü
man, Tevfik Erkurun, Kemalettin Yorul -
maz, Abdülcelil Yetik, Ahmet Önertürk, 
M. Firdevs Özbek, Haydar Erim, Meh -
met Perçine!, M. Cemal Tan, Selimi Ba -
rıtçı, 1. Ethem Demirkan, Emin koraltan 
Sellhattln Yıldırım, Raci Aybay, A. Hil • 
mi Tan, Fethi Yalgın, Talat Özbek, Edip 
Encineri, Ruhi Aktay, A. Rıza Engin, 
Hayri Tüzel, A. Hilmi Gökyar, İhsan Vu. 
ral, M. Nuri Camhbel, Yusuf Tunçay, Na
zım Atınç, M. Ziya Yazıcı, M. Ekrem Ca -
natak, Kimi! Güney, Hilmi İriı, Ali Rıza 
Alp, Cemal Özt.aı, Fatin Eke, İ. Hakkı 
Kutluhan, Mumtıu Uı;oluk, H. Basri Za
iama. Kenan Karacaalp, Remzi Aksunıur, 
Sabri Akın, Fevzi Peyman, Ya1&r Beonol, 
Rahmi Keban, Muzaffer Altan, Cemil 
Berkaan, Rüstem Şengônül, Kizım Eper, 
Abdurrahman Göken, Necati Toydemir, 
Rıza Alyanak, Mecit Özcan, Naci Yeltin, 
Muıraffer Yalman, Şükrü Kızıltuğ, Abdul
lah Çalıp!, Hasbi Gülçür, Mustafa Kara
bay, Şemıettin Kangal, Haydar Günay, Ta
hir Abututaman, Ramiz İriz, M. Fuat Yal
çınka71., M. Ali Coıkun, Saim Avıar, Ha
lil Özen. 

YUzbaşrlıta terli t!dt!n P. O'stetm~nleri: 
Seyfettin Akın, Seyfettin Çatur, Adnan 

Gülkayn&lı:, Hamdi Göbel, Bahaddin Ata
man, 1. Hakkı Kurdotlu, Niyazi Pulatsü, 
Rasim Süerdem, Raif Karsçakar, M. Nuri 
Cuylan, Mümtaz Boz:kurt, Sadettin Ulu _ 
soy, Yapr Karaca, Muzaffer Heper, LGtfi 
Akın, Suphi Dalyanoğlu, M. Şevket Öner, 
Rahmi Önberk, 1. Zihni Berkay, Cem 
Tflmıf!, Lemi Uralel, Nizamettln Uçele, 
A. Neıet Doğanlar, Kemal Ayaz, Eıref 

Öntli'rk, Saim Polat, Lütfullah Güneri, 
Arif Kayacan, Hilmi Ersel, Ziya Eper, 
Oaman Kaynak, Nasır Alpman, Ali Ergtin, 
M. Naim Kuyuhı, Bekir Önce, Muhllı 
Modes, Rüıtil Önder, Bahaettin Yütek, Hil 
mi Erkanol, Burhan Burkan, Mehmet Alm, 
İhsan Ilcu, Huan Akın, Kemal Uncör, 
Sedat Fırat, M. Hıırrr Yeltan, Şahap Ul • 
ren, Tevfik Apay, Cemal Aral, Fehmi 
Berk, HaTfettin Durmaz, Mazlum Oray, 
Kemal Özler, M. Rıdvan Suner, Ziya Gür, 
Adnan Öner, Muharrem Alp, Saffet Atain, 
Ali Eıref Baranok, Naırmi Yamacı, Mah
mut Derin, Vahdettin Yüzceç, Nail Bi -
nath, Nadir Alakaç, A. Cevdet Gilrltan, 
Celll Tat, M. L(ltfi Bilsin, A. Şükrü A -
~. Nurettin Öner, Mehmet Çetin, Niya
d Artun, Bedrettin Ulupmar, Fahri Altu
tan. Hil1eyin Alm, Necip Küçükmete, H. 
Yekta Kozan, Ali L6tfi Göklahnç, Mit -
hat Ulken, Muhittin Arb&lı:, M. Cahit Kır
baç, Zakir Yalçın, İzzet Alpakmcı, Rüıtem 
Gürkan, Talat Elemen, İbrahim Vural, 
Şahabettin Demirkazık, Sellmi Kiper, 
İbrahim Sankartal, M. Raıit Bqetmez, 
M. Emin Özllter, Kemal Fındıklı, Seyfi 
Atail, E. Sabri Koçak, Hayrettin Ulgenalp 
Se)'fettin Öcal, 1. Hakkı Onurer, Vehbi 
Erdel, M. Zeki Güzey, Şahabettin DorHn, 
Mefahir Mater, Nadir Sanzeybek, Abdur
rahman Alpsan, M. Fuat Uluç, Enver O. 
nok, Emin Şadan Akay, LQtfi Erten, M. 
Fazlı, O Nuri Kiper, Zfyaattln Manto, 
Safm· Sancar, Mikdat UlullnUl, Kbrm A
~. 

On•lmt11Jlilt1 terli ~en P. telmenlt!ri: 
ZIJ'& B9dn, Natir Silıoy, Cemal Barut, 

H. Dahi Bilıriçtaç, Remzi Tırpan, Mustafa 
Unsal, hmail Gilcüyener, Osman Gilralp, 
Halim Kural, Mehmet Süer, Muzaffer 
Yurdakul, Alaettln Uiur, Muz:affer Aral, 
Rept Allnı, A. hzet Südemir, Klmll Din.. 
çer, Hanefi Errenekon, M. Emin 
Altmok, Saip Erkaym, Şerafettin 

Yücesoy, İhsan Tufan, HaHn Os -
kay, Nuri Atasoy, M. Murat Dilek, Şe
rafettin Uiurlutekin, Necdet Gürkan, Ni -
yazi Sakarya, A. Oiuz İriı, Cemal Akata, 
Ethem Caia, M. Cemal Ekyel, Kenan Ok
taner, M. Ertuirul Alphan, A. Zeki Ör -
ren, A. Rahmi Gibar, H. Gllndüı Bora. Ha
un Dinçay, Hil1eyin Şener, Haun Güray, 
Salih Teoman, Cahit Alputan, Kadri Al -
etin, t. Hakkı Yübeker, Ali Anctinalp, M. 
Fuat Şahin, M. Şevket Atmaca. Reıit Ba. 
tl)'el, Necati Gfirel, Nuıret Akman, Mu -
zaffer Erdoian, A. Bedii Borakan, Hik • 
met Türe, Emin Erol, Emin Sümen, Ta
bir Canbolat, Kizım Koçkar, Kemal Ölilt· 
ken, Hurıit Unıal, Ziya Altuna, Mehmet 
Şahin, Vehbi Pamir, Fahri Varıl, Şıikrü 

Alpan, Cevdet Kurtuat, Hayri Göitiı, Naci 
Gürokan, 'Muhtar OkTuran, Sellhattin Öz
lnıl, M. Mümtaz Alpay, Mahmut Yücel, 
RICIP Ocan. Raıit Erkman, M. LQtfi Du
re, H. Vaıfi Alryüalii, Mustafa Ecen, H. 
AYDi Aral, S. Şükrü Erdofan, İsmail Çak
makçı, Htianll Bulut, Necati Kumru, Zeki 
Jten1ıan1, Necıdet A,clolan, Yqar Bi.Dark, 

Lebip Ziya Koyuıu, Rıza Orçun, Hüseyin n SWl. 
Dotanuı, A. Rifat Tekkara, Muzaffer Sv. Ostt!lmenliğe terli eden s.,. f'ef. 
Sayberk, Abdullah Özer, Haıim Özgiiner, 

menler: 
lıla.zhar Vural, A. Fethi Esener, K . All 

H. Şefik Unun, İbrahim Küçüelbertoi, Oker, Dündar GUnday, Hikmet Aksüveylıc, 
Ali Akın, Kimi! Ureıuii, Tevfik Ulgen, Hayrettin Girf§"n, Haydar Gerçek, Kemal 
Oıman Savaı, Muharrem Saatçroğlu, Ne- Gtinaç:ın, Suat Savıı.ş, Xezlh Gülegt!n, ta-
'h A d ş t Ö zet Önler, Yaıar Araç, Enver Acar, Ar. 

zı pay m, A. evket asiye!, Ahmet - lan Bora, Fuat Yelal, Seli.hattın Söyle-
zahn, Faik Ateı, Hasan Eieman, Ethem mez, İlhami Selçuk, Haaan Tunçay, Refit 
Unver, t. Ethem Yörük, Celilettin Enev, Çölek, Abdulkadlr Dikmen, Sabri GWer, 
Hikmet Anlanoğlu, H•yrettin Uluozyurt, Mehmet Sümürkaynllk, Bekir Ezgeç, H~ 
Şahap Domaniç Akkaı lımet Baiatur flm Öncü, Haebl Hekimoğlu, ö. Fevzi An-. . . ' ' I man, Behiç Daim, Faik Bozdoğan Ferldull 
Muhıttın Çetın, Mustafa Ertan, Muıtafa Baykara, SelA.hattln Aksoy, Ce~ Atal, 
Ünal, Fahri Önel, Haıim Slizer, llhan Ziyaeddin Daryal, Kemalettin Alpay, Ga • 
Tunca, Akkat Bahri Kartal, M. thıan A zi Kasırga, Ekrem İsfendiyar, Kenan o .. 
nadolu Ahmet Erkan Sıtkı Çamhbel Re: alp, Hlliıeyln Ertill, Sadettin Gengüç, ... 

. • • . • kir Güngördü, Necdet Dağoğlu, Ömer Al-
caı Koral, M. Servet Çakan, Klmıl Poker, kan, Behçet Günay, Bahaettln Toralp TeY-
M. Zeki Niıiz, Hikmet Beningtan, İbra - flk Tanyel. ' 
him Ero&lu, Abdullah Alpat, Muammer Top. Binbaşılıla tt!rli t!dt!IJ Top. Yizba-
Şenalp, Ömer Özytirek, Te\'fik Akan, Fet- şılar: 
hi Sındıral Cevdet Bayat M Selim Öır- A. Kemal Özdoğan, Hızır Altaca, Hllrıo 

• ' ' met Ateı. Nuri GWerman. Nuri Barım. 
cıiven. Mustafa Canencin, İsmail Tuzu - ' Ali Uraa, İ. Hakkı Tükelman, A. Kuhittta 
ner, Bedri Ateıer, Hayri Sumer•n, Muı- Şah!ngUr, Ferruh Tor, BahaettlD Artaa. 
tafa Beraal, M. Necdet Yılmaz, Fethi Er- İhsan Eııgln, Abdullah Bev1nç, Veysi :ıı:re-

.. M f o h N · Al k' H .. ner, Şadi Taıuıelll, CelAl Öztop, Kuhlia C. 
11~, usta a r un, urı pte ın, uıe· nıtez, Nazmi Çelik, SUleyman Gllrn\IUI, 
yın Koç, İbrahim Erbay, Tahıin Kayra, A. Rahmi Ergin, A. Nihat Dinç, Zeka! ile 
M. Kemal Candemir, Ahmet Erıen, Baye- lenger, H. Sabri Baray, Salih Akaoy, Kellı-
zit Biter K. Hüsnü Özcan Enver Sön met Akpolat, Aralan Berkan, Y. Kenu Dl. 

• .. ' . • gezer, Sıtlu Atak. A. Hamdi Sökmeıwüeı'. 
mez, ~· Eyup Yurdadog, İbrahım Kılınç, Faruk Soykan, Ziya Balaban, A. Tuna 
Hamdı Özkuıc;u, A. Çelik Ökten, Tank Iıııı. Fevzi Alagöz, Muammer Abauollu. 
Tuğasaygı, Kemal Bayraktar, Mehmet A. Rıza Pekcan, M. Tahir Erman. Etil .. 
Turkkan, Mustafa Tekinıoy, H. Fahri Sa- Belllaan, Necati Özbek. 
rıkahya Hıiseyin Gtirkan Herda Güley Aı Top . . Yüzbaıılıla terli t!dea Top. O•t+ 

' • • mt!nlt!rı· 
mi Yont, Kimi! Aksoy, H. Muıtafa Bo - Nly~I Arna, Fuat Okyay H. RefAt "'-" 
ğazlı, Ziya Uiur, Osman İzgi, Mehmet nadolu, A. Necati Yurdakul.'Abdurnıbmaa 
Tokloy, Seli.hattın Özkan, Halil Erpn, Doruk, Fadıl Gtinq, Naim Topsea, 8e1Pat-

ş f · B · M'th T tin Tanç, A. Rıza Bozkurt, M. Zeki V-' 
era ettın aşerın, ı at aıkener, Muı- Necatı Gü 1 "dil 8 ,,..,~• .. W:,.~ 
f Ö 

.. C'h ö ........ Al ' r er, J>. avaıan. vo:Y .... -ta a ncu, ı at z...o .. , ı Günyener, mir, H. Cahit Akdenizli M. Rattp llrslJ. 
Halil Çayın, Sadettin Dizioilu, Reıat Nazmi Çanayaz, KA.mll Önaıp, ö. J'U'QJ1 
Volkan, Hayrettin Tu!gar, İbrahim Naz _ Gtirler, Cemal Savqan, Y. luettln AJp. 
lııu, Hilmi Kendirli, Necip Kaptanotlu mansü, Naci Arkan, Aziz Alpat, Kuhtd 

. • Ataay, Vahit Sellmen, Enver Bongq. 
Seyıt Yalçın, Enver Erkmen, Sellhattin Şevki Baykal, İskender Salman, Turpt 
Okan, Orhan Sutekin, ŞemHttin Kmıkas- TUr, Alaıen Saya, t. Necati Yıldır, Necmi 
lan, Rasim Kızıltan, t. Bekir Arıkan, Ah- Orhun, Feridun Doralp, Tahaln ÖalJMUI. 
met Gıivenç, Sadettin Yurder, Ethem Er- Halil Atakcan. C. Şahabetttn Öaketea, il. 

.. . .. . . Şevket Ertopçu, Reoıt Paalu. Klmll ~ 
gunay, Necmettin Dolen, Fahrettın Ekı- AlAattln A~U. Kerim Kurtar, M. entel 
ner, Mustafa Kızıltuia, Yuıuf Enerem, Erkan, H. Ömer Türe, AIAattiD Koral. 
Muzaffer Senıuı, Oıman Pakkan, Fuat Hakkı Sakman, Kasım Özkl, H. Kuldna 
Kanan, Arif Kentsü, Necmettin Özkan, Ertuğ, Muzaffer Ta.naar, S. Fuat Becan. 

Salter Sağnak, Sami Ergenekon, x...a 
İhsan Tipet, Muıtafa hrldak, Avni Alpan, Glral, Suavi Tuncer, A. Cemal Nmnes. 
M. Selihattin Kııın, Mahmut Alpgiray, Ahmet Tulgar. Cezmt Göreç, Burhan Telm
Nuri Erııü, Sadık Onsnç, Mustafa Tunca, oğlu, M. Reıat Tezer, Şaban Ömıel, G..a 

Öner, Şemsettin Arkan. İımıall Oygur, C. 
İhsan Erıen, Muaz Giircan, Mehmet Gli - malettln Topçugürler, Bekir Elgin, Edip 
nenç, Hüseyin Gürcina, Kemalettin Tun • Kırkll. HUaeyfn TUrkucu, FahrettJn Qalrı1', 
çay, Necati Telli, Yuıuf Errlln, SelAhattln B'lŞkır, Naim Taıuıtı, Zakir~ 
Cahit İçel, M. Rauf Özersoy, Hil - kan. H Cahlt Ateıalp, Alp YUkael, = 

Hu
.. _ tın ErtUrk, İ. Hakkı Yaeınok, Fikret 

ıeyin Tunay, Neaimi Akalm, lı , Burhan Atakan, Refik Dumlu, 
Seyin Bayhan, Ethem Geçalp, Şükrü tin Güz:eldere. 
Eryöntilr Mehmet Tekin, Hilıeyin Ulq, Top . .tJstelmt!nlilt! tt!rli ..,, 'l'o., r• 
Şerafettin Harar, Celll Kmak, Halil Bir- mt!nlerı: 
kan, Hulusi Özaoy, Vehbi Önder, İrfan Muhittin Atabay, Ahmet lanal, ~ 
Ağraaoy, Cemal Alpuian, Hilmi Aktürk, tin Arsoy, Vehbi Elgin, O. Necip .'!....._ 
Osman Ersoylar, hmıil Pulat, Selim Ci- Ali Erg{in, Sadettin Kanbedi,}'eca! ~ alp, Vaat! ArkUn, ClhadettfS~ ....J# 
demal, Muıtafa Elginöz, Yahya Aydm, ıt Oral, A. ~at GUrıay, ~ 
HHan Onursal, H. Arif Tiğin, Mehmet Cezmi Ö:çfık, Enver Ç 
Erdoiu, Muıtafa Tunca, M. Vahdettin Nu- Bozkurt, Adnan Oral, 

İ Seyfettin Kan, Yunua ç 
rancı, ımail Tunga, Mehmet Akıncı, Ek- Kemal özcenk, Fethi Baı 
rem Öncil, Sayit Güven, Burhanettin Al - Cevdet Duman, Muhittin A 
p1111Jı Nuri Cemi1. tımall öser. Rept mut Alptuııa.er, Faik Silkan. 

Rahmi llksoy, Hayrettin İlko 
Halli, Salih Okay, Niyazi Eraan, Rıza Er- tın Uluç, Nihat Cezdem, A. Altı 
sever, Muharrem Ener, M. Adnan Berkan, Balıaettln Alpkan, Muatafa Kepti',; 
Necmettin Ertan, İzzet Uıtiln, A. Nebil soy, Mehmet Varaı, M. Hadi Era1D, 
Kıral, M. Fevzi Sanöz, Yaıar Baıaran, tin Özyaner, Kaflf Kansu, Ataul 
Hallt Kancabıyık, Şemsettin Gilnenç, Mu_ ~~al~~:~i!n~· 
zaffer Tuna, Ahmet Metinkan, M. Şevket Karuu, lıl. Rlfat Tuncer, Ku 
Meacioilu, Fuat Dora, Cemal Yurdaı, Rllı neraoy, Kenan Topemre, Hikmet 
tem Yurdahr. Z. Abidin Gökçaka, Meh • Tarık GUraoy, Cahlt Alpar, Abdull,..,.,._,.. 

dil, Halit Tutay, Ferruh Unal, 
met Sürekan, İhıan Öır(iin, Fani Tolca, met Öztopçu, Ali özemir, .Bei••• 
İamail Avar, Ekrem Erıilder, S. Ziya Tun_ Erkıoy, Nuaret Sezgtner, K91\1fllı."!~ıia 

K T O 
ıröl, FethullAJı Unalp ~ 

çer, emal utcu, Rükneddin ral, Kemal dil, Halit Tutay, Ferruh Öatopçu.~-~~~ 
KaNI, Suphi Kanı, H&Tfettin Yalçm, mir, BahaettlD Erkaoy, Nu.ret j 
Hamdi Tolrer, Mehmet Baıtek, Fethi Gii- Kemal Blqöl, Fethullah Unalp, 
nen, M. Şükril Alptekin, Huluıi Soytekin, caaoy, Abdurrahman Yurdagürı, Halil 

Ş Ö İ U 
daer, Ömer Alpartun, A. Şakir No 

emuttin ırcenç, Klni Tacar, ımail 1- Aaım lıluUudotan. Fuat Sonuk, 1'.ua 
genay, Mehmet Türkan, Emin Aca, Cevat Mutlu, Ömer Akı, .Muatafa Oaer R...a 
Kırca, Tevfik Unlliler, M. Necdet Acartürk, Nuri Algan, Burhanettln °ErJcdr 
Muray, Ahmet Serter, Ahmet Çan- 11• Mazhar Tayman, Ahmet Ata, MUbecotl 

Böke, Niyazi Sezgtner, Naci Al~ T.-
lraya, S. Turrut Günel, Sallhattin Savman, Saclt AtagUr, Muzaffer Adalp, ı. 
HerrUner, Sacit Erdener, Halil Öz - rnall Özaltan, Cevat Seyhun, K. BulUll 
lem, Nihat Günapn, Muıtafa Erdoian, Çoltu, Burhanettin Ergün, M. Cemal Gene. 
Şerafettin Ataıü, A. Hamdi Gih'en, M. Sabahattin Erbay, l!UkrU öntan, Necmet. 

tin Naza, Muatafa Mengü, Fahrt Narınua. 
Arif Göker, Hayrettin Çakmalı:, Şefik A. lılithat Kıvanç, Necati Alper, Kltb$ 
Gürkan, Tarık Uluer, Yunua SUzer, Oktay Baykal, Sım Suberker, M. Nihat Ay~ 
Ertan, Mehmet Erkan, Nadir Bunal, Vefa Cemalettin Gürlek, Rl«IP BUyUkoırtq. 
Süer, Sabahattin Özdemir, Vedat Km.ık, Fikret Kuytak, A. Nurettin Baykal, il. 

Nuri Kanaavq, Hakkı Ertekin, A. Saffet 
İhsan Berkay, İbrahim Erollu, A. Daver GUner, M. Zeki Hakyemea, H • .A.vDI TucM. 
Davranalp, Mu1tafa Ersever, M. Emin Mehmet Tulunay, Mactt Tumruk. K_..., 
Öktenberk, Ziya Polatkan, Hayri Yurda _ Özerdem. Haaan Tunçtaner, Naaım GUnıO)'ı 

Aftamattin Altınok, Kemal Tlryakto,_: 
kul, M. Ali Uyruner, Hüseyin Saran, 1. Hakkı Pınar, A. Faruk Parlar, ıı. s-. 
Turıut Göker, Zeki Soyrur, Bekir Ecevit, vet Parla, A. Necip Tqtekln, Kadri ~ 
Tevfik Türüqiln, S. Avni Günermen(i, Kuıtafa Caner, Nlzamettln Belgin, Kuataöo 

Nihat Alpat, A. Fikret Eıit, Fehmi Alba,.- ~.!~:ı:=-~!:'1~1!; :: ~ 
rak, Şakir Özbayram, Emin Akmiraa, M. HUlleyfD SUalp, İhlan Kayra, Sadık To
Şevki Cellbet, Şevki Alcar, Nurettin D6 _ un. H. İrfan Ertuğ, Kadri Ertuna, Nlbd 
emin, Muzaffer Tuplp, .Muıtafa -ıım • Dinçer, Edip Çağlar, Sallhattln O~ ~.. Fethi ÇerııU, Sım Saııalp. ' 
rUr, Rıaa Tolp, Sıllbattin Tarhan, Ab - ~ıubaıılıla terli eden Hava O.ıefıtlftta 
dülkadir Eryüce, İb1an Tamer, il. Selim lerı: 
Gilnalp, İhıan Ertuı, Şevket Bilre, Ahmet Nevaat Gökert, K. Cemal Gökaever, R-.. 
Elrin, Hakkı Erıut, Nuri Ardıçhdat, Sa.. gıp Ertutnıl, K. Tarık Uçaner, Harun T\IJ'
lib Yarcan, Davut Çalmnber'-, V-lm Sı'n- gay, Bedri Aranlı, M. Rept Salgar, K . J'f. "' .... f n Orga, Hll.leytn Tangök, Saffet 
(il, Reıat Elhin, Faiz Öırr!lner, Şükrli Gü- kiu. A. NecmettiD Akyıldız, Ferit GökMI, 
ner, Hasan Ercan, Nuri Yıldızeli, M. Ali Remzi Sene!. 
Alptekin, Naci Altay, Mehmet Yemen, Yarba7lıla tmi ed•a bava biabaııu ı 

Tevfik Betgül. 
LGtfl Alıtürlr, A. Cemal Cailar, Vasfi Al- Binbaıılıla terli t!dt!a Rv. Yi:ıbaırlanı 
per, Tahsin Tibet, Fikri Günem, Mehmet ZllhtU Gök~al. Kemal Colakotlu. 
Ataaii, M. Ali Ovahoilu, İlyas Giray, Na- Ost•lmenlil• terli eden Hv. t•lm11aleriı 
el Ytikael, Namık Gömeçli, Oıman Errü- M. Ali Yener, M. CellletUn Bayban, Ne-

cati Oker, Sahabettin Akın, Bedri Uturlu, 
nay, Seyfi Ertener, Akif Altan, Hasan Ak- Yalrup Karabulut, Fahrettin Kılktf, tmıaU 
pınar, M. Ali Yeıeren, Şükril Azman, H. Kalmuk, Veysel Ergun, Himmet Eper, llUJ 
Nuri Özarar, Nu1ret Paa, S. Selim Kunel, tafa Azaldı, Asım Uçkan. H. Hikmet SUer, 
Muzaffer Öz, Yavuz Genç, Şevket Tiirkel, İhları Göymen. Maclt Gürhan. Mehmet 
Zekeriya Baıer, M. Ata Turan, Mu••ffer Gökbevlaa, Fehmi Kutluer, 8. ZUhtU Ku-- ral, A . Nüzhet Yolaç. 
Berkün, Baari Ertok, Fadıl Günkan, H. Yarba7lıla tt!rlı t!dea bava mdiae bi•. 
Avni Omaykan, N. Kemal Güpkfiı, o Ha- baf'ları : 
luk Alpander, Necati özean, Adnan Er- amali Halda Ang, ö . Avn Okar. 
söz, R. Tursut Oral, M. Zihni Ahiaka, E- ba!r~~::ılıla terli edn Hava mdiu ,.._ 
mln Durum, Hayri Erocan, Y. Cihat Berk. Abdullah Turhan, O. Hıfaı Dlm, Kadri 
ıoy, Faik Tarhan, Muıtafa İlhan. Gökten. 

Sv. Binbaıılıla tt!rli eden Sv. 'Tilırbaıılar; Yüırbaıılıla terli lldea lava maiiaa Os-
Şeflk Kocaeli, Sabri Sav.,, Burhan tdmt!nlt!ri: · 

Dumlu, A.. Rıza Erları, Ruhi Sun, LUtfl Şevki DUveıa, Liltff Serdar, Jl'ulı OQne-
Arbak, O. Nuri Sanaal, Cavit Sonsuz, Kad- lı:an. 
rf Aygen, Feyzi Kızıldotan. Sabri Yelok, Blnbaıılıla tt!rli edea lstibHm Yll:ıb• 
Kenan Atlı, Cevat Kula, Dotan Tutantay, şıları: 
Necati Zileli, Zlyaeddlıı Bozok, RacıP Er- SUleyman Adak, HillDü öwn. Zekmye 
dener. Zlrek. 

Sv. Yüırbaırlıla terli edta Sv. Ostel- Yüzbaıılıla t•rli t!den lstıbUm tl•t•I• 
menler: mtnltri: 

H. Sedat Tanju, Kua.ffer Berkman, A. M. Fahri Tümer, Muatafa Gökyol. o.. 
Zeki Dora, M. Cemalettin O~. K. JCmlll han Öayener, Tall.t Ökte11, CemalettlD 0.. 
Ö&Ollll. ~ Vual. 1..- QQroaM, a. - Lftt/110 Sa7fa71 Cnirlıtls -



Ordu terfi listesi tasdikten çıktı 
lıamr, Kemal Dikmen, M. Fahri Şeren, 
O. Nevat Peköz, Münir Çalııal, H. Sea&l 
Altu. Ata Yenek, Muhittin Özyurt, Na
fta Çektrse, H. Nizametlln Tanrıkut. 

V•telm•nlil• t•rli eden lstilJHm T•l
••alerı: 

Cenıll BirtUrk, H. Rıdvan Ergllnef, Sall
llattln Putner, Ethem Ak8oy, S. Muzaffer 
Çalpaıı. Muzaffer Aral, Faruk Toaun, M.u
atfer Gllr&l, Mehmet Savq, N. Kemal E-
911. Jluatata Er.un. Huan Akal, M. Şe!lk 
J)mlulp, Akif SUu, A. ŞekJp TB§han, M . 
.... t Ursuıtotlu, JııL Fuat GUneral, K. 
4Y'CI, Mehmet Erdotan, MU1t&fa Gilrael, 
8. Buat Sayın, Halan Özalp, H. Tahain 

~lıl• tmi «len Mulıabere Biaba
,,ıuı: 

Saıalı Otuzh&n, Abdulk&dlr Tezer, Meh
.. ı Borsuç. 

Biab.,,Iıla terli ed•n Muhabere Yiizba
pluı: 

.Adil Çevik, HUımU Telszci, Şerafellln 
.Alp, Htımtı Altut, Ziya Tokurçal. İbrahim 
"1'Uldol&n. Halll Onuk, Muhterem Rona, 
1hd sımwı, Abdulmeclt Uludaf, Mazhar 
S;JmOr. 
Ybbqılıl• t•rli ed•n J!ubaber. Ostef· 

•nlm: 
Kecml TaUıHrt, A. Hıfzı Özgenenç, M. 

1'arett1n GUJ'ptJHl!t D. All Datcı, Muııtafa 
!Jmaobn. Salim urtınay, A. Muhtar Oral, 
t. Yekta Anlor, K. Nihat Telgeren, Sadet· 
tla Kete. 

Dn.ııtınlil• terli eden J!ubab~n Tel· ·--'' .A.clua ArtnD. Nuri Gürel, Şevki Tolga. 
.. llCmıal AybarıtU. HalQk Necdet Ank. 
.All ~ Buphl !tcan, Huan Gerah, 
l'.ud Tamı, Ragıp Karaca, Hilmi Özal
Jllr, JI. lablt GOrel, Niyazi Ataman, Celi.· 
leUla Bısal, !nnail Kıvılcım, Htıaeytıı öz
~.:- JIDlrem Usun, Mehmet Alpayata, 
ö. ıA Aral, A. 8a4I UııgUn, Zeki uıuw, 
- Otoa. Rlfat Karakurt, Yunua Jllmer
... :A.bdlUTehap Boyak, il. llUcahtl Ta
-1 • tbrablm Tenttır, Zek&t Atkın. A. 
._, labroflu, N.,.t Baylrurt, Ahmet 116-
~. K. 1luıUl GOsendur. 
Yarbq/ıfa C•rli -'• 4.al'J'Oı blnba -

İlfiı : 
il. Ream Alıattlrk. • 
Jlldqılıla t•rll ••a dınail')'ol ırfkb• -
~l 

A. Kemal BrsUney, Bllml ötecem, Ymn-
9' Dola, Dam ltldor, irfan Tllmbq, 
.... laTClıil, Hikmet Olıtq, il. Nu

Srtla. il. •ım BarutÇll, Zeki Demlr
litttı~rtL il. C .. det AJrdenlL 

J'lüaıılıla .mı -- üıall')'Ol t.ı.ı -
'*I I 

... lelslf, il. R•t Alpn, İbrahim 

Hayati Özen, t. Ferdi Güneri, Sil- S. Rahmi Bilgen, A. Hamdi Dinçer, ammer Akerman, Nihat Enen, Rifat 
leyman Karahafızotlu, Vedat Gençer, A. Ragıp Utku, M. Emin Gtll, A. İrfan Arıman, Hakkı Anca, Ferlda Oul
Oğuz Erduyuran, H. Nabi SUalp, A. Oyman, Reıat Taner, Halil Nete. oğlu, Ethem Baykal, Rlfat Kilıkiid
Kadir Çağlayan, Yapr Türkel, S. HU 5. S. Hs. Memurluğuna terfi eden 6. güzel, Ahmet Iıı~ndeı. Niyazi Al-
da Tannkorur, M. Rept Altürer, Ka- S. Hs. Mem:zrları : oba. 
dir Tunçer, Nusret Özyener, AH Se- Tevfik Köni, Turgut Akçay, İhsan Maklna Yazbafılılına terli edenler: 
ver, A. Refik Emre, B. Sami Unsal, Araa, Salihaddin Yalınkılıç, M. Ata - Rauf Ataıer, Fikri Boran, Kemal 
Niyazi Erbesler, Dündar Sürkaya, ullah Acar, Ha)'dar Bengü, S. Saba ,. Aka], Niyul Serdaroğlu, Kemal Tilr, 
Hayrettin Örıt0y, Yunua ErtUrk, M. hattin Uslu, Hikmet Özgen, Ahmet Halil Tür, Sabahattin Kazdemir, Ni
Mustafa Uner, Arif Erden, M .. Baki Soyer, Etref Kurtoğlu, t. Hakıln Ak - yazi Altan, Yatıya Dinler, ŞUkrU Duy
lpek, t. Hakkı Ökten, Sabri Akgül, soy, A. Hicaul Türkef, Nuri Çayan, H. al. 
Ali Ayhan, Ahmet Yener, Huan Sö- Turgut Akııt, A. Fevzi takar, Fethi Ma/clna Osttelmenllğlne terli eden
zen, Alaettin Demir, Akif Atay, Or- Aydınkaya, İbrahim Kaya, Muhittin /er: 
han Gürer, Nazmi Aymaz, Tuğrul Yamin, A. Zeki Onat. Muzaffer Utkan, Fikret İrdelmen, 
Atsan, Fevzi Aybar, Esat Parman, 6. S. Hs. Memurluğuna terli edeq, 1. Kadri Noyan, Necdet Dikmenli, Hay
CeıaJettin Tarlan, M. Sait Doğankaya, S. Hs. Memarldrı : ri Arda, Ziya Kayı, Necdet Eğmen, 
M. Şefik Erbesler, M. Fethi Akkoban, Abdullah Alp, Bahattin Ağça, A. İbrahim Etizsoy, Orhan Göken, Saf
Enver Ardıç, Enver Tulpar, Selihat- E!ref Zür, Adil Erkan, Lütfi Sarp, fet Arat, Sabri Ege, Mustafa Köknel. 
tin Eretingü, T. Fikret Kırbaç, Zeke- Remzi Şensoy, Lütfi Civelek, Celil Mak{na Binbaıılığına terfi edenler: 
riya Özden, Rifat Güyer, A. Naci Tan Aytolan, lsa Ruhi Haykır, Muzaffer Reyyaz Arıca, İsmail Karaman, Yu· 
Mehmet Kurpt, Bedrettin Eroğlu, Moral, A. Ulvi Yüce. suf Akıman. 
Htııeyin Unsal, A. Numi İtil, Celi- J. S. imamlığa terfi eden 4. S. imam. Sanayii Harbiye Binbaıılığına ter-
lettin Tarkan, M. Cemil Ülkümen, Jarı : il edenler: 
Bekir Sava9eri, Yuıuf Parmaksız, Sır- o. Nuri Tol, Tacettin Baysal, Seyfettin Gönenç, 
rı Apner, Hüsnü Güray. 4. s. Telli makinistliğe terfi eden Saim Erkaon, Kemalettin Bener. 

Yarbaylığı terfi eden harita binba • 3. s. Telli :Ma. Kimyager Yürbaıılığına terli eden-
ııları : M. Nihat Yapgu, Salihattin Gürer~ ler: 

M. Ali Durukan, Itıldak 4. s. Malrınistiliğine terfi Faruk Kuyucak, Remzi Ungur, İz-
Binbacı/ı1'a teri i eden harita yQzba- --' v s ı ld le M rettin Yalıvaç, 11 6 ı:uen . • .71 a a. : 

ııiarı : Osman Nuri ErUlker, Tabip Yarbaylığa terli edenler: 
Seyfettin Saltı, Galip Tutanak, A. 4. s. Oto. Malcinistliğine terli eder. Naci İlkin, Ali Riza Ongon. 

Şükrü Kara, Mustafa Ankök, Ali A- v. s. Oto Ma. : Eczacı YDzbaıılığına tcrli,edenler: 
roma. B. Ekrem Özengin, Adil Doğan· Hasan Tahııın Bağ, Hüseyin Tayyıp Fuat Mengi, Fahri Gök-bayrak. 
çay, A. Galip Keıkiner, Karasu, Levazım Yüzbaşılığa terli edenler: 

YDzbaıılığa terli eden harita Dstel- 4. s. Tüfekçi/iğe teıli eden 5. s. Ti. Haydar Saydam . 
menleri : /eri : Levazım Üstteğmenliğe terfi eden-

Nurettin 'Yücelen, M. Kemal Erkal, Arslan Demirural, Silleyman Abut, /er: 
A. Bedevi Yazar, M. Şinasi Tansev, Ali Kardeş, Osman Nuri Çetin, Alı Abdurrahman Günalın. Hilmi Koç-
:M. Münir Çayırlı, A. Keıruıl Baranok, Dirman, Mehmet Tetik, Ahmet Çelik- alak, Cemalettin Erbesler, Fethi 
Selimi Kanıklı, Naci Denizcioğlu, Zi. oğlu, Mehmet Taştan, M~hmet Akpu. Kurt. 
ya Unat, Cevat Dağgeçen, Ziya Çetin. sat, Abbas lrez, Ali Ataren, Enis Bık- 1. inci sınıf Ôğretmenliğe terli e-
Faruk Tilrkeli, Ali Yapr Aşkın, Hik- maz, Ahmet Çakan, denler: 
met Kocaoğh, Naki Berkurrt, 4• S. Nalbantlığa terfı eden v. S. NI'/ Tahir Tünay, H. Hüsnü Betin. 

Binbaıılına terli eden Fen Sanat bantlar : 3. ünca sınıf hesap memurluğuna 
yllzbaııları : taa Düzglin, izzet Şatir, İsmail Gök- terfi edenler: 

Talat Pamir, tura, H. EnvC!' Tozun, Hasan Arelan, Neıet Uru. 
YQzbaııJıtı terli eden 1'en Sanat Adil Alpsu, 3. linca sınıf MI. Me. terfi edenler: 

asteğmen/eri : 3. S. terfi eden 4. S. R. C. Bandocula- Tevfik Karay. 
A. Sami Berkaan, Ali Alev, A. Sami rı: 4. anca sınıf MI. Me. terli edenler: 

K 1 R A '-· İhsan Betlikan. ona , ept yıın1t, Ihsan AlanM>n. 
Binbaıılığ• terli eden As. Fb. yaz. 4. S. bandoya terli eden 5. S. R. C. Mızıka öğretmenliğine terli eden-

J. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 1.1.ralık -
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6. ~ .. 
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210 .. 
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100 
60 
26 

.. 
• .. -

Ketidelerı 1 ıubat, 1 m 
1 ajustos, 1 ikinciteırin t 
leriade yapılır. 

başıları : bandocuları: /er: 
:M. Fuat Ergül, Naci Sezen, M. Nu- M. Saim Özberk, M. Necmettin Ö- Muzaffer Belen, Hüseyin Uz, Bed-

3 - Teminat 1390 lira 43 kuruştur. maddede yuılı aaatten bir saat 

ri Argun, ğün, A. Saim Oğuzt.ıf, Ö. Fehmi Ye- ri Umul, Kimil Tamguyun. 
YQzbaşılıfa terli eden As. Fb. as - ner, Abdülkadir Toböz, A. Nihat E -

teğmenleri : ıengin. Yeni bir dünya talebe 
Rıza Barlas, MUe:n·et Erdinç, Ab • s. s. R. C. Bandoya terlı eden 1. S. 

durralunan Cengiz, İhsan Doğu. Bandocuları : • birliği kurulacak J. S. As. Hlkimliğe terli eden 4. S. Salih Ducutaş, Osman Ok, Şücaet -
A.s. Hlkimlerl : tin önenemre, R. Müınt:.u Alakan, M. Sofya, 28 a.L - Strazagora'da top-

Sami Dallı, Rifat Acarotlu. A. Ni· Fethi Ö.zaayın, c. 'Yaıt Şenar, Cemil lanan Bulgar yüksek tahıil talebelo • 

.,, 
•• adl/7• Bab. J.an: 

yazl Duygan. Tilrekten rinln on beıinci koncr"l ~be -
5. S. As. Hakimliğe terli eden 5. S. 6• s. R.' c. Bandoya terlı eden 1• s. tiyle, bir taraftan Alman ve İtalyan 

Y. ZiJ& Bqaraa. 
#rll .ım naili7• 7'1zbaı1. 

çmı, il. lıddık Osok, Sami 
Uldr, Mahmut Ergenç, Şn

, T"fik Oökdere, B. lıtla Bil
Brtla Öıçelik, T. Osman 811an. 
fa ur// ...,, 11dli7• üstel • 

As. Hllclmlerl : Bandocular : talebeleri delegeleriye diğer taraf -
Tevfik Arıdan, M. Saffet UraJ tan bulgar talebe birliğinin idare he-
tS. S. Aı. P.4kimJffe terfi eden 'I. S 3• s. Bando öğ;etmenliğe terli edea yeti erkanı arasında bir toplantı ya -

As. Hl.kimleri : 4. S. Bando Ôğ. : pılmış:ır. Bu toplantıda. ~lgarlann 
t. Kemal Aran, Recep Ar, yen~ bır dU.nya talebe bırlığl kurmak 
4. S. As. Ôğtt!tmenlil• terli eden S. S. S. Bando 6ğretmenllğine terli ,,.. pro3e~i bah11 me~.zu~ ~lmu§t~r. 

trlt. Recep J>.kaa, Sabahattin 
Nurettin Yeten, 'ahap Akraner. 

...... tU'I• t•rli eden ııdli7• t•l • 

S. As. ôğretmenlerl ı d ~ S B d · ı t _, i Mılletler cemıyetının teaıı etmiş en v. • an o o re meıuır ı ld i be 1 .1 1 • . 
Zelı:i Gökt3ık. Süleyman Olcay, ı. Munffer O'nal, o u u yne mı e talebe bırlı~i, al-
S. S. A.r. ôarnmenJJlle terli edeıı I S ı•hadd" 0 ka maq, itayan ve bulgar talebesinın çe -

:t 5 a • ın 8 Y· k"I l U • f ar . 
ilımlrlı:an. tbnhll Uçar, Aml Bren, S. A•. Ôğret;nen/eri : lhltayatta Albaylığa terli eden P. Yb. ı mes zerıne a. ıyetten altım kal-

ı. Kımil Hormlf, Şefik Can, 1 • mıı olması dolay11ıyle, yeni bir bey-
~~.'C:ted!:~b~"!b~-:;:;; ı. s. MI. Memurluğuna terli eden 2. ar~uhlttln Artuf, :M. Necati Özver, nelmilel talebe birliği teaiı edilmeaf 

.. .,..IJUll A7maft, ö. Paik Ödman, A. S. MI. MeurJr/arı : Öıner LUtfl Olgan, M. buan Aru. hakkında bütün murahhaslar mutabık 
-oma,., A. lllrena Alpa1, M. Ce • M. Tevfik Özerdem, Rept·Baykara, ihtiyatta Biabqı/ığı terfi edea P. k:almıılardır. 

.. ,....,_ Brfmer, Abdti11elim Acar, Seli • Ahmet Alpat, Yzb. Jat1: ::================:::::=::::= 
lılıltla Bat. ,Necati Bicioila, ~uıta~ Kur- 2. S. MI. Memurluğuna terli eden 3. İrfan Sokullu, Niyui AtıtÇer. 

_. A. Hamdi Brsme. Salih .. ::;1" S. MI. Memurları : ihtiyatta Binbaıılıl• terli eden Top-
.. utl Bmre, Kemal GtU'6ren. - at Al" ç ti Yıi b ı/ 
~ 'M C lllettl Dinçer Salt Ma7 1 e ner, ~ z q arı: 
~A lalp .r..:ı. il. ;acettln ia, A. Şevke~ 3. S. MI. Jlemurlufuna terli eden 4. ~lit Ardıç. 
rıı,..r. Ha .... Erdemir. S. Jll. Memurları : lbtıyatta Muhabere Bnb. terli eden 

;aa.,.ıııa t•rli #•n eaacı ,.arba11arı: A. Vasıf Ak:ahnh, Cemal Yllpf' SU· Top. Yzb. !arı : 
'. ~ Mulf Baylnırt, Abdullah Dinçer, el, A. Sami Alpapn, Faik Yual, t. Seyfettin Yöner. 

• . J'eluni ÖHr, JI. Nuri Ö~eren, Bealm Hakkı Kuter, A. Nuri Öatezcan, Hay ihtiyatta terli eden Yd. Sb. /arı: 
om.ı, Pelıımi önbo7, Hııim Erkaplan, dar Argun, M. Emin Kebabcıoflu, A. M at f Ak: K 1 SU 1 S U . t u a a ıncı, ema e , a-
& ..,.,.,. lsUr. Ziyaettın Argın, Zeki Munculr, . Fey· it Gü lü, Ratip Ayral, Nurettin Ön. 
~ır..ırlıla t•rli eda eczacı iat•fmea- zl Ulutq, · Huan Gençer, Aliettln A· cü, A~met Buhara, Kemal Baysal, Re 

"" ı nık, Hasan Enoy, A. Hamdi Türlı:C1", T Ali E d z· D 1 e-at Ertul A. Cumi lelcan, H. C"- ğ il d 5 cep an, r uran, ıya o gun, 
• 4. S. 141. Memurlu una ter e en Burhanettln Kılıçoğlu Kemal Kuta• 

M Ar1ıaa. t, Vasfi Alperpn. S MI M I • • "• 
)rldM,,Z,,. ı.rli _,.,. iim7Q•r üstel_ · · emuı arı • Nusret Akkan, Fikret Rahvancı. 

• 1 M. Şevket Betli, H. Fevsi Erar, A- GQverte Binbaıılığına terli edenler: 
B. Nadir Blrcaa, il. zı,..wn lloral, rif Urıen, Cemil Yavus, A. Rısa Pa- Ferdi Atuayar, Zeki Uyealoğlu, 

liita8I Gtinel, Bekir Bilsin, M. Fehmi Er- mucak, A. Nuri Kapkın, S. Sudi Te • Ekrem Itıklı, Celll Orbay, Rebii AJ
-~ ... Ha,rettin Ursa, Hamc!l Erman. Ncv- mizkan, Natb Ungun, A. Hamdi Bo .. ~ bay, Vehbi Dtbner, Nami Oker, Hilmi 

at Çeliker, Ni10i Kl'J'ol, Ahrpet Elman. bay, Arif Baykal, M. Vufı Bayeal, OkçugU, Au.f DemirtUrk, Sadrettln 
J....ait Kumbaracı. s. S. MI. Jfemurlutuna terli eden 6. Gilrcan, Afif Tufrul, lzut Saltun, 
~abaırlıla t•rll ed•n diıri YJ'b. lar : S. MI. Memıırları : Naci Seyhan, 
A. Nuret Ylicelaıı, Hüınli Baıanr. 
lalMıılıla t•rli .d•n diır;i ütefma - Kemal Aksunpr, O. Nuri Tunpr, Gaverte Yilzbaıılığına terli edenler: 

1 6. S. 141. Memurluğum terli eden 1 Adnan Özelçln, Hikmet Akaalp, 
'Mecit Yalcmka1a. A. Tank Akbulut. S. 111. Mem:ırları : Adnan Alp, Mithat Uler, Ali Baykat. 
Bid•lllıla t•rli #n nt•riaer 7'Uba - Muzaffer Onat, Yqar Encin, Kenan Dağ kılıç, Mu.zaf-

fllvı ı 3. S. H8. Memurlafana terfi eden 4. fer Yangol, Fuat Gakkan, 
11. Cenap .Alba. S. Hs. Mem:ırları : GDverte Dsteğmenliğine terli eden-
Yhhplıla t•rli -'•• Ynma.r o.tel • İbrahim Sütuna, A. Rıza Ertan, Sab /er: 

-=~eller, Mehmet hin. lluhaln D• rl Sargın, Mehmet Turan, M. Kbım Adnan Aykut, Cemal Türsen, Ser-
• O Zeki Blnea, Akif Bren, Turan A- Özvaran, H. HillnU Tilrk8zel, . met Kiper, Cenap Ulgllr, Behzat Ça• 

taba, Ahmet Kamer. 4. Sn. H•. Memurluğuna terlı ede'l lacı, Haydar Aydin, tımail Sarıoğlu, 
Biabaplıl• terli eden levuım Yii.z - S. S. Hs. Memurları • Tahsin Örge, Hilmi Foforoğlu, Cahit 
ta§ıları: M. Şevki Akııka, M. Ruhi Bilgin, Gür, :Muzaffer EnUnlü, Oğuz Soykök, 
Raıfh Kunter, Hidayet Bosuter, Zühtü Erçakır, M. Cemal GUlpınar, Nurettin Çakın, Tevfik Kınay, Lemi 

Bahri Berkan, Süleyman Yuam. A. M. Niyazi Duralı:, A. Salt Galrtilrk, M. Kırgö.z, Kenan Yuıcıoğlu, Celil 0-
Ltıtfl Eril, Refik SUerden tbrahlm O- Kaıım Erçetin, Utll Özden, S. Sabri kar, İbrahim Ciblrottu, Faruk Ulgen, 
aa. Ninmettln Tanak. Faik öncil, Cofkun, M. Nuri Tarakçı, O. Nuri Er- Hayrı Tok:tamıı, Sıclt Engin, Kemal 
Refit YUecelen, .Ahmet Safın Hik • kan, H. ZUhtO Meriç, Rifat Önercan KUçilkoflu, Cemal Özenç, Şem'l Nart, 
met Birol, Hapa Pek:aılan, Natık t. Ethem Balta, M. Emin Unal, A. Şebabettin Karapınar, Zlya !ncepınar, 
llaybek. Remsi Kızıltan, A. Riaa G<Skdağ, M. Sabri Nartman. 
Ylbbıfılıl• terli edeıı levızım Ostef- Niyazi Ertaç, Abdvttah OngantUr, M Gaverte YDzbaıılığa terfi edenler: 
,..illeri: Sabri Ya1çın1caya, M. Nuri Akbq, O Niyazi Heper, Hüıeyin Gülen, Ce-

llulıl Kolçak, Bedredtin Atacan, ZühtU Ongar. t. thaan Kmltan, Abl - mil Barınan, Hulki Gülerman, Cemal 
Suat Tümer, t. Necati Uçanok, Cev - din Canyoldaş, A. Numi Özcan, ŞQJr. Kuyıf, Hilıeyin Kıral 
det Akçalı, Amil Balkan, Setımi Sel, ril Dopkan. A. fevn Öıraydınlı. Sa- Gaverte Binbqılığına terli edenler: 
ıu.11 Bqü. lih Balaban, M. Yuıa Özyetkin, Ab Kemal Manço. 
O•l-11111• terli edeıı lnaım Tef- durralunan 4koral, il. C.lllettlıı Dik. Jldlna Binba,ılıfına terfi edenler: 
:aıaflllı men, l Y..- Yalau. A. S.,.. Pala, Ollmn Konuk, Kemal lenol, 1111-

ANKARA BELEDiYESi 

Balıkçı mUf&lnhaaı alınacak 
Anlara B•ledi7niaden: 

1 - Belediye lhU;vacı lotn almacalt olan 
7' adet balıkgı muıambaa oıa bel 8'llll 
mUddetıe açık ekslltmete konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 740 Uradır. 
8 - Teminat M,30 liradır. 
' - §artnameatnJ sörmek ı.tıyenlerbı 

be: gQıı encUnıen kalemine ve l•teklllerln 
de 10. 9. 940 lalı gllnU saat 10,30 da bele -
d17e encUmentne ınUracaaUan. ( 4699) 

14778 

ltçi tulumu almacak 
Ankara Beledi7aiad•n: 

1 - Belediye için alınacak olan 242 a
det llOI tulumu on bet &1bı mUddetıe açık 
ekstltmete konmuıtur. 

2 - lılulıamınen bedeli 1894 liradır. 
1 - Teminat 126,06 liradır. 
' - ŞartnarneatnJ sönnek f.ııttyeınterln 

her sUıı eııcUınen kalemine ve tllleklllerlıı 
de 10. 9. 940 salı gUııU H.M 10,30 da bele -
diye eiıetbnenlne mUracaatıan. (4700) 

1'779 
Halat Ye İp almacak 

Anlar• B•l«li7e.;ad•nı 
1 - Belediye ihUyacı için aluıacak olu 

halat ve ip on beı gQn mUddeUe açık ek -
lllltmete komnuıtur. 

2 - Muhammen bedelt 7lil Uradır. 
3 - Teminat 156, 70 llndır. 
' - ŞartnameatnJ görmek S.Uyenlerbı 

her a1hı encUrilen kalemlne ve ı.teklllerlD 
de 10. 9. 940 Alı &1hıU saat 10,30 da be
lediye encümenine mUracaatıan. (4701) 

1'780 

Benain almacak 
Anbr. B•ledi7nin!en: 

1 - Belediye ihtiyacı tçln &lmacak o
lan aasarl 888 ton 600 kilo azamı 1200 ton 
benzin on bet gtln mUddeUe ve ka •alı zart 
u.ullyle ekslltmete komnuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 447438 llradıl'. 
3 -Teminat 21648 lira 2t lruruttur. 
' - İhaleal 6. 9. 940 cuma stınU uat 11 

de yapıl&ea#J.ndan ıartnarnealnl görmek 18-
tlyealerfn her sUn encUmen kalemfne ve 
lateklllerln de ihale ırtbıU olan e. 9. 940 cu
ına &1hıll A&t ona kadar uaultlne tevfikan 
tanzim edecekleri teklif mektuplarım be -
ledtye encümenine vermeleri. (47'8) 

1'782 
Demir boru ve malzeme alınacak 

Anlara B•l«liyesind~n: 
ı - Su lılerl ihti1acı ı,ın alınacak o

lan demir boru ve mabem...ı on bet siln 
müddetle ve kapalı sarf uaull1le eblltme-
7e konalmuı~ 
ı - llalwamea 'becl.U 11531 llracllr1 

4 - İhalesi 10. 9. 940 11h ,Unll ıaat 11 kadar Kı:tklareli dalnıt encümen 
de yapılacağından ıartnameııin.i gHrmek lıı

tlyenlerin her etin encilmen kalemine ve ia
telı:lilerin de ihale ,Un.tl olan 10. Si. !>40 aalı 
rlinti uat ona kadar 111ulen teklif mektup. 
tarını belcdi70 acilmenine vermeleri. 

(4868) 14887 

Elbiae yaptırılacak 
:Anl:ara B~led/7n/ndenı 

ı - l!SeJecıtye h"lfttuı amıı- 'H memm • 
lan için yaptınlacak 93 takım kıolık elbi· 
ıe ve 93 takım yazlık caket ve kuket ve 
93 adet kaput on bq gl1n mOddetle 'aÇtk 
eksiltmeye konulmtlftur. 

2 - Muhammen bedeli 4836 liradır. 
8 - Teminat 362 lira 70 kuruştur. 
' - Şartname ve numunelerini görmek 

fatlyenlerln her gtln encümen kalemine ye 
isteklilerin de 13. 9. 940 cuma günü aaat 
10,80 dil belediye encUmenlne mUracaatlan. 

(4944) 14999 

Asfalt yol yaptmlacak 

Ankara BelediyNinden: 
1 - Hariciye V ekAletl önUnde :yaptın -

lacak asfalt yol ili on bet gün mUddetle 
açık •kalltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 1576,76 liradır. 
8 - Teminat 118,26 liradır . 
' - Şartname.ini görmek tstlyenlerln 

her gUn encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 13. 9. 940 cuma gUnU ııaat 10,30 da be -
lediye encUmenJne mUracaatları. (4970) 

13001 

Müteahhit nam ve hesabına 
motörlü pompa alınacak 

Aniara B.tedl7nind•n1 
1 - 8u itleri Cebect deposuna ltl veril

mek fçln aluıacak bir adet elektrik mot6-
rl U pompa on bet sün mUddeUe açık ek
alltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8100 ltradır. 
.a - Muvakkat .teminat 282 lira l50 lm

ruştur. 

' - ŞArtnamelfnl gllnnek l.ııtlyenlerln 
her gi1ıı encümen kalemine n isteklilerin 
de 13. t. 940 cuma günU eaat 10.ao da be
lediye encUmenJne müracaatları. 

(3028) 13025 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf u.uliyle ebiltme 
ilanı 

IC.ırilar"1J Daimi Encilmaiadu : 

Kırklareli • Babaeski 7olun1lJl 19 + 000 
- 27 + 000 inci kilometreleri aruıada 
muaaddak (24157) Ura 21 kunıtluk ket-• fen. müfrez (16000) on altı bin liralık kı .. 
mm tamiratı ... ıiyeal iti kapalı ıarf asu
ll1le eniltme1e konulmaıtur. 

1 - Bu lıe ait ıartname Ye evrak IUD
lardır: 

A) Eksiltme prtnameai, fenni Ye husu-
ıt prtname 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık iıteri ıenel prtnamesf 
E) Ketif ve metraj cetvelleri proje 
İıtiyenler bu tartname ve evrakı bil&be-

del Kırklareli Nafıa mlidilrliliündeo ala
bilir. 
1 - Ekılltme 10 qllU g4() tarihine raat

lıyan salı süııil aaat (15) on bqte Kırklar
eli daimi enclimeninde Japılacakttt. 

S - llavakkat teminat (1200) liradır. 

4 - İtbu teminattan maada lstelı:lilerhı 
ebiltme ıibılindea sekis gün tYe1 Kırklar
eli •ilbetine müracaat ederelt bu it için 
alacaktan ariiteahbitlik veaikuı Ye 2490 
u7ılı kamın mucibince verihqesi 1lum se 
len diler Yaaik ~ etmeleri. 

1 - Teklif mektwplan ,..anda .DdMI 

Şoea hıtuı 
lunir 'J'urinil Yoll.arı llı.ıııaü 

lii,liJnflNJ : 
A - Puarhia konulan iı: m 

fesh edilen tzmir turlıtik yollan 
dan ıerl kalan Bostanlı - Alıancalr 
nuıı Alaybe1' .. Paralı köpril 
4+ 180- l 1 + 282.61 kilometreye kadal 
ıosenin ikmali fnp11 lceıif bedeli ( 
lira (88) kuruştur. 

B - Ketif evrakını görmek iıt 
turistik yollan mıntıka mildiirJliiUOf 
racaat edebilirler. 

C - Pazarlık 12/e1lill/HO per 
nü saat 11 de viliyet daimi ınMCılDllll"ll 
)"apılacaktır. 

E - Muvakkat teminat mlktan 
lira (55') kuruııtur. 

F - İıtekliler pazarlık tarlhlndeO 
8 ,Un evel mildürlliie müracaatla 
yapabileceğine dair ehliyet veaikd' 
ia mecburdurlar. (3440/ SOl6) 

Şosa yaptırılacak 
Zon•uldal: Vilfyetl Daimi Bn 

d•n I 

1 - Zoapldak +ili1'eti lçbade 
ma - Kokalı:au - Bartnı 7olunda 
285.620 lira ketif bedelli '°" ve 
~ iıi kapalı zarf uıuli1l• 
tarihinden. itibaren 15 ıtlD milde!~ 
me1e k~ulp1uıtur . 

2 - Ekılltmeıl 13-9-1940 cwnı 
at 15 de Zonııuldakta dalmt encllm 
pılacaktır. 

3 - Eblltme ıartnameal ve blllll 
ferri evrak daimi encilmen. 1ra1 .. ıııd' 
Zonpldak nafıa mtldilrltliUnde 
lir. 

4 - Jl11Yakkat teminat 15175 ıt 
5 - İtin bedeli g4() - 941 - 941 

blltç•lnden verilecektir. 
6 - Eksiltmeye ıimıek lıteyenl_.j 

le ıilniindea en az 8 rlin evet Z 
vilbetlne müracaat ederek vill1et 
mmdan alınmıı müteahhitlik ebH1el 
k11l1le ticaret odasından bu 7d 
alınmıı vesika ve munkkıt temi 
J•tırdılı:lanaa dair makbuı veya 
mektuplarını ve teklife alt mektub11 
tevi ~O ıayılı kanunmı tarifi ~11111"''1!: 

zırllJUIUI kapalı zarflarını ihale 
bir ıaat evel daimi enclimea relılllfıl' 
rllmeei ilAn olunur. 

(7833-5126) 

Şosa in,aatı mü~ 
Brzurum Valililiml•n: 
1 - Horaaaıı Sankunıı )'OlUJlllll 

1~ kilometreleri aruınd& 4780 mı:~-'' 
• in§&atı kapalı &&rf usull;yle epP 
konulmqtur. 

2 - 12370 on iki bin Oo yüz ,..~ 
80 1Nnat ketit bedelll bu lfin üıal-' 
940 Alı sUııU nal 15 de vU.l;yet 
toplanacak daimi encUme'Q taratınUll 
lacaırtır. 

a - Muvakkat temi t 91f ıJo1ı.d' 
Y1nn1 :yedi lira 77 lwn r. "'-

' - htekltlertn lh•ilUgtınUndell 
Mkls a11n evel 'f'illyet,. lracqtJ& 
veailwıı alm&l&n mecl Ur. 

6 - Talipler bu lfe tder,art,ııaaıe ~ 
reyt ti• sUn vU&yet C:cr.,J e~ 
mlnde ndıa mUdUrltlt'•- göreb 

6 - t.teklller J490 : iattı kail 
3. tlncU maddelerinde lesl.ı veaflr 
birUkte teminat w te mektUP 
tııct nıadde ftÇbUe tb._;ç aaau_. 
eveijııe kadar vUA,yet ıl ellASilJtl 
lal1flne Termelert. Poı. .at_

1 
.. D wJr ..mber Ô ,..,,. :.:.• 

,(IU'll __., 



1 MÜDAFAA VEKALETi NAFIA VEKALETi 

• 
ULUS 

ıaat 13 te Ank&rada idare blnuında yeni
den açık ekslltme yapılacaktır. Ekmek 

-7-

ve sadeyağı satın ahnacp~ 
Gaz idrofil alınacak 

Ar. Velcilnl Satrn Alma Ko. : 

De.miryol etüdü 

Bu lııe girmek lsttyenlertn (182,28) yU21 
elli iki lira ylnnl be§ kuru11luk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği veılkalan 
hl\mllen aym gUn eksiltme saatine kadar 
komisyonda iebatı vUcut etmeleri lA.zımdır. 

Kütahya 6. Sayılı /. Okul Tabur Komut anl:lındaa ı 

li fabrikalar mamQlitından ve be
'1ttresine tahmin edilen fiyatı 24 ku-
0Ian bes yüz bin metre pz ldrofil 4 
940 çarıamba glinil saat 11 de Anka

Nafıa Veki.letinden : 

Bozöy{lk - lnegöl - Boğazköy • Bursa -
Mudanya ve Boğazköy - Yeniıelıir. Mcke
ce ve Bilecik - Karaköy ve İnönü varyan-

Şartnameler Ankarada malzeme dalrc-
stnde görUleblllr. (5031) 1503-i 

ANKARA V ALILICI 

Tutan 

Lira Kr. 
25000 

6900 

Alınacak ırzakm 

Miktarı 

Azı Ço~ 

200000 2SOOOO 

sooo 6000 

Eru.km beher kilosunun 
tahmin fiyatı 
Kr. Santim 
10 

lH 

%5 muvakkat 
teminat miktarı 

Lira Kr. 
1875 • 
517 so 

İhalenin tarihi Gün Saat 

17-9-1940 Sah 11 
Ekmek (1. inci ekıtra) kapah zarfla 
17-9-1940 Sah 15 
Sade yaiı kapalı zarf t.t. M. V. satın alma Ko. da kapalı 

11ıuliyle ihale edileceğinden lsteklile
flso liralık ilk teminatlariyle birlikte 
1 ıtıektuplarını ihale aaatından bebeme 

tı demiryol etlldü ve Mudanya'da deniz 
iskandil haritası kapalı zarf usuliyle mil
nakaııaya konulmui:itur. 

1 - Münaka&a 4. 9. 940 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günU ııaat 16 da veklileti
miz Demiryollar inıaat dairesindeki milna 

Defter ciltlettirilecek 
1 - Okut eratının ı eylUI 940 dan 31 a ğustos 941 tarihine kadar bir yıllık ekmek ve sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usullyte 

yukarıda hizalarında yazılı giln ve sn.atlar da ihalesi yapılmak Uz.ere ekslltmeğe kon ulmu§tur. 
2 - !eteklilerin teklif mektuplarını ve erzakları hizalarında yazılı miktarda teminat akçesi veya mektuplartyle 940 yılına 

alt Ticaret Odası vesikası ve (2490) sayılı kanunda yazılı aalr vesalkle birlikte g!Ss terilen saatlerden bir aaat evci hUkUmette Ankara VA.Iililinden it saat evetine kadar mezkOr Ko. reis
?ermelerl ıartname ve evsafı 600 kasa komisyonu odasında yapılacaktır. Husus! idare tahakkuk ıubelerl için 

maltye dalrealnde mtite§ekkll komisyona vermeleri. 

lllukabilinde adı re;en Ko. dan alı- 2 - Bu iıln muhammen bedeli 66630 U- clltlettirilecek olan 103 adet defterin cilt-
8 - Sıhhi ve umumi §artuamesl okul Ta bur K. lığında ~rUlebl11r. (ı518S) 

(4722) 14756 radır. !ettirilmesi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

li~yon Dijitalin alınacak 
lr. Vekaleti Satın Alma Ko. : 

3 - Muvakkat teminatı 4581,5 liradır. Muhammen bedeli 176 lira 25 kuru1tan 
4 - Mukavele projesi, eksiltme ıartna- ibarettir. İhale 2 ey!Ut 940 puarteıl rünli 

mesl, bayındırlrk işleri genel ııartnamesi, saat lS.30 da viliyet daimi encümeninde 
ıüzergih haritası ve diğer evraktan milte- yapılacaktır. Taliplerin ihale ıünU muham
eekkil bir takım milnakaaa evrakı 334 ku- men bedelin yüzde 7,S nisbctinde teminat 
ruı mukabilinde demiryollar inşaat daire- makbuzlariyle birlikte vilayet daimt en -

na ve bu ııııe alA.kadar tticcardan olduklan
na daır ticaret odası veslkaslyle mezkQ.r 
gün ve saatte komisyona mUracatlan. 

Un satın ah nacak 
(5022) 14978 

tr ıiıesine tahmin edilen fiyatı 110 
olan 3000 ıiıe ıollsyon dijitalin 7 

2 Ton 0,25 - 0,30 mm. kalmlığm 
da teneke levha alınacak 94o cumartesi pnil saat 10 da Anka

lıt, M. V. ıatın alma Ko. da pazarlık 
alınacağından isteklilerin 495 li-

sinden tedarik olunabilir. cümenlnc müracaatları nan olunur. 
5 - Bu münakasaya girmek lstiyenler (S027) 

her t!lrtü referanslarını gösterir vesikala-

15033 '.Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

İatt teminatlariyle birlikte pazarlık 
'e aaatında mezldlr Ko. da bulunma- nnı istidalarına rapdetmek suretiyle mü

nakasa tarihinden en az sekiz gün evci vc
kiletimize mliracaat ederek bu lı için bir 

ASKERi F ABRIKALAR 

Tahmin edilen bedeli ııoooı llra olan 
yukarıda l;azılı 2 toıı teneke levha askeri 
fabrikalar umum mUdUrlUğ{l merkez satın 
alma komisyonunca 11. 9. 940 çar§amba 
gUnU saat 14 te açık eksiltme ile ihale e -
dllecektlr. Şartnl\lTle parasız olarak ko
misyondan veriUr. Taliplerin muvakkat te
minat olan (76) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve S. mP.ddelerlndeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu itılıı ala.ka
dar tticcardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikaelyle me:ı:kClr gUn ve saatte ko-

( 4786) 14776 

Pijama satın alınacak 
Ar. Veiilni Satm Alma Komlsyo .. 

ehliyet vesikası istiyeceklerdir. Bu müd- Kırıkkale' de yaptırılacak inşaat 
detten sonra yapılacak mUracaatlar nazarı 
dikkate alınmıyacaktır. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

er takımına tahmin edilen fiyatı 175 
Olan on bin takım pijama 12 - eylill -

Ptqembe ıünü ıaat 10 da Ankarada 
11. aatm alma Ko.da pazarlıkla satın 

Clndan isteklilerin 2625 liralık kati 
tlariyle birlikte pazarlık g{in ve sa
ırıezkilr Ko.da bulunmııları. 

(490S) 14931 

gılık bez satm alınacak 
Ar. VeHleti Sa.tın Alma Komlsyo .J 

er metresine tahmin edilen fiyatı 
•ltı kurut olan llç yUJ: bin metre 
i bez 12 - Eylül - 1940 pereembe 
llıt 11 de pazarlıklı satm alına -

n isteklilerin on bin üç y{lz liralık 
1tnı.inatlariyle birlikte pazarlık gün 

tinde mezkllr ko.da bulunmaları. 
esi 390 kuruı karşılığında adı ıe

to.dan alınır. 
(4906 14932 

m peştemalı alınacak 
Vekaleti Satrn .Alma. ICom/!JYo J 

er tanesine tahmin edilen fiyatı 80 
Olan bin tane hamam peetamalı 11-

• 1940 çarsamba günü ıe.at 10 da An
t.f.M.V. satın alma Ko.da pazar -

.. trn alınacağından lsteklilerln 120 
ltatr teminatlariylc birlikte pazar -
'9e saatında Ko.da bulunmaları. 

(4907) 14933 

Pamuk çorap ıatm 
alınacak 

.,, V elcl.letl Satm Alma. Komisyo .J 

'iftlnc tahmin edilen flyau 25 
Olan on bet bin ,m pamuk ,orap 
'>tıu - 1940 çarıamba ıünü ıaat 10 

...... .--.arada M.M.V. ıatın alma Ko.da pa-
lı_ ıatın alınacağından iıteklilerin 
:'l'l 50 kuru1luk kati teminatlariyle 

Pazarlık gttn Te saatinde mezkQr 
bulunma lan. 

(4-908) 14934 

Yol inp ettirilecek 

-· V•ill«I Satın Alma Komlsyo ~ . 
f bedeli 1648 lira 60 kurut olan yol 
•çık ekıiltmeyc konmuştur. Ek • 
10-9-1940 salı ıünü saat 11 dedir. 

iııatı 648 lira 65 kurue olup keıif 
ftai 45 kuruıa komisyondan alınır. 

ıı muayyen vakitte M.M.V. Sa. AL 
bıııunmalan. 

(4977) 149S8 

Depo inşa ettirilecek 
.,. VeHlnl Hav• Satın .Alma Ko

lldan: 
~lr depo açık eksntme suretiyle in

ecektir. Keolf bedeli (6856) lira 
olup ilk teminat· mlkdan (515) 

· .\.çık eksntmesl 9. 9. 940 gllnU sa
hava ııatın alma komisyonunda 
tır. İda.rf ıartname ve kealf ev
l'ÜD öğleden ıonra 35 kurut mu-
alınab111r. İsteklilerin muayyen 

laa.tte tik teminat ve kanuni bel -
• koml8yonda bulunmaları. (5024) 

1'977 

~· Veilletl Satın Alma Komisyo

~ tahmin edilen fiyatı: 2250 llra 
tdet ıemer tamlrlycsi lle 270 adet 

, Pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
' 4. 9. 940 çarıamba gfuıll saat 1l 
ltatı teminatı 887,5 lira olup ıart -

komisyonda g!SrUlUr. Taliplerin 
~akitte K. M. V. satın alma ko-

bulumnaları. (5069) 15052 

lntaat ikmaJi ilanı 
-· V •kil eti Satın Alma Komisyo • 

f bedeli 15.643 lira 69 kuruı olan 
İıcı okulu ikmali inııaatı kapalı 
t!ııiltmeye konmuştur. Eksıltmesi : 

1 
Pazartesi günü saat 11 dedir. İlk 

1: 1173 lira 30 kuru~ olup keşif ve 
&o kurusa komisyondan alınır. Ta-
1tıuayyen vakitten bir ıaat evetine 

~rflannı M. M. V. Sa, Al. Ko. na 
i, (S071) 1S101 

"· V. Hava Mütteıarlıfı 
elif malzeıpe alınacak 

· lfeUieti Hava Satın Alma Ko.: 
l33 kalem muhtellf cins malzeme pa 

6 - Münakasaya girmek lııtlyenlerln Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
2490 numaralı artırma, ve eksiltme kanu- Keşif bedeli (40.000) lira olan yukarıda 
nunun ve münakasa evrakı meyanındaki yazılı inıaat Askeri Fabrikalar umum mil· 
eksiltme ıartnamesinin tari!atı dairesinde dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
hazırlıyacakları teklif zarflarına vekalet- 9. 9. 940 pazartesi glinli saat ıı de kapalı 
ten alacaktan ehliyet vesikalarını da ko- zarfla ihale edilecektir. Şartname (2) lira 
yarak münakasa saatinden bir saat evetine mukabilinde komisyondan verilir. Talip
kdar numaralı makbuz mukabilinde inşaat lerin muvakkat teminat olan (3000) lirayı 
artırma, eksiltme ve ihale komisyonu ba3- havi teklif mektuplarını mezkur ıünde 
kanlığına vermiıı olmaları lazımdır. saat 10 na kadar komiıyonı vermeleri ve 

(4662) 14751 kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 

Alakadarlara ve 3. maddelerindeki vesaikle muayyen 
g{ln ve saatte komisyona müracaatları. 

Nafia Vekaletinden : 
Bu sene 2. 9. 940 tarihinde teknik oku

lunda açılacak olan UçUncU mlihendislik 
kursuna gireceklerin listeleri viliyet ma
kamlarına gönderilmi~tir. 

(4936) 1491S 

12 Ton kurtun üstübeci 
2 Ton çinko üstübeci 
5 Ton kaba üstübee Alakadarlarm bulundukları vl!Ayet ma

kamlarına müracaatları ve isimleri liste-
de yazrlı olduğu takdirde 2 Eylli!de tek- Asker! Fabrikalar Umum Müdürlülü 
nik okulunda bulunmaları lüzumu illin o- Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
lunur. (4978) 1S030 Tahmin edilen bedeli (6825) lira olan 

MALİYE VEKALETi 

Tamirat ilanı 
Maliye Vekaletinden : 
Yaptırılacak iş: Dahiliye VeMleU garaj 

binasının tamiri: sureU ihale: pazarlıkla; 
keıılf bedeli: 2002 Ura 28 kurU§lur. 

yukarıda ciı1' ve miktarları yazılı üç ka
lem listübeç Askeri Fabrikalar umum mil· 
dür!üğü merkez ıatın alma komisyonunca 
9. 9. 940 pazartesi günli ıaat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname paarııu: 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan (Sıt) lira (88) ku
ru&u havi teklif mektuplarını mcıkOr gün
de saat 15 ıc kadar komiıyonı vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun Teminat miktarı: 150 Ura ıs kunıııtur. 

İhale tarihi ve yapılacağı mahal: Mali- 2 ve 3. maddelerindeki veııaikle komiıyon
ye Vekft.leU M1lll EmlfLk mUdUrlUğ-Unde cu olmadıklarına ve bu lıle alakadar tilc-
18· 9. 940 tarihine mUsacllf ÇIU'§amba glliıU cardan olduklarına dair Ticaret Odası ve
saat ıs da; 
Evrakı keşflyeyf g!Srmek lstlyenler: Ma- alkasiyle mezkdr gün ve saatte komiıyo-

llye Vektlletl Milli EmlAk mUdUrlUğUne na müracaatları. (4-937) 14915 
müracaat etmeleri; İhaleye girmek iste -
yenlerden aranılan vesaik: Bu iı için Na
fıa mUdUrlUğtlnden ehliyet vesikası alma-

4000 Çift yün çorap alınacak 
lar. (4870) 14860 Askeri Fabrikalar Umum MüdllrlUlU 

Tamirat ılinı Jıf er kez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan 
Maliye VeHletinden : 4000 çift yün çorap Askeri Fabrikalar u
Yapılacak iş: Temyiz mahkemesi bina- mum müdtirlüğil merkez satın alma ka-

sında yapılacak tamirat; sureti ihale: pa_- misyonunca g_ 9. 940 pazartesi günü saat 
zarlıkla; keıılt bedell: 1266 lira 38 kuruıı 
tur. 14 de açık ekılltme ile ihale edilecektir. 

Teminat mlktan: 9' Ura 98 kuruştur Şartname parasız olarak komisyondan ve
ihale tarihi ve yapılacnğı mahal: 18. 9. 940 rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
gününe mUsadlf çaraamba günU saat (13S) lira ve 2490 numaralt kanunun 2 ve 
Evrakı ke§flyeyl g!Srmek tetiyenler : 

Maliye Veklletl Mllll Emlflk mUdUrlUğUne 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol-
rnüracaat etntelerl; İhaleye iştirak etmek madık!arına Ye bu işle a!Skadar tüccardan 
fstlyenlerden aranılan vesaik: Bu l§ için olduklanna dair Ticaret Oduı veslkasly
ne.fıa mlldilrlUğllndcn ehllyet vesikası al- le mezkdr gün ve saatte komisyona mürı-
maları, <4S7l) 14861 caatları. (4938) 14917 

misyona mUracaatları. (6020) 14979 

75 Ton hileci kili alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7:S00) lira olan 76 

ton lUlecl kili Askeri Fabrikalar Umum mü 
dUrlOğU merkez eatın alma komisyonunca 
ı9. 9. 940 per§embe glinU saat ı6 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (562) lira (50) kunıau 
hııvl tekli! mektuplarını rnczkQr gllnde sa
at 1' de kadar l<omleyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu lı;le alA.kadar tüccardan 
olduklanna dair Ticaret Odası veslkaeiyle 
mezkQ.r gUn ve saatte komisyona. mUraca-
aUan. (513ı) 15118 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AI. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLAR! 

Kok kömürü alınacak 
lstanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. d~n: 
Komutanlık birlikleri lı;ln 2044 ton kok 

kömllrU kapalı zarf usullyle münakasaya 
konmuştur. İhalesi 3 eyllll 940 gilnU saat 
11 dedir. Muhammen bedeli 51100 llrıı olup 
llk teminatı 3832 llra 50 kunıgtur. Şartna
mesi her glln komlsyondn görülebilir. is -
teklllerln belit glln ve saatten bir saat e • 
vellne kadar tekli! mektuplannı Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4646) l462i 

Malzeme deposu yaptırılacak 
E•kiıdir .b. Sa. Al. Ko. dan: 
Eskişehir müessesatından birinde mal

zeme deposu pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Pazarlığı 2 eylill 940 pazartesi gtln.U 

saat 15 te Eskişehir As. Sa. Al. lrnmisyo
nunda yapılacaktır. PIA.n kC§lf fenni ı:ıart
name ve eksiltme şartnamesi komisyonda 
g!SrUIUr. Ke;,lf bedeli 31704 lira 23 kuruş
tur. KaU teminatı 4755 lira 73 kuruş
tur. İsteklilerin kanunda yazılı vesaik ve 
teminatı makbıızlarlyle me:ı:kür gün ve sa
atte komisyonda hazır bulunmaları. 

(5044) 15043 

Şite matra alınacak 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbise, palto ve kasket 
diktirilecek 

8000 Kg. hir kaynamıt bezir ya~ı 
2000 Kg. iki kaynamı§ bezir yağ. 

lstanbul Levazım .Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

300,000 adet ıisc matra ahııııcaktır. Pa~ 
zarlıkla eksiltmesi 4/9 940 çarsnmba günü 
ııaat 1 S de Tophanede İstanbul Lv. amirliği 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa. Al. komisyonunda yapılacaktır. Tah-
Merkez Satın Alma Komisyonundan: min bedeli 105,000 lira ilk teminatı 6500 

liradır. Nümunesi ve şartnamesi komisyon
Tahmin edilen bedeli (6600) lira olan da görülür. İsteklilerin kanuni vesikalı -

Devltt Demiryoiları ikinci işletme Art- 8000 Kg. bir kaynamıı ve 2000 Kıı. iki riyle beraber belli saatte komisyona gelme-
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: kaynamı1 bezir yağı Askeri Fabrikalar u- !eri. (5102) 15107 

Su fıçısı alınacak İkinci işletme memur ve mUstahdemfni mum müdürlüğü merkez satın alma komis
ilc umumi idare merkez daireleri hademe- yonunca 11. 9. 940 c;arıambı ıünli saat 15 
leri için kumB.f}ı, astan, ve telası idarece de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna- lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
verilmek ve numune ayarında dllğme, sır-
ma, alıı.meU fArika vesalr harçları mUte- me parasız olarak komisyondan verilir. Komisyonundan : 
ahhıt tarafından temin edilmek Uzere dik- Taliplerin muvakkat teminat olan (495) SOO adet meşeden 4SOO adet gürıenden 
tlrllecek taluibcn 1065 takım elbise, 420 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur olmak üzere SOOO adet su fıçısı alınacak-
1\det palto ve ıo:ı~ adet kasketin lmallyesl günde ıaat 14 de kadar komisyona verme- tır. Pazarlıkla eksiltmesi 319/ 940 salı gil-

mi§lıııktıarp. alı zıı.rf usullyle eksiltmeye çıkarıl- !eri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka- nü saat lS,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
imirliği satın alma komisyonunda yapıla-

10 eylUI 940 tarihine raethyan ııalı gil- nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik le ko- caktır. Tamin bedeli 17,SOO lira ilk teınina
nU saat 15 te Ankara istasyonunda ikinci miıyoncu olmadıklarına ve bu iılc alika- tı 1312 lira 50 kuruııtur. Nümuneleri ko
işletme binasında toplanacak komisyonda dar tüccardan olduklarına dair Ticaret O- misyonda görlillir. İsteklilerin kanuni ve-
ihalesi yapılacaktır. dası vcsikasiyle mezkur gün ve saatte ıikalariylc belli saatte komisyona gelme-

İdareden verilecek kum!lf ve harç be- leri. (5103) 1S108 
deU dahli mecmuunun muhammen bedell komisyona müracaatları. (4939) 
(3!i570,24) ve muvakkat teminatı (2667,77) 14-918 
liradır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin kanun ve 
!}artnamenln tayin ettigt vesaiklc muvak
kat temlnatıannı ve tekliflerini aynı gün 
saat l4 e kadar komisyon reisliğine ver • 
meler! ltlznndır. 

Şartname ve mukavele projeleri .Anka
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden (ı78) 
kunı§ mukablllnde satılmaktadır. 

(4819) 14890 

Muhtelif kollektör mikaları 
satın alınacak 

D. D. YoIIarı Satın Alma Ko. dan: 

Muhammen bedeli 3000 (llç bin ) lira 
olan 7 kalem muhtelif kalınlıkta kollek -
tör mikaları 11. 10. 1940 cuma gtinU saat 
saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek i&tiyenlerin 22S ( ikiyüz 
yirmibeıı ) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veııikaları ve teklif
lerini aynı ıün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri l~ımdır. 

Şartnameler parasız olarak A nk&rada 
malzeme dairesinden. Haydarpatı'dı to -
sel!Um ve sevk ıeflU!inde dağılacaktır. 

(4881) 1S028 

Açık eksiltme ile soği.ık hava 
dolabı alınacak 

450 Ton kükürt alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Katlanır demir karyola alınacak 

lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kapalı zarfla eksiltmesinde 12SO adet 
katlanır demir karyolaya talıp c;ıkmadığın-

Tahmin edilen bedeli ( 117 .000) lira olan dan pazarlıkla eksi itmesi 4/ 9/940 ı;arşamba 
450 ton klikürt Askeri fabrikalar umum ıünü ıaat 14 de Tophanede İstanbul Lv. a

mlrliii satın alma komisyonunda yapılı -
caktır. Tahmin bedeli 27 .SOO lira ilk te -
minatı 2062 lira SO kuruştur. Nümuneıi ko· 
misyonda görülür. İsteklilerin belli saatte 
komiıyona ııelmelcri (5104) 1Sl09 

Kuru f asulya alınacak 
Sivas As. Sa. Al. Ko.dan : 

84. ton kuru faaulya kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. ~uhammen bedeli 18900 
lira ve muvakkat teminatı 1417 lira 50 ku
ruıtur. İhale 13/ eylül/940 cuma günü saat 
16 da ı;atın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname komisyonda her gün görüle-

müdürlüiü merkez satın alma komisyo -
nunca 9-9-1940 pazartcııi sünü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
(5) lira (85) kurut mukabilinde komiı • 
/Ondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (7100) lirayı havi teklif mek -
tuplarını mezkur ıünde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle komiııyoncu olmadıklarma 
ve bu iıtc allkadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vnikaaiyle mezkilr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte ka-
14927 pah zarflarını hazırlıyarak ihale saatinden 

bir ıaat evel komisyona vermeler!. 

(4884) 

53 Ton petrol alınacak 

Aslcer1 Fabrikalar Umum Miidürlülü 
Merku Satın Alma Komis7onuadan: 

(5107) 15111 

Sığır eti alınncak 

Kırklareli Kavaklı As. Satrn Alnu Ko
misyonundan : 

&atın alınacaktır. Takdir edllen 
~3 lira 61 kunıı olup llk teminat 
36 liradır. Pazarlığı 3. 9. 940 sah 
t 10 da Hava satın alma komiııyo-

'1>ılacaktır. Malzeme hava mıntaka 
ve 1'9to Ue mezkQ.r komisyonda 

il'. 

Tahmin edilen bedeli (118:16) lira (10) 
kunı!I olan M ton petrol askeri fabrikalar 
umum mUoUrlUA'U merkez satın alma ko -

D. D. Yollarından: , mlsyonunra 12. 9. ı940 perıembe gUnU sa-
27. 8. ı940 tarihinde açık eksiltmesi ya. at ı6 da kapalı zarflJI. ihale edilecektir. 

pılacatı ııa.n edllen ol adet soğuk hava do- Şartname parasız olarak komisyondan ve-
labının fenni şartnamesi gl!rUlen !Uzum U· rlllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
zerine tAdll edildiğinden mezkQ.r eksilt- (889) lira (21) kuru§U havt tekllf mek
me feshedllml15tlr. tuplanoı moskQ.r gUnde saat ı5 e kadar 

12S,OOO kilo sığır eti alınacaktır. İhalesi 
13/cylül/1940 cuma günü saat ıs de kavak
lı köyünde As. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 437SO lira ve ilk te
minatı 3281 lira 25 kuruştur. 

Taliplerin belli günde ihale 11atindcn 
bir ııat evetine kadar 2490 sayılı kanuna 
Q'CQD olarak taıısim edecekleri teklif mek 

ertn muayyen gt1ıı ve ııaatte tik 
;yle kOmU)'onda bulunmaları. 

"61301 16ll'l 

(2030) iki bin otuz lira muhammen be- koml·yona vermeleri ve kendllerlnin de 
deli olan bu dört adet ıofuk hava dolabı- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. snaddele
IUD aJınmuı tçtıı lL 9. 940 çaraamba l(ÜDU rtndek1 yel&lkle komlqoncu olmadıkları· . 

!sl§hı'ye Askeri Satın Alma Komisyonu Reislitinden 
Aşağıda cinı ve miktarlariyle muhammen bedel ve teminatı yazılı bir kalem me.ı 

vat mevzuatiyle birlikte pazarlıkla 11tın alınacaktır. 
İsteklilerin yiyecek maddesinin hizasında yazılı pazarlık ıünlerinde kanuni vellı" 

ik ve teminatlariyle İslihiyede As. satın alma komisyonuna müracaatları, (SOM) 
Cinsi Kilo Muhammen Be. Muvakkat Te. • <.: Pazarlık GunU 

Lira Kr. Lira Kr. 
Un 210000 77300 00 2047 00 2-9-1940 saat t 

(SlOO) .... -. 
iyi satın ah nacak buğday • 

cıns 

Niğde Askeri Satrn Alma Komisyonu Reislilinden 
Aşatıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli teminatı ihale ıün ve aa.atl yazıtı 

bir kalem mevat pazarlıkla satın alınacaktır. İstekliler ıartnımesini komisyonda gö
rebilirler. Taliplerin teminatları ile beraber komisyona ihale günlinde müracaatlarL 

İhalesi 
Cinsi Kilosu 

1000000 
M. Be. İlk. Tc. Günii 

2 Eylül 
Saati 
17 
5ıoa 

İyi cins buğday 
mevzuatiylc 

(SlOl) 

Sığır eti ve sadeyağı satın ahnacak 
Çanakkale Askeri Satın Alnu Komisyonu Reislilind~n : 

Üç kalem yiyecek kapalı zarf uıuliyle 11tın alınacaktır. Muhammen bedeli ht. 
zalarında gösterilmi5tir. 

İhalesi Çanakkale Aıı. aatm alma komtıyonundı yapılacaktır. 
Taliplerin ihaleden bir saat evcl teminat akçalariyle ve ihale kanununun 2, 3. ünctl 

maddelerindeki vesaikle birlikte komisyona müracaatları. (510S) 

Cinsi Miktan Muhammen B. Muvakkat To. 
Lira Kr. Lira Kr, 

3180 00 Sığır et!{ 
Sığır eti 
Sade yaf\ 

160.000 00 26.SO 
80.000 

120,000 
00 26,50 1S90 00 

8750 00 1 25, 

Kilo 
160.000 
80.000 

120.000 

İhale g;;., ve saat 
13-9-1940 cuma 11 do 
13-9-1940 cuma 12 de 

14-9-1940 cumarte.i 11 

lhalc ıeell 
Kapalı zarf 
Kapalr zarf 
Kapalı zarf • 

_ ,,,,,. 
(511D) 

Arpa satın ah nacak 
•• 

Niğde Askeri Satın Alma Komisyonundan 
Pazarlıkla satın alınacak 600,000 kllo mevzuatiyle beraber arpanın asaiıda cl11d 

sırasında yazılı muhammen bedel ilk teminat ve ihale günUndc taliplerin muracaat-
1.trz. 

İııtekliler prtnameyl lromiı10nda clSreblllrler. (5111) c,. 
İhale ltf! saat 

2 - qltll • 1940 17 

Cinsi Klloı11 M. Bedell t~ Teminatı 

Arpa 600000 •· 30.000 TL 2250 
mcvzuatiylc 

($114) 

Muhtelif düğme ve ICopça satın alınacak 
lstanbul Levazım Amirlili Satın Alma Komisyonundan ı 
Aşağıda yazılı dtiğme ve kopçaların pazarlıkla ekıılltmeai 4-9-1940 ,arıamba f11n1 

ıııat 14.30 da Tophanede İstanbul LV. lmlrliii aatm alma komisyonunda yapılcak
tır, İsteklilerin teminat ve kan~ vesikalariyle beli! saatte komisyona gelmeleri. 

(5147) ısıaı 

Adet 
1,972,000 

13,195,000 
506,000 

1,182,000 
1,374,000 

Küçük madeni düğme 
Büyük madeni düğme' 
Sakandırak dUğmeıl 

Bilyük kopça 
Küçük kopça 

Tutan İlk Te. 
Lira Kr. Lira Kr. 

) 22,257 50 1669 31 
) 
) 
) 

809 

) 7,572 00 567 • 

tuplarını komisyon baıkanhfrna vermeleri 1 saat 16 dedir. 
lhımdır. 1 3 - Tahmin bedeli 18.700 lira olup :nna-

Bu işe ait şartname ve ev11f Ankara, tı- vakkat teminatı 1402 lira 50 kuruştur. 
tanbul Lv. imirlikleriyle her gün komiı- -4 - İsteklilerin ihale saatinden en set 
yonda görülür. (S109) 1Sl12 bir saat evellne kadar kanwıt veıikalarlyle 

beraber teklif mektuplarını ıatın alma ko-

Sığır eti alınacak 
lımit As. Sa. Al. Ko.dan : 
72,000 kilo ıığır eti kapalı zarf ckıilt

me&i ile satın alınacaktır. 
Talip çıkmadığından bir ay müddetle pa,. 

zarlıga konuimus ve ilk pazarlığı 16/9/940 
giınu saat ıs de As. satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

72,000 kilo sıfır etinin beher kilosu i
ı;in tahmin edilen fiyat 31 kuruş olup tuta
n 22320 lira muvakkat teminatı 1674 lira
dır. 

İstekliler her gün $artnamesini İstanbul, 
Ankara, Eskişehir ve İzmit As. satın alma 
komisyonlarında görebilirler. 

İstekliler belli giln ve saatinde Aı. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(SllO) 5113 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu As. Sa. AI. Ko. dan: 
Pazarlık suretiyle 500 ton kuru ot alına

caktır. Ve 6 eylUl 940 saat 11 de Gellbolu
da Aı. satın alma komisyonunda ihale edi
lecektir. Muhammen bedoU 6 kuruıtur. 

(5140) ı5ı20 

Saman alınacak 

Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlık suretiyle 500 ton balya saman 

satın alınacaktır. 5 eylül 940 saat 11 de Ge
llbolud:ı Ae. satın alma komisyonunda iha
le edllocektlr. Muhammen bedeli 4 kuruş-
tur. (5141) ı5121 

Kuru ot alınacak 

Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlık suretiyle 500 yüz ton kuru ot 

alınacaktır. S eylül 940 saat 11 de Gellbo
luda As. satın alma komisyonunda ihale e
dilecektir. Kllo muhammen bedeli 6 kuruıı-
tur. (5142) 15ı22 

Saman alınacak 
Gelibolu As. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlık suretiyle 500 ton balya saman 

satın alınacaktır. Ve 5 eyllll 940 saat 11 de 
Gellbolııda As. satın alma komisyonunda 
ihale edilecektir. Muhammen bedeli 4 ku-
ruıtur. (5148) 16123 

Sade yağı alınacak 
Yozgat As. Satın Alma Ko. dan: 
1 -17.000 kllo aadeyagı kapalı zart u.u

llyle alınacaktır. 
2 - İhale .unu ıa qlW HO owna sOntı 

mlayonuna vermeleri. (614-i) 15ı24ı 

Sığır eti alınacak 
lımit As. Satın Alma Ko. daaı 
ıo8.000 kilo sığıretl kapalı sarf ekailtm~ 

siyle alınacaktır. 
Talip çıkmadığından bir ay müddetle ı-

zo.rlığa konmuıı ve llk pazarlığı 2. 9. 940 
pazartesi gUnU ıaat ı5 de TUm. satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

Sığıretlnln beher kilosu için tahmin edi
len fiyat 25 kuruı 50 santim olup tutan 
27540 lira muvakkat teminatı 2066 liradır. 

İsteklilerin belli gUn ve saatinde As .... 
tın alma komisyonuna itelmeleri. 

(6146 15121 

Saman alınacak 

Erzurum As. Satın Alma Ko. dan: 
ı - 1587600 kilo saman kapalı zarfla ek

siltmeye konmuıtur. Tahmin bedell 31152 
lira Uk teminatı 2382 liradır. 

2 - Eksiltmesi ıs. 9. 940 cuma gtınU ııa
at ıo da Erzunım Lv. tlmlrllğl satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Evsaf ve ıartname esulan tekmil 
garnizon blrllklertnde mevcuttur. Tama
men aynıdır. 

4 - Teklif mektupları eksiltme saatin
den bfr sa.at evel komisyona verllml§ olm .. 
ları. (5148) ı5128 

Amerikan bezi alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 60.000 metre çama,,ırlık amerikaA 

bezi pazarlıkla satın alınacakur. 
2 - Bez :uUmunesı komtByonda mevcut.. 

tur. istıyenler göreblllrler. 
S - Pazarlık ı2. eylül 9f0 ç&r§amba lrfl· 

nU saat ı5 dedir. 
ol - Taliplerin pazarlığa tııtlıı\k etmek 

ve numuneyi görmek llzere kanuni bUkUm
lere göre yanlarında bulundurulacak vcsı
kalariyle birlikte Çorluda asker! satın al
ma komisyonuna mUracaaUan. 

(6ı49) 15129 

Sarfınazar edilen münakasa 
Tol:at Askeri Satın Alima Komisyonuıı-

dan: f 
2. 9. 940 tarihinde Tokat aakerl satın al

ma komisyonunda eksiltmesi yapılacak o
lan ıo.ooo takım yazlık elbisenin alınma
sından aarft nazar edllmlıtlr. Ala.Jı:adarla.-
rııı malQmu olmak U&orL 

,(6166). 16131 
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~ Tedavüle konacak --- ---

yeni gümüş li ·alıklar ----
----- -- ----~Maliye Vekôletinden 

=: 3103 numaralı kanun mucibince ikmalen ve Milli Şef Is- =: 
=: met lnönü'nün büstünü havi olarak bu defa darbedihnekte = 
=: bulunan yeni gümüş liralıkların 30 Ağustos 940 tarihinden := 
:= itibaren tedavüle vazedileceği ilan olunur. "5155,, 15130 = 
==iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I~ 

Ambar insaatı 
..> 

Toprak mahsulleri ofisinden 
1- Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina
siyle sair İJler götürü olarak kapalı zarf usulü ile eksiltme. 
ye konulmuştur. Ke§İf bedeli 48351.05 " kırk sekiz bin iiç 
yüz elli bir lira beı kuruştur. ,, 

2- Eksiltme evrakı üç lira mukabilinde Ofis Umum Mü

dürlüğünden alınabilir. 
3- Eksiltme 9. 9. 940 tarihinde saat 15 de Ankara'da O

fis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf • 

lar mal<buz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim 
edilecektir. 

4- Muvakkat teminat mikdarı 3626.33 " üç bin altı yüz 
yirmi altı lira otuz üç kuru~tur. ,, 

5-- istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evci Ofisten nla
caklan ehliyet \·esikasını koyacaklardır. "5135,, 15119 

.. . \ •ı .' ' :~ • ... 1 .. ', ,._ , · • il 
BANKALAR iCRA VE iFLAS 

Memur alrnacak 
Türkiye Cümhuriyet 111erkcz 

kasmdan : 

Ankara icra dairesi gayri men. 
Ban· kul satış memurluğundan : 

~sgari lis~ tahsili görmü§ olanlar 
arasından, bdrem kanunu hükümleri 
dahilinde tayin edilmek üzere, müsa
baka imtihanı ile idare mukez ve şu· 
belerimiz için lüzumu kadar memL't 
alınacaktır. 

~: - Müsabakaya girebilmek için aşa
nııdaki şartlıı.rı haiz olmak lfizımdır; 
4 a) Türk o!mak, bulaşıcı bir hasta
lığa veya vazifesini muntazaman ifa· 

l t rei-€i olacak derecede bünyevi za. 
;!ıiyet .,. "a arızaya müptelıl olmamak: 

• J b) İfıet ve haysiyet erbabından oı-
~ • :1 Y ,uğu ve imme hizmetlerini istimal 
~;f ~ .,#ı1akktnda'1 mahrum edilmemiş bulun-

::ı - ' t' ,.. to ~u~u '"'l!pılacak tahkikatla sabit bu-

Mnhcuz olup ımtılmnsınn karar vertıcn 
Çankaya kazasının Maıırarkl:' namı diğer 
Bağlnraltı Abdi paşa çlftllğı mevkllndc 
-o:ırknn yol fJlmnlen Ali oğlu Besim öğret
men garb~ Ohnnls oğlu Andon 1Cnsbnn ve 
cenuben Vlçln kızı Şarlot Tanko<; gayri 
menkulleri ile çevrili 35 ada 12 parsel nıı· 
maralı tarlanın nısıf hissesi WJnf,ıda yazılı 
§artlar dahilinde açık artırma ne satı§a c;ı· 
karılmıııtır. 

EVSAFI: 
Hu mahal kUçUk evler yapı kooperatif 

sahBBına hem cl\·ardır. Arsa halindedir. 936 
metre murabbaı sahasındadır. Beher met
re mıırabbıuna bir buçuk liradan satışı yn
pılacnlt nısıf lıls.cıl'ye yedi yUz iki lira kıy
met takdir edllmlRtlr. 
SATIŞ ŞARTLAlU : 
l - Satış peşin para ile olmak Uzere 

2. 10. 910 çarşamba ,.UnU eant 10 dan 12 ye 
kadar lcrn dalr<'sl goşrl menkul ııntııı mc
rnurluğundn yapılacak tır. 

U(US 

Muhtelif inşaat 
1stanbu1 Belediyesinden : 

Keşif bedeli 
16222,57 

15133,85 

25203,20 

23616,50 \ 
25129,25 

14157,60 

İlk teminatı 
1216, 69 

1135,04 

1890,24 

1771,24 
1885,69 

1061,82 

Şartname 

Bedeli 
81 ( Taksimde Mete caddesi imtidadmda 

( yapılacak l· atran kaplama, Bordur; 
( divar ve saire inıaatı. 

76 ( Ramiı, Topkapı, GUınilşsuyu iltisakı 
'( ıosesinde v•pı lacak blokajkınna t~t 
( tesviye ve ı;oire. 

126 { Lalelide Koca Rağıp, Ağaçeşmesi ve 
( Şair Fitnat cı.ddesi kaldırım, bordur, 
( tretuar ve saire inşaatı. 

118 ( Acıbadem-Çamlıca yolu !ose inşı:tatı 
126 ( Nişantaşında .EmUik caddeainde par 

( ke kaldırım ve teferrüatı inpatı. 
71 ( Kadıköy ve YeşHköy mıntakalann· 

( daki goselerin iki 1c:at katranlanımsı. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktaları yukarda yazılı inşaat işleri ayrı 
ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Ba
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hulasasiyle 
buna müteferri diğer cvral< hizalarında gösterilen bedelleri iı:zerinden fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. !hale 3. 9. 940 salı JÜn!i sat 15 de d~imi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat m~kbuz veya mektupları 

ihale tarihinden 8 gün eve! fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fen 
ni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ve imzalı şartname ve sa

ire ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çerçevesinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene verm~lcri 1§..:ım-
dır. (7360-4751 14759 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Antakya'da Hatay Gümrük Muhafaza 2. inci Taburu Satınalma Komıs

yonundan : 

Mikdarı Muhammen fiyat Muvakkat teminat Eksiltmenirı 

Cinsi Kilo Kş. Lira Kş. Tal'ih Giın Saat 
Un 182.000 16 00 Z184 00 2. 9. 940 Pazartesi 10 
Et 45.986 30 00 l034 68 3. 9. 940 Salı 10 
)adeyağı 5.000 130 00 ~87 50 4. 9 940 Çarşamba 9 
t\rpa 265.000 7 00 1391 25 4. 9. 940 Çarşamba 11 
)dun 601.000 1 30 585 97 5. 9. 940 Perşembe 10 

Taburun bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdarları ile 
muhammen fiatları yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Bunlardan etin ilk sekiz ay zarfında alınacak olan üçte ikisi sığır 
ve son dört ay içinde alınacak olan üçte biri koyun eti olacak ve Hatay vi
layeti dahilindeki dört bölük merkezine ayaktan ve tabur merkezine ke
silmiş olarak verilecektir. Un ve sade yağı tahlile tabi olup bu iki kalemle 
arpa taksit müddetleri içinde tabur merkezine ve odun ise ayni zamanda 
bölük merkezlerine teslim edilecektir. Bu mevadda ait ~rtnameler tabur 
binası dahilindeki komisyonda her zaman görülebilir. 

İsteklilerin gümrük veya malsandıklarına yatıracakları teminata ait 
makbuz, ticaret odası kayıt vesikası ve teklif mektuplarını taııyacak ka • 
palı zarflarını muayyen giin ve saatten en az bir saat evelisine kadar ko
misyona getirmeleri veya bu saatte ele geçecek tekilde göndermeleri ve 
postada vuku bulacak teehhürlerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. 14607 

29-8. 1 

İnşaat mü na kasası 
inhisarlar Umum Miıdüriağünden . 
İtin nevi Keşif bedeli 

Niksar ve Erbnada ah
tap baraka in~atı 
Re§adiye'de ahşap 
baraka inşa:ıtı 

Lira Kr. 

44983 ~4 

5114 40 

% 7 ,5 teminatı 
Lira Kr. 

3373 78 

383 58 

Eksiltme 
şeklı 

kapah zarf 

Açık eksiltme 

I - Keşif şartnar.ıe ve planları mucibince idaremizin y.:karda yazılı 
hallerde yaptıracağı 14 adet ahşap barakaların inşaatı kapalı zarf ve 

eksiltme usullerile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedelleri, mu'vakkat teminatları, eksiltme 

hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5. IX. 940 perşembe günü hizalarında yazılı aaatl· 
!stanbul'da Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube:ıindeki alım komisyo 

da yapılacaktır. 
iV - Erbaa ve Niksar'da yapılacak olan inşaata ait ,artname le 

şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Tokat Raşmi.\dürlilklerinden 224 
ru§a ve Reşadiye'de yapılacak inşaata ait olanı da mezkur §Ubc vezıı 

den ve Tokat baş müdürlüğünden 26 kuruşa alınacaktır. 
V - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin şartnamesinin (F) fıkr 

da yanlı ehliyet vesikasile kapalı fiat teklif mektuplarını ve kanuni 
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ilı 
edecek kapalı zarfların ı ihale günü eksiltme saatinden bi: saat evetine 
at (14 de) kadar mezkOr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 

meleri lazımdır. 
VI - Gerek kapalı zarf ve gerek açık eksiltmeye gireceklerin yazılı 

ve saatlerde yukarda adı geçen komisyona müra~.atları iHin olunur. 
(7476/4821) 14821 

Benzin ah nacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Miktarı Beher lirası için l lk teminatı İhale günU 
Cinsi Litre Fiyat Kr. San. Lira K. 

Ben~~" ... 10'.00? . . . 2? 50 207 00 6 9. 940 cuma günü saıt 
M_udurıyetımızın ıhtıyacı ıçin yukarıda miktarı yazılı benzin açık e 

me ıle alınacaktır. Şartnamesi müdüriyetimizin ,hesap muamelat rne1f!" 
ğunda görülebilir. 

İsteklilerin gösterilen 
komisyona gelmeleri. 

gün ve saatte Emniyet müdürlüğünde topl 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR v.1 
Bira sandığı l\lmacak 

!nhisırlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve uUmunesl mucibince 

5000 adet bira Bandığı kapalı zarf ıısullyle 
aatın alınacaktır. 

2 - Muhammt>n bedeli 18000 llra mu
vakkat teminatı 13:>0 liradır. 

3 - Ekıılltme 4. 9. 940 çarşamba gtlnl\ 
saat 15 te tstanbulda Kabe.taşta levazım 
ve mUbayaat oubeslndeki alım komlsyo
nıında yapılacaktır. 

4 - Şartname slfall geçen §ubeden ve 
İzmir, Ankara başmlldUrlUklerlnden para
sız alınabileceği gibi numune de mezkfu' 
şubede görillebillr. 

(4718) 14753 

lntaat ikmali ilanı 
Seyhan Naha Müdürlüğünden 

1 - Adana orta tecim okulu iltJ!1'1i 
şaatı keşif tutarı olan (20384) lir• 
kuruşla kapalı zarf usuliyle eksil 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-9-1940 tarihine 
dif cumartesi gilniı saat 11 de nafı• 
resinde yapılııcncından kapalı .ıarfl•r 
ıeç bu saatten bir saat eveli:le kad•' 
onda nafıa nıiıdürlüğüne verilmiş ol• 
tır. 

3 - İsteyenler bu işe ait muka"el 
me, keşifname ve şartnamelerini ,O 
için nafıa mıidürlugiıne müracaat ede 
Jer. 

4 - İsteklilerin (1528) lira (SZ) 
muvakkat teminat vermesi ve ehli1et 

A 

5 

lunrr k: 2 - Talipler tal<dlr edllmlş olan yukan· 
dakl muhammen kıymetin yUzde 7,5 ğU 
nlsbetlnde pey akçe:;\ veya milli bir banka
nın temlnnt mektubu fle kanunen teminat 
olarak lmbul edilen hazine tahvilleri getl· 
rcceklerdir. 

5 - Münakasaya girecekler mühllrlil 
teklif mektuplarını kanımt vesalkle % 7,5 
gllvenme parası makbuzu veya banka te -

-mtna.t mektubunu ihtiva edecek kapalı 

zarfların ihale gilnü eksiltme saatinden 
bir saat evellne kadıı.r mezkfu' komisyon 
başkanlı~ına makbuz mukablllnde verme -

__ .. ~, ... 
c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yuka-

rı olmamak; 
2 - Müsabaka imtihanı programı; 
a) Riyaziye; 
b) İktısadi coğrafya: 

leri lflzımdır. (7451/4822) 14810 

A. LEVAZIM AMlRLICl 

sikası almak üzere bu gibi işleri 

na dair bonservisleriyle birlikte ~ 

yazılı ihale tarihinden ı;ekiz (Ün fl'el 
liycte müracaat etmeleri lhımdır. 

c) Tilrk tarihi: 
d) ~osyolojl: 

3 - Satı!'1 gllnU artırma bedeli takdir e
dilen lciymeUn yüzde 75 ini bulduktan ve ~ 
Uç dcfn nldn ctllrlldlkten sonra rnezkOr gll
nUn 12 inci snalındn en çok artıran talibi
ne ihale olunacaktır. 

Sade y.ığı alınacak 
Ankara Lt!vazım Amirliği S atrn .Alma 

Posta ile aönderilecek mektuplarıl' 
zarfı mühür mumu ile iyice kapatıl . 
Postada olacak gecikmeler kabul ecl1 sı 

c1s34.s125> ı "-n 
c) FTamıızca veya İngilizce veya 

almanca lisanlarından türkçeye ve 
tilrkçeden bu lisanlara tercüme f eh
li\•et tesbitinde lisan şart değildir. 

F kat müsavi hallerde tercih sebebi 
dir) 

3 - İdare merkezimiz ile İstanbul 
ve İzmir şub~l::rimizde yapılacak olan 
bu imtihana iştirak edeceklerin 5. 9. 
l Q40 tarihine kadar mezkOr şube mü. 
dürlüklerine ve Ankarad;ı. memurin 
ıervisine mUracaat ederek lüzumlu 
vesikaları tamamlamaları Hizımdır. 

4 - İmtihanlara Ankara, İstanbul 
ve 1zmirde 9. 9. 940 pazartesi günü sa
at (9) da başlanacaktır. 

(3398) 

1ntaat ilanı 
SDmerbsnk Umum Müdürlüğünden: 

l - İzmit sellUloz mUesııt'seleri fabrlka
lanna Sapnnca'dv.n isale edilecek suya Bit 
boru f<'rşlyntiyle müteferrik ln§Mt vtıhl -
dlflvnt esasiyle ve kapalı zarf usullyle ek· 
81ltmeğe konulmuljtur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 
439 567.03 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 22 lira mukabllln
de SUmcrbaıık muameırıt ıubeslnden alına
bllır. 

3 - Eksiltme 10 eylUl 1940 tarihine mU-
11:ıdıf salı g{lnU ıııuıt 16 da Ankarada SU. 
nH?rbank umum mUdilrlilg1lnde yapılacak· 
tır. 

4 - Muvakkat teminat mlkdarı 21.333.
Uradır. 

5 - İstekliler teklif e\Takı meyanına, 
ı1lmdlye kadar )'O.pmış olduklan bu kabil 
işlere, bunların bedellerine, firmanın trk
nlk teşklltıtının kimlerden teşekkfıl etliği· 
ne ve hruıgt b:ı.nkalarla muamelede bulun
duklarına d'.llr vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mrktuplarını h:l\'I zarflar 
kapalı olaral< ihale gllnU saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde Ankarada $Umerbank 
muhab rat mUdUrlilğti.ne teslim cdllccek • 
tir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif e
dilen bedel muhnmmen kıymetin yüzde 70 
ini buln1adığı talcdlrde 17. 10. 940 tarihine 
mllsad1f pcruenıbe gUnU snat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacak ikinci artırnmda en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

ı; - Birinci ve ikinci artınnalardn ihale 
bedeli lhııleyl nıl\teaklp verilmediği tnlt
dlrde Uıl'rlne ihale edilenin talebi üzerine 
ihale tarihinden itibaren ltendlslne bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
glln kadar mehll verilecektir. İşbu nıilddct 
zarfında ihnle bedeli yatırılmadığı takdir· 
de ihale bozulacak ve bu talipten evel en 
yUksek teltll!te bulunan tnllbe teklifi veç
hlle almağn razı olup olmadığı sorulduktan 
sonra teklifi veçhlle almaı'tn razı ise ihale 
farkı birinci tnllpten tahsil edilmek üzere 
bu tnlll>e ihale cdllrccktir. Teklifi vec;hlle 
nlmağıı razı olmazsa gayri menkul yeniden 
onbeş gllnlllk ikinci nrtırınayn çıkarılncnk 
en çok artıran talibine ihale edllccekUr. Bu 
ikinci ihale bedeli birincisinden nokııan o· 
lursa farkı ilk mllııterlden tahsil edilecek
tir. 

G - Her iki nrtırmadn dn gn~Tl menkul 
talibine ihale edildikte tapu harcı mUşterl
yc ve ihale tıı.rlhlne kadar olan milteraklm 
vergi ve delUıllye resmi ise sntıı:,ı bedelin· 
dfn ödenecektir. 

7 - Borçlu ve nlaenklılarla diğer altıka
darların bu gayri menkul llzerlndckl hakla
rını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
1ddlalnrını cvrnlu mUsblteleriyle 20 gün 
içinde dnlrrmlze bildirmeleri lft.zımdır. Ak· 
si takdirde hal<lnrı tapu slcllliyle sabit ol
mndıkc;n satış bedelinin payl~tırılmnsın
dnn hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmıya l~Urıl.k edecekler 10.9.040 
tarihinden itibaren 940/62 ile dairemizdeki 
yerinde herkese nçık bulundurulan ııaı·tnn· 
mcmid okııynblllrler. (3'129) 

Zayi bono 

Eminyet sandığı 
den: 

müdürlüğün -

~ ) 
Komi.~yonundan : 

Hesaplarında en apğı 50 lira olanlara 

senede 28.800 lira. 
1 - 10 ton sade ydın pazarlıkla eksilt· 

mesi 2/9.ı 940 saat 14 de Ankara Lv. limir
li'i aatın alma komisyonunda yapılacaktır. , 

2 - Muhammen bedeli 10200 lira kati 
teminatı 1530 liradır. Şartnamesi komiı • 
yonda ıörUlür. (5099) 15104 

Satılık otomobil 
[ T. C. ZiRAAT BANKASI ] 

ikramiye plam 

4 tane 
-' tane 500 lira 
4 tane 250 lira 

40 tane 100 lira 

1.000 lira 
100 tane llO Ura 
120 tane 40 lira 
160 tane 20 lira 

Lavamarin kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 709 ton lavemarin kömürü kapalı 

rarfla eksiltmesi 1619194-0 saat ıs de Anka
ra Lv. i.mirlii:i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Bir teneke ile 150 kilometre~ 
pan şık bir otomobil acele ı•t1 
lıktır. Taksitle de verilebilir·~ 
ğukkuyuda Bakım Garajına ~ 
racaat. :z4 

Kuralar: 1 mart. 1 haziran, 1 ey!Ul, ı blrlnclkAnun, 
Dikkat: hesaptan ııenede llO liradan qatı dUşmlyenlertn 

ikramiyeleri % 20 fazlala,ır 

2 - Muhammen bedeli 127~2 lira ilk te-
minatı 957 lira 1s kuru3tur. sartnamcsi ko- r ........ M ..... a ... g·~·a·· ... z·a·· 
misyonda &örülür. (5100) 15105 _ 

Kuru soğan alınacak 

1 

.,re' ... ._. _____________ ---~ __ ... __________ _. 
Ankara Lv. Amirlili Sı. Al. Ko. dan: Bir tnh;:.fiye mağazası de 1 • 
1 - 120 ton kum soğanın pazarlıkla ek· satılıktır. 1steklilerin 1893 tel t 

slltnıesl 3. 9. 940 saat 15 de Ankara Lv. lı· f N . g,ı 
mirliği aatın alma komlsvonunda yapıla- ' . on o. ya müracaatları. 

OKULLAR 
caktır. • ............................................. -

Talebe kabul fartlan 
Heybelildı Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

2 - :Muhammen bedeli 7200 lira ilk te
minatı MO liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülUr. (5145) 15125 

Komutanlığından: 
1 - Bu yıl deniz llsesl birinci •ınıfa 

glrmeğe istekli olanların milııabaka ııınav
lanna 5 eylUJ 940 perşembe gtlnll sabah 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -§ Cebeci' Je : istasyon yanında § 
ıant 19 da bll§lanacaktır. 

2 - Sınavlar fen bilgisi ''fizik kimya,, 
rnııtematlk ve turkı;:eden yapılacaktır. 

-
--S - Sınava girecek okurların köprüden : 

8abah saat 7,25 te hareket eden vapurla : 
yanlarında siyah mUrekkepll kalem ve -
tersim malzemesi olduğu halde okula gel- : 
melerl. Sınav başladıktan ıonra mtlracaat : 
eden okurların ıınava sokulmıyacağı all· 
kada.rlara 11&.n olunur. (7620/4985) 14995 -----Zayi - Ankara birinci noterliiinde taı- E 

-
---YENİDOGAN BAHÇESİ --Temiz halkımızın yegane 

gidebileceği bir bahçedir. Her E 
ak§arn ıaat 7 den itibaren -----

CAZ - DANS -----ve -
KUKLA --

SRO 
Tayyare 
Otomobtl 

Kamyon 
Motör 

ve 
bil O mum 
makine
lerde 
İsviçre 

mtınıOlt'ltı 

ıııı• 
S R O Rulmanlannı kuııaıı~ - Deposu: Galata Karnköy paısa 1'-'Ş' 

dile ettirdlıilm mlihürüm!l zayi ettim. Y~ - · 
nisini çıkartacafımdan eskiılnin hükmü : 
yoktur, - Halime Arat. 3427 : Bahçemize girmek ıçın karşısında 84 No. fBRAHi:M., ıc.-

: : ÇIOÔLU \'e ORTAKLARI "" 
7 - Posta ile g6ndl'rilel'ck teklifler nl . 

hRyet ihale saatinden bir ııaat e\•ellne ka
dar gelmlıı ve 1'.arfın kanuni şeklide knpn
tılmııı olması lı\zımdır. PosUıda vaki olabl· 
lerl'k gecikmeler nazarı itibara ahnmıyn. 
caktır. 

Fatma Akgöz varisi Hikmet Kır
lı murisine verilen 36639 No. lu ~ 
nounun koybolduğunu söylemiştir. 
Hikmet Kırlı hissesinden dolayı 

36639 sayılı bononun hükmü olmıya-

: duhuliye yoktur. - 1039, Telı.:-raf: TAŞKO~ 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' !j 

Piyasaya 
cağı ilan olunur. 3428 

8 - Banka ihaleyi icrada l!lerbeııttlr. 
(4982) 14972 Emniyet Sandığı Her eczanede satılır 

--..--------YATILI - YATISIZ. KIZ. ERKEK----------·· 
HAYRİYE L İ S E S İ 
Saraçhanebatında Horhor Caddesinde Telefon : 20530 

ANA-1 LK-ORTA-LiSE 
Eski talebenin eylilllln beşine kadar velileriyle beraber mUracaat ederek kayıtlarını ycnnemelerl ıtızımdır. Eski ve 

yeni talebenin kayıtlan her gı.ln saat 10 - 17 ye kadar yapılır. BUtUnlcmclere 27ağı.Uıtosta ba.'lanacıı.lttır. Yabancı dillere 

e2ıs 
ilk mnıflardan itibaren bB§lanır. Son sınıfta fen eubest de vardır. 

Talebeler mektebin husust otUbtıa ve otomoblllyle evlertne nakledlllr. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6851 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neıdyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik' FENiK 
:Mileueııı :MildUrU: Naşlt ULUO 

ULUS Buımevi ANKARA 

---------------------~ 

Yeni Sinema 
Bu ~ece 21 de 
SEVlŞTİGtMtZ 

GtlNLER , 
Saat 16.30 Beansında 

ANA KAl.Bİ 
Saat H ,30 ve 18,30 

Beansmda 
SENORİTA 

Cebeci Y enıdo$!'an 
sineması 

BEYAZ GttL 
TUrkce ıözlU, arapca 
prkılL AbdUlvehap 

Halk Sineması 
Buglin ve Bu Gece 

2 Film Birden 
1 - Casus avcıları 
2 - :Maskeli çete 

Seanslar: 14.30 • 16.30 -
18.30 g'CCC 21 de 

Saat 12.15 de ucuz halk 
matlneaı 

IUtıSTİMAL DAV .lsı 

Sus Sinem•51 

r ec• 
Bugün ve bU fC 

'J(J.sO 
Sant 12 -16 ve 

seansında fi 
Matmnzelln Bebt 

.. ıııd' 
.;aa t 14 \'e ı 8 ıııoarıi 

Dansing meıel 

----- a•~ HamamönU AçıK 
stncma.sı ı:fll 

FİRAVUNUN 1' 
Türkçe .asıo 

t 


