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CUMARTESİ 
29 

ACUSTOS 
ı 9 4 2 

Teısnt • U L U S Allbn --(Telefon)-
Banuarhk ım 
YUJ İ•lert M0dftr1!, 1081 

r Anadolu Sigorta Şirketi 
Dijer 9ehlrlerde bulunan eml!ldn!zl 

ve evanm Ankara'da s.l.eorta 
etti rebDindrılz 
Tati Acenta 

NiHAT RUTKA Y'a 
5 KURUŞ 

MUeae• Müdürü. , •. 11'4 
Tızı tıleri . • , o o • , 1062 
tdare . . • • • • • • . le>&t 

A O 1 MI'%. AN C> 1M1'%.O1 Q.. Mllraatat Telefon: 2687 Koçak han. _J 

• • • 
ORDU TERFi LiSTESi IKTI 
Yeni lişteye göre 
"··············································································· 

iki korgeneralimiz,· 
l • • ' ~ ... ' ... ~ •• : • .. ' -Mustafa MuOlalı ve Cemil Cahit Toydemir 

orgeneralliğe terli etli 
. . . ...... : .. - ' . . ~ ~ ~ 

Terfi listesini aynen 
sütunlarımıza ahyoruz 

--------------. 30 ajusros ~ wfi W.-i yük • 

l M!k tafdiia ikdnn eylmıifCir. Terfi edaı ı Tüm&mirallii• terli etlen 
Tufômiral Zaferimizin 

derslerine 

baflıyız 
Falih Rıfkı :.\TAY 

• 7..ferl« v. lci bir aü:Uece yeni WJ. 
kel« verit-; bııtkalanllılft mah, aım w 
hürri,.ed patı~ o milletia vanm 
..-lık. hartasınıa tdıirJer, dajlar "'e <>va· 
ı.r luıcar. BüyJe wuler, ıwıaık milli ta· 
rihcileri. w dacannlan övündürür; ıts· 
kerlik kicaplanna yeni dersler ili ve eder. 
ftıluıc İdlllnlıja mal olmaz. Bir tarih on-
1-'i JettfJenirken, yü:derce rarih böyle 
..terlerin yakıık11K'ırl9 yıktddıama w 
lı,,dslı:hıc- wJ.na Jlaet okur. 7.afK· 
lıer ... ki bir bülNıındlıne. bir ~ 
-, bir telio hırsa utn- -ı.a w 
ııizamları aln.t eder; bu hus, çim>ei 
ıtJnncWWer kadar ...aiı akJacWci mil
leeleri de boa w çıflıja boi<araac, bir 
az•n deniz l!llİbİ köpurur, kabarır, roıar 
w diner. Onlardan 1'9rbık munarebc hl· 
ımıraltırı kaka da, birıcun, ~ milll tarih, 
ne de iıuenWc tarihi bu fatihlere bir }C

rtl sayfası ayınımaı. Turlü ıürlü zafer • 
Jer vardır. Fabl yalnız biri, taarruza ui· 
ny1111 bir milletin. hayat ve ~ kav· 
psındald zaferidir ki bütün insanlığın 
gönlünde yer bulur; ~nüende bile kUı 
bınkmaız; yalmz o miHetin değil, harp 
filuWn düşmanları da bu uiere halt ve
rir; bu zafer, ahlak kiaıplar.- gİft!t', 
bütün edd>iyaılan Nnı'. Bu zaferle, is
ıill w bikimiyee boiutmalannıo öoüne 
~ ~ İn9anlıfl aııilleştinnek 
dlvası güden herkes ÖYÜnÜr. Türk tari· 
hinde zaferlerin her tıiırlusü vardı.r: fa • 
kat 1922 zaferi, böyle bir zaferdir. Bu 
zafere. yalmz ywdu parçalamak ve ken
di kullqunlmak İ9tenen Tudc milletinin 
ihıiyaa yokıu: bu zıı:fere, 1914 • 1918 
harbinden çıkan, yarı.ı hakimlik, fatih· 
Jik ve ,.ııanac RW'UN, öbür yamı mah· 
kümhılc, ümitsizlik ve mulümluk ıstıra· 
bt ile dolu, kendini şqınruı devrin de 
ihtiyacı vardı . Yenenler, feda edilmez 
hürriyetin bürün imklnsızJıklara karşı 
mücadele iradesini ıınlanıalı idiler; ,-e
nilenler, mağhirlardan en za),fı zan-

• nolunıının, bu ınUadele indesi ile, neler 
,..,,.bil«elini görmeli idilw. 

1922 zaferi ile kendimiz kadar her· 
bııe bayırlt olduk. Buawıe kadar da bu 
.Ene 'llÜcul veren .Jıllk ve tezel pr.,_ 
IJİplerine bqlt kaldık. 

Aldıiımız denler vardır: en kor 
lmııç harbin 8'da ~ınn ıstıraplan, 
kaybolan hurriyetiıı bir gunliik ,eref acı 
sın. deimez. Btt milleıin bir sa.at bükii
ı.n boynu, bınlerce uçan başa bur« 
çektirir. Harplerde döjütettk olen kah· 
ramanlar eksilımedikçe, bir millet hayan· 
nın nffıayeı bulduiu ttörulmemiııir. Ya· 
IMIMW'I betle• kay1ım olmıyaıı millec
lerdir ki ya köklerine kadar kurumuş • 
lardu: yahut, asulardaaberi kölelik 
&nru sünnekıedırler. 

1922 ıaferinin ahlilnoa ve dersleri · 
ne b&ğlıyız: bu ahit!<, mHJI bak v~ hür 
ıiyeıleri saymak ve bu hft ve hürrhet· 
!er ufruna bi~ ir fedaklrlıjı cok göm1e
mek, en büyük fedaklrlıjın hak 'ft bür
ri~ kaybından daha ucuz oldujunu bil
mek, )>ti «Xrs de yapmak iradesinin 
,-mmiyeceii z.orl'..lk olaıadıjtoa iınaomak
nr. 

Kağıda el koma 
ka~ar1 kalktı 

Hakiki Ye hükmi eahıılar elinde 
ye ,;ümrüklerdr hulunarı kljhtlua 
l'l kot1ma..ı h11kkındakl kıırıırlımn 11-
ırasına dair olaı> kerar ıureti Tilluek 
tasdikt• okauftıw. 

ordu mensuplanm candan, aönüldaı kut· ı 
!arken terfi liwresini aynm IÜtuolatımı· 
za alı)'ONL Bu tistere aöre. Orııenetti· 
Jije ıerfi edeıı Kor._.ıler tuniardır: 

Mustafa Mujlalı, Cemil Cahic İoy
demw. 
Korgeneralliğe terfi eden 

Tümgeneraller 
Hamı e.,.dar, Semtettio Taner, Is.

hak Awıi Akdaj, 1. Hıııldu Akoim, Rİ· 
faı Matanıcı. 

Tümgeneralliie ferli etlen 
Tuğgeneraller 

c-det Bi.lgiıio, H. Fehmi Ombıı, 
M. SJftl Seyrek, Emin Çımr, M. Kenan 
Esenlruı, M. Rasim T<>f'M"W, Saffet J'o. 
ıantı, M. Süreyya Serter, Mutrafa Baı· 
di, Rasim Seogk. 

Sııit Halman. 

Barem 3. tlereceye terli 
etlen A•. Atl. Hôltim 

Münir Koaçıtak. 

Tuğgeneralliğe ferli etlen 
Tuğ. Komutanları 

M. Fazıl Aykut, M. Fazıl Engioeluıı, 
fe)nıllah BarWın, Galoip Ulet. H. Hiıa· 
nü Elt11. Abctülhiı iher, 1. H.lckı T~ 
M. Selim Aydın, M. s.ir Balioilu. Ab • 
diilkadir Seven, Hlmiı Doiruer. A. Be
sim Besin, M. Rifaı Ôııtıonln, hı 
Öıtürler, Abdullah Ln . 

Tuğgeneralliğe terfi eden 
Lavazım Albay 

bı.a Sonakıo. 
( 5caa 2 ad ..,... ) 

Batan reaml dairelerde 

döküntü kCiğıt ve 
kartonlar toplanacak 

ve parasız olarak Sümerbank 
emrine hazır tutulacak 

R-t dairelerdeki ldiıt d&ünıülerinim muhafaza edilmeli haldandeki Jr.nr 
yüksek wdikMa cılımtttıc. Bw:ıa Pe bundea ııoara ~ dai...&erie 365Y ..,ılı 
bmwm ııümulü clahiliae sil8l bücüe m•nııneeJerde tünlük --w.dea hua1 
olan ~ veya renkli, çizgili, çiz(Ci.iı. yazalıt w ]IUlstz her -" Jü-.z .. dö • 
küntü kljır ve brcıonı.r ııoplaoarak nıtubetsiz w eemiz )"el'iecde muhafaza olana
ca.kur. 

Ankara, lıranbul w lıaıir ~i'l'leri ile .-.dan :bııtuec Veületince c.yin w Itln 
oluııaaık tehirlerin belediye huduılan içinde bul~ birinci maddede yazılı daire 
ve müeucselerde toplaaan ldju ve kartonlar bedelsiz olank Siimerbmk emriae 
hazır rurulacakur. 

Şahıslar elinde buluoao ve ildtKi mııdde hükümlerinin tatbik olunmadıil ma • 
ballerdeki daire ve mi.ıfleeşelerde ııoplanuı kiin ve kanonlar klju ıicareoriyle met· 
gul olıın kimteJere sacıılahilir. 

244 metre boyunda 

iOWA 
Amerikan ıırhhsı 
denize indirildi 

Nevyork• 28 a.L - lowa Ame
rikan zırhlısının denize indirilmesi 
törenlde bir nuNk eöyliyen deniz 
mUaref&r muavini ba zırhlının her 
hangi bir harp ıremiıine nazaran da. 
ha uzun menıı:llli ve daha seri ate•ll 
toplarla teçhiz edilmİI oldutunu ve 
Pearl Harbour'da bacan zırhlılar • 
dan ü.ııtiln aillhlara malik bulundu
tunu bildlrmiıtir. ı~ in•aııın -
da tayin edilen tarihten aylarca ev
vel İkmal edilmlııir. 

lowa zırhlıanin 
ltun,.iyetleri 

VaılnJtton, 2 8a.L - İowı ayni 
mod~l üzerinde inıra edilen 8 ır:emi· 
den ilk denize indirilen zırhlıdır 

Baolıca 115 puıluk toplarla müceh
hezdir. tnıuına 1940 haziranm 110-

nunda bqlanmııtır. 2"4 metre uzurı 
lukta olan bu ır:eırrl tonaj itlb&rtvlt 
ıımdiye kadar detun indiril• aırb
Warın eıı btıyütlldUr. 

Bu Amerikan zırhlui ağır loplariyle allf yaparhn 

Salomon adal•ındaki 
muharebeden sonra 

japonlar 
çekildiler 

V #INGTON' A GôRE : 

Bu, son ayl• ~nde•ı 
ücüncü jıpon yenilgisidir 

Alman Ye ingiliı 

~klirı karııhkh 

akınlar 
yaphlar 

ALMANY A'DA : 

Cassel 19hri, inaiterl'de 
de birkac phir bombalanch 

Vqingtıon. 23 ~ - Bl:briyıe N...- Londra. 28 LL - Hava Nazarlıtı
kjmın biklirdiiine aöre, jepoa deniz • ı nın tebll.tl: 
iiııılıii kıcft Ndet'i Salomon aıubarebelia • Bomba uçaklanndan mtınkkep 

( Sona 3 iiacü _,fada > <Sonu 3 tınell aayfed&) 

İstanbul'da 

İNÖNÜ GEZGiSi 
YARIN AÇILIYOR 

• 
19tallbul, 28 (Telefoala) - fnöoO .-sisinin lıÇllma 1l&reni puw IÜD6 ... 

12.30 da Zafer b&yramıııdıuı S<Xra ya.pılacakdr. Vali ve Belediye Reiti Udi KadıW 
o aün bir nutuk ııöyliyettk gezırinin açılawandııld ~ beltnecelctir. Gezgi,ıe 
dikilecek olan MiJU Şef'io -*«I ünifonnuiy.le at Ü9llÜ1ldelci he,ıkelinin de Cwa
huriyeıin i.IJımnın 20 ioci ytldöoümüne bdıw bazıC'I.,,,,,..,,. ~~. 

Hindistan' da 

POLiS 
köylü halkın 

üzerine ateı a~ı 
Madru, 28 a.a.. - Mıdru"Jo Ram 

.. ~ böla-eainde Pulankiriıi llH 1ilnd• 
P"li• •ilihJ, halka &ı!' açmq aonııa
da kalmıt ve birçok kifi ölmüaı yeya 
:paralw.nmı§tır. Burada aon stııılerda 
çrkm karıııklıldar hakkında t&hld
kat yapmak flHre bölce hakimi "' 
nında Poli• kuvvetleri olctutu halde 
bir köyle ırelmie ve buau sörea k6y 
halkı blkim bir tepede meTZi alnnl 
ve Polisin ırillhla mlldahaleaiae ae • 
bep olmuttur. 

Yağma yapanlara ateı 
ec:lilecelr 

Bombly, 28 a.a. - Bllıv e)'&]eti 
hUkGmeti perıembe a1lnü neırettiti 
bir teblitde Poli•io yafma yape.ckea 
görülea halk üzerine hiobir ihtarda 
bulunmakıızın ateı edeceiini bildir
mtıtir. Tebliğde, hllk1llnerin bu stbl 
soygunculuk hareketlerine kaJ"IJ c;ok 
ıiddetli davrınıoa#ı da turih edil
mektedir. 

Resmi mıkımlar bazı yerlerde hal 
km ntma hareketlerine mani olmak 
için hiçbir teeebbUste bulunmadı~nı 

(Soa ı UActl M)'f&d&) 

BASVEKİLİMİZ 
11111{111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SİVAS' A GELDİ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halkın çoJkun tezahürleriyle selômlanan 

B. Saracoğlu 
Sivas Lisesini, Milli $ef'in vaktiyle 

I 

okuduğu eski Rüıtiye mektebini ve 
muhtelif müesseseleri gezdiler 

sıvu. 28 a.a. - Şadc ~bir t.eıl5ı.ilc lleD"lllıatane oıbn ~ 8-o 
,C!kıtlılmdız Ş(lkl"ll Sancotl'U. beraberiı:dıııde Ol'ftrıenııl KAzım ~ oldun bal
«. bufl'(ln 8ll&t 13 1ıe MhJinı1ze ııelmillıer. ~ Valll, Komut.an. Beledift 
Re91, Parti M~ Pa2'l1 Relıııl. ukıı!r1 w müllcı1 erit.an ve Parlll melllluplan 
taT&tındıan ka!'91)anmlM.r w btr ıuılcıer1 kıta taıratında.n llf.'1Amlnn1191Bnbr. 

BıtwldMmtzle blr'Ukt.e MllY&hat etmekte oı1all ~ Bıı4tan Saracotıu da .... 

)"Onda mO:llc1 w ula!l1 ~ reft1<allln tanıtındııın ~larıml9br
~ l'ÖftTlek tl2'eılııe ilıtaaıYOnda - Mtırin ımıtıtellt ~ ,.,.._ 

lalım11 olan llVU1:llar 9Ql1ll Sanc<>AIN'W ~ ll'l!l)ı!ırı tmaMrlıerlıe .ıimlıaoo 

~- (Soma 3. ünaı _,,fada) 

Afyonlular 
kurtuluşlarının 20 inci 

ylldönümünü içten 
bir törenle kutladılar 

Af,oa, 28 e.a. - Alyoıı haBa dün j ıer w tıur.da ,.e' ahmşludır. Amt et• 
düfn- itgaliodetı kurtulutlanouı )ir • ı rafında Vali, Komucanbır, viliyeı w °"" 
ıni.nci )'lldönüıınüoii .içten cırzahürada du ileri gıelenleri ile obllular -.ıe biaie&ı-
kudamıılmdır. ce halk toplanmriı bulunuyordu. Töre 

Bu -aJe ile ,apılan ve çok he,e • nicı anıc etrafında ~m kısmı (ok ....e; 
Cllllı SC\"90 cörene, bundan yimıi yd ön- r~ oJmuttur. Sfü. alan hatipler llİİOİİD 
ca oldııiu gibi, bırana ordummıun Af· af)"Ollllular bdaf- Türk uhnu için olm 
,..,a'a Prifioi ..mnııı bbnmMı asker • büyük &ıemini belinmi,Jer, eşsiz lııllJrlP 
lıerimizio lııetif lııoıMsml ~ mmı Ebedi Sel Atatüı:k"ııo w tehidtıriıııi-
..e- ... ile ~ mı aziz hktra.lannı Ş8)'gt ile --Mil-
~ 111bdeıimiz. ~ " Sel İnöoü'ye, kahram.ı orduya ... 

......... - )'Ollw: iDıeriode coplıırıao ---~ w U-lannı ifade .... 
lımif ._. kütleleriniıı siittkti da,ı.ı suretiyle el,ooolulann samimi bit' M 
..-lan pçerek Zafer mıam &elmit • eeKiımaD o.knutJardıır, 

Y aflı gürqlerden heyecanlı bir görüniif 

ffürk Hava Kurumu menfaatine _________________________________________ ,___ 

, 

YAGLI GÜREŞLER 
1 

BUGÜN BAŞLIYOR 
Giifeılerln herkes ini ından görülebilmesi 

~in bilet · fiyafları ucuz olarak tesbit edildi 
BU .,clılaberi tıeıdbi içtn ujraıılan j dtNDıttır. Sca~ )'eli! çayırlannı ,.. 

ve )'Uftlua her taralıodm dawc edilen ta· iııtizamım ille defa gören bazı pehli,..._ 
DllUftll başııehlfvanlantt itrirak ed~ii !ar, "yailı güreş dediğin böyle )"elil d6-
büyük yallı Pireıler bugün °19 Mayıs tek uzerinde yapılır, hııowı tadı bl\yW 
9Udyaaıunda saat 16.30 da bqlıy&cakur. yerde çıkar diyorlar. 
Dnec edilen ~~ ma:da ken- Müsabakalara saaı 16.30 da t.ıla • 
dine ~ memleketin birçok yerin • nacaktır. l!vvdl dllYUI zuma peblıvaa 
dıftı &\jrefÇiler de gelmektedir. Böyle havalara ~alaaıtc, cazgır ortaya ~lm 
~ ıüreKilede Aııbra'da illc defa ya- pehlh'&Jllan halka takd m itin "tki _. 
palaaık w 19 M.,.. ~un züm· çıktı meydana. binbirındeo merdane M'" 
riit (&Ylrlan üı.erinde olan bu aüretler diye meşhur duasını ol-uyacaktır. Pela -
~her canıfuıda ~al.ika U)'ll • <sonu 2. lncl sayfada> 

' 



Terfi listesini aynen 
alıyoruz sütun~arımıza 

-z-

llllatfllD il l!l J 

Milli 

İhra~ edilecek 
yapağılı deriler 

Tabip Albay · A. NihJt lnaldı, O. Şükrü Geııçer, lb· 

<Ba$ı 1 inci sayfada> l lim Oelikanlı M. Sedat Aybar Yunus 
Tuğgeneralliğe terli eden \kaylı, M._N~ri Ulu"°>· İh,an Yıldınm, 

bay, Fevzullah "ı ilksel, Kemal ))ogıın- Şefimizin 
a.y, Mehmet Koç, llalıl Çok.} Uec, ~et· 
hı Ur, X:yup Kurgun, /,eki Ege Ahmet h f • 
l.iöııen H.o.:nızi o~tvkııt !lnkkı .\yışık, seya Q l 

yapağılarm uzunluğu 

ne kadar olacak 1 

Bir güzel sanat eseri ••• 
. . . _ rahim Erkalır, Tahsin Hoplu, A. Fevzi 

Nıyaı.ı İ•m<.'t Gıızcıı. Bad:ıku!, M Kemalettin Olgaç, Ab~ül· 
Tuğgeneralliğe terli eden '<ııdir Bağan, R. Ni>azi Tuna, Taceuio 

Veteriner Albay J Akyel, A. Şefik Çakır, M. Kemaleııin 

AH Karadeni• 

Hayrettin Manyak, Hü&cyın Arlı, Ne
cati i.hçer, Hakkı GUhuy, M.dkoç ç.n.. 
ta.noglu, H.c~lt Mııtcr, Cemil Kırıla!, 
Suıı.t Koral, Refık Y urtscver, Halit 
Üııı:ıiner, 1'"cthi Gilıııuşııynk, O ııı,ın 

Bir atalar sözümUz vardır ı 

Ankara. 28 s..a. - Ticaret vekıl.
letinden bildirilmiştir: 

Deniz T rığcimiralliğine terli 
eden Tuğbay 

ı Kumkal • Mehmet Ertaç, Sadi Aksoy, 
Mansur uıu.~oy, Sal'1ıauin Amak, O. 
Talar Önal, Sadreırin Kaygısız, Ha}d3r 
Alkor, Burhan Ercan, H. Madt Kohan, 
M. Sadeııin Ünal, M. Emin Tugaj, i. 
Hakkı Turkoğlu, Enver Ona!, V:xiat Al
Pagot, M. Sadık Belentepe, M. AJ~ah 
Babacan, Tarık Erer, Muzaffer B!nı;öl, 

M. Resar Tarlan, .M Munür \finican, 
Muammer Mengıier, A. Salih Akhaysan, 
İbrahim AkdaJ, Burhanettin Akyıldız, 
Cevat Ertan, Selami Ba~aran, Hakkı Bü
)'İikonat, M. Nuri Seçkln1 Bahıtır!n Er -
kum, Saldhatıin Ora}dın, Refık Sukan, 
M. Nedim Öz.a!uuı, Ntcaıi Arman, Sah· 
ri Süer, M, Neşet Mergcn, A. irfan Tu
na. M. Remıi Kızıltan, Hilmi Arıkıekın, 
H. Rifat Kolat, o,nıan Akat, M. Emin 
Tııçay, M. Hayrettin Ba•aran, Mehmet 
Gürgözc, Hasan Gur, Süleyman B1rlas, 
Rasim Yüksel, Ali Hakı;üder, !)evki 
Kandemir, Selimi Esen, M. Vedaı Şen
yol, Zlyaetri.n Doian. Kılzım Günay. fu· 
at Kaleci, A. Nazım Arbak, Cahit l'ır • 
gay, A. Nihat A}mergen, A. İhsan frim 
Swe)'llilap Dönmez, Ş. Niyazi Geııçer. 
Hü~ Beril, H. Basri Ungun, Mustafa 
Çiçekoğlu, Nureııin Yüceun, Mehmet 
Uysal, A. Faik Atılgan, Ahmer Ural, 
Hüsnü Barmak, NurL't!in Oral, E> ü~ 
Çeıinanapa, Rüştü Tekinalp, N3'uhi Ba
ransü, M. Ferit" Menııiı, Ali Bi.rkal, Ka.l
ri Yönezer, M. Suphi Kışgı, Kemal Tefl
man, Enver Bozkurt, Cel31 Alpa>, Abdiil
kadir' Silay, Hüse}in Sönmez, O. Namık 
Gulteidn, Osman Toprakoğlu, A. 'Lfam· 
di Öıtekin, Orhan NccJeı Uıugu, Cerııil 
Türker, fahri Ta.rım, M. 7t"ki Maıer, 
A. Sami Uçurum, M. R~at Pars, Sahri 
Gürer, Necxlet Öge, Mehmeı Kızılıan, 
Bahri (hol, R<.'aı.i Hekimoğlu, Re-ıat Gö
ker, Mehmet Kam.budak, Abdullah t'en· 
)iiz, İbrahim Oikka)-a, Osman Olcay, A. 
Şinasi Bi.iyükdere, Zi)a, Tekin, Kemal 
Sungurtekin, Mehmet Ören, H. Mekki 
Koylan, S. 7.eki Erel, O. Şinasi Ö.ı:klln, 
M. K~ Özelçi, Nü~het Ulusarslan, M. 
Şakir Perkün, Nahit Gökçül, V. Bayram 
Özen, Nıhat Haşta, S. Sabri Bo)san, Ni
hat Özıop. Mehmet Ercin, M. !'lecmi 
So}'oğlu, Eşref Savur, Y. Kenan Küçiık· 
vural, Behçet Gcirı.:el, .M. Ali Caner, Ala
emn Metiner, Osman Bar~an, Hamdi 
Demirören, M. Nurctıin İnanç, Y. İhsan 
Sarpkaya, Yusuf B<l)'ll, Sevket Temiı, 
Ihsan, Yalçıı:ı.kaya. Server ince, 1. Tev-

Tığ, Abb!l8 Yurdakul, )lticahit Da • 
rıııılıoğlu, S:ılilı K ınle•, Jo:nver Eltıı
tan, Alı Hıı.ı. Bıılnınır, İhrahiııı Ba}ar, 
Reııı"'i Kutsal, BUseyin Karnddı, Ha
lil Akçar, Gel H ~şmc, Cemil Yucctin, 
S,ıim Harman, Halim Ersoy, Sa -
bahattin GUrbingöl, Stile) ıııan Dıığan, 
Muhterem ::ieben, Mu tafn grpınnr, 
Halil Hlçsı nnıcz, Bedii Birol, Haif 
J-:lınas, Fahrettln Sıınm'llr, Necntl Er· 
genç, Xecclet Öıı:el, Tevfik Tunçhzgılr, 
Mehmet J::rtan, Bekir c,urel, tiuphi 
Ergezen, Fuat \ykut., 1.lıiseyin hrdo· 
jl:an, Mehmet Alper, Ha)rİ hı·e, 'eıi
hi Akın, Emin Bıı> sıın, Cihan ;:ıenlı ın, 
Lutfi Ba) rakıar, llamdi Muın3ıığlu, 
)lııstaf.<\ Yukscl, llilmı Altay, Seyfi 
ÇC'lik, Hikmet YUriır, Ahmet Karıı • 
ıriılle, Heşit Ynnıancr, lli1111i Akl(ıin, 
.Süleyman Keı:eçi, Du rrıııış F:rkan, 
Necmi Girit, Hıfzı Orkn.n, Nec ıli 
Altan, Ceııınl F.rtıınk, Muıutfer Ay
dın, Ali 1'aşprn3r, Osman Aner, I'ur· 
gut Özkan, i'ltiınUr Gen~er, Cem ıl 
Tek,, Taht Ka~ us. \lııııet B ıysa , ÜJvi 
Dnlba), Sabah ıttin Dılg, n, Nilı t Al· 
tınbulak, Adıl Ulıı•, G ını l ıııgbl, 
Kiınıil .::ıava , .Mu6tafa Özhoya, S ıdık 
Bıığdatoğlu, • "i> nzl Gvkı•r, Ce\ det 
'l'u)i(an, Tevfik Kızıltırı. Orhnıı (ıtln
er, S. Zeki Kırdn , Ensar Blngıil, Re
~it GUktuna, Fniırettın Akı 11.ıkkı 
Tulgar, Halim Oc klı, Nuri Kocner, 
N aıııık Akalın, Osman '1 ıbık, Saim 
Öır.tekin, SUrena Koç, llasan Alp, 
)fehmct Osttiıı, Ha nn \ip v, N tznn 
'!'aşar, Dursun Çakır, Ralııııi Hozka· 
ya, İl.zettin Ünluoj!'ltı, Bıırlııın 'faş, 
,\hnıet I~rkan, İsrıııııll Ulud ıj'(, Kemal 
Alkın, ~lurat Erılıı', Şecnettiıı Arsan, 
Turhan 'l'iıııur, ııus ııııcttln UlRŞ, s~
lih Akkültekin, Ferit ::ıonmez, llefık 
GUrer, Hüseyin Erdıııhııu~. Şevket 
Doğruoğlu, ::ııtkı Ocı\I, İlyas Ul'ga, 
\'eli AkgUrsııy. lsıııall il erci, l' ethi 
Aşkın, SuJeyıııan Evren, Mehmet Er· 
giil, Zeki Ertiızlln, Feni Yunıı, Ne • 
.iat Erzaınıın, Şemsettin S ırııi Alpııt, 
llaınıli Çiydrm, .Mehmet Ali Altan, 
Atslan 'l ıirke , Necı tı Alptekin, Nr.c· 
det Yarol, Selim YtH'ebllgen, lzzr.t 
K_oloıclu, Sa.bri .Sayl(ınkıırs, Fethi Sec:· 
kın, Fa~ıl Özıttiner, Cihat Etgil, Nu
rettin Oztürk, Hihırıct E~ll. Ilıı.san 
Demir Suat !'ekin:, Snlf Donancı. Ci
lmt Trıııren, Orhun Uçel, ıı ılıt l lıır· 

"Çok yaşıyan değil, çok gezen bi • 
lir!.,, deriz. Seyahaıin değerini 
hepimiz kendi hayatmuzda da 
tecriıbe etmişizdir. Her seyahat
ten döııll,7te görğiımüzUn, bilgimi
zin farkına varmadan arttıı';ını, 
seyahatte yaptığmıı:ı: müşahede • 
!erden bütün h-ayııtımız boyunca 
faydalandığımızı, her yeni ikli • 
min, her yeni bucağın idrak uf -
kumuzu genişleıtiğlnl biliriz ... 
Kendi muhiti içine hapis olarak 
yüzlerce yıl yaşamak insana. bir 
ilk okul kUltUril bile vermediği, 
halde, müşahede kıı biliye ti ve 
muhakeme kuvveti yerinde olan 
bir seyahat meraklısı, bu geziler
le; Universlte kliltllrilrıe rf~hlp O· 
luveriyor! ... Sulh yıllarına kavu
şur kavuşmaz, hepimizin bu ge· 
zllerden bol bol fa) clalanmamız 
lazımdır. 

1 - Görülen lüzum üzerine, ih
raç edilecek kırkılmış derilerin Uze· 
rinde bulunabilecek azami yapa~ 
u~unluğ"U hakk.rnılaki kal"ar aynen 
mer'i kalmak şartiyle, yalnız natürel 
leriniıı üzerinde bulunabilecek aza
mi yapa~ı uzunluğu sekiz santime 
çıkarılmıştır. 

Cevat Ulman 

Barem 4. dereceye terli 
eden As. Acl. Hakimler 

Abdurrahman İhsan Toböz Sem 
wctin Türtt, H. Hıı,~u A)<lmıı 

l htiyatıa Tuğgeneralliğe 
terli eden 

f. Hakkı AIPAr. 
ALBA\ LICA TERFi EDFN KUR...\IAY 

YARBAYI.AR 
Halit A>4rut, Burtıanettin Öz:kök, Az. 

.ı Turkay. 
Y ARBA YLl<'.'iA TERFİ EDEN 

KURMAY BİNBAŞlLAR 
Klmil Giray, Eırver Aka, Nızamettin 

lltarıacebe, Hazım Erren, Necati l!ter, 
Şükrü Sictt, Hakkı Önen, Fahretıin A)'· 
lmt. Muharrem Savtekin, Lütfi Güvenç. 
Ali Rıza On8n, Ahmet Adnan Akan, 
Necmettin Günbay, Kadri Perk, Raif Ya· .... 

BINBAŞJLIGA TERFi EDEN 
KURMAY YÜZBAŞILAR 

Celll Erikan, Şadi Tahsin Özyarıuk, 
Ftıluımettio Aybarlas, Halil Güney, Naz· 
mi Yöndar, Saim Yaricın, SaJahartin fiı
lllllk. Sım Ôktfll, Muharrem İhıan Kı • 
ulojlu,, Sal&tuıttin Günlrut, M. Ali Ay· 
1af, Muhittin Okyavuz, Fehmi Duruk:ın, 
Cem.il Uhl('e-vik, İ. Hakkı Kurtbi)ke, Se
daı Deınirt111, Tahir Tipi, ümal Man -
clmoiiu. Remzi Soyoiuz. Sallhattin Kap. 
can. 
ALBAYLIÖ-A TERFi EDEN PİYADE 

YARBAYLARI 
ltAmil Er~, M. F~ Ardc, İ. Ethem 

Yener, M. Neanettin Tuııçtt, Mehmet 
Kutmaoco. i. Fehmi Akın, Sadık Paran, 
A. Nafi Tankut, M Fahri Kıricalııı. Feh
mi Narter, M. Fahri &er, A. Kazım 
Ye,ıaı-n. Hamdi Özveren, Nuri Yüzer. 
YARBAYLl~A TERFi EDEN PiYADE 

BİNBASILARI 
M. Ki.mil Altunay, Kadri Alrui:, Ali 

Rıza Aks<iy, Muz.aHer <:ehe, Abduı r:1h
man Yılmaz. İ. Halil Özbingöl, lınıai: 
Zeki Arıkan, Kadri Tunçay, Yaşar So· 
lmllu, Kema-1 Balta, Srıbri Eriş. t. Erhem 
Ataç. A. C~at Niron, İhsan Alter, Asın: 
Mcıncı, Neşet Senmy, O. Nuri lşıknıan, 
f. Hııkkı <'htürk, Sezai Ökıe, M. Cell'al 
Tam,n, Murat Erreyiş, Ha.~ip Ron:ı, Kil· 
zun Uğur, Ha$İm F..rtan, E. Vehhi Eıdil. 
Sallhatrin Migal, Ihsan Akar, M. 
Mihri Sttdaroğlu, M. Fahri Al -
cam. Rifar Alpan, M. Fuat Suncl, 
Hüseyin Yemenici, A. Hulusi Öascl, 
Hiısoü Oumlu, Abdü~üs Turgay, R. 
Hurşit Erdem, M. Nuri Toker, Jfayri 
Atilla, O. Nuri Akı, Esat Akçetin, İ. 
Cemaleııin Akpınar, Ahmet Kuthav. M. 
Tevfik Ural, M. Mazhar Bill'fll, Ken al 
Ağralığil, Abdurrahman Erm, Safıeı 

Kayan, A. Kemal Ergüden, Kemal Tun· 
~. idris Murgus, O. Faruk Öıdeınir, 
Vıımıtı: Erkaya. A üki Alp, M. Celıilet· 
tin Akpınar, M. Şülmi Ou~•ak, A. Celili 
Akçay, A. Sefik Turker, Abdu-ralııı.an 
~. Muufftt Gülener, Muhıtıin 
UIU90Y. M. Nazif Günay, Tahir Akıncı, 
Nuri Yıırdakul, M. Salih C':rüçerdem. Bil· 
mi Edcal, Hüumetrin YHlıojlu, \dil 
Akaôn, A. ~man K~benn. 
alNBASILICA TERFİ EDEN PİYADE 

YÜ7.BASILAR 

Hidayet Erdönmez, A. ülal Ahak, 
Cemil KOÇU, Behçet Doğanberker, O. 
NUr.i f~cr, lbrahim Burat, Du mu5 Ba
nn, Y. Naci Tavuz, Hılmi Ba~dc. 'Ke· 
...ı Ertürk, Atıf Cinoğlu, Vedat Gorkan, 
M. Naci Özdernir, lsmail Erdem, fcV7i 
Yılmaz, Tahiır Ertan, Nurettin TuAcu, 
Şecaenin Akın, Umran Yetipl, Ö. LütF 
Kocarilıtc, M. Mlim Mete, Muzaffer 
Esmea, Nedim Erudcu, ülllettin Dum· 
hı, M Akif Erelp, Adnan Akbıyık, f.t· 
hem Buaaın, 1. Necati Sayın, Ga:.in On
gaqer. M. Şnoker Sualp, Şükrü Altan, 
Selih Özca.n, 7.eki Akmarı, !iülevman 
BatetDez. Neati 8üyükkaraman, Ömer 
Kulıar. Hidayet Karacan, M. Ferit ('•nal, 
Repc Beysan, Vefik Sanalı, Hahı Anıl, 
A"YQi Jt.:;ıanlı, Hüseyin Ôzdi>ar. O. 
Nuri Mer~. Sırrı Araman, P. Remzi 
Okta,,, Mukim Dumlu Zekl Ktz•lııık, 
Naftt ÖUü, Cemal Sunguralp, Nazmi 
A1pn. Hayrenia Oktay, S. Şemsi Çe • 
dmü. Otman Tanıil, Halil Tümer. T:s
cectİJl Caner, Ragıp Kandemir, Bekir 
Edis, Saliuı Dilmen, Akif Özmen, Ab • 
diilkadir Maviruna, 1. Kemaleuın Oba.İ<, 
Ihsan Ersayın, Talip Sezgi:ıalp, Bedri 
Ozıe , Zeki Ôıden, Tevfik Akyüz, !nıin 
Oner, Avni BaŞ)'ijit, Tevfik Aıaçıır, 
ltudchui Kutluca, Şakir Akhun, Cevdet 
Özsü, Mekki Gürsu, Eni~ Okm~n. Şera
fertin Köker, Cevdeı Erıuj, M. Nuri .ı.k
lat Recai Dikmen, M. Cavtı Aıaklıl, 

Al&ecria Zeren, O Sırrı Y.ik~len, M. 

fik Sungur, Celal Erkaın, M. Ka-
zınl Enü, Niyazi Çailar, Resul 
Yüce, Cemal Toprakojju, B. Nuri 
Erı::üden, Cevat Gündoğdu, Ramiz Kıl • 
kış, A. E)up, Mater, 'A. Feyzullah İçay
dın, M. Adil Demirkan, M. ük.i DoJaıı, 
A. Rasim Baydar, M. Nuri Marmara. Nev 
za.ı Ökten, Cavit Aıal, A. Hiknıet Erin. 
Rurhancmn Gııktürk, Musıafa Fahri 
Ersü, Hayrettin Ünsal, Fethi Tanay, Hik
met Akıncılar, Şıruni Osma, N~ıni To
ros, A. Lütfi Kırıkkanaı. 
USl'Et.~mNLtct: TlmFİ EDEN 

PİYADE 1E'lÖMENLBRİ 
Oıucr \_;) ıı:ur, l. l!:tncuı Hı:.ıaı, ltl. 

:,ctıa. Sugııı.ık, Muharrem \ urlcr, Abı· 
dııı .\Jpıı), l;avıt l.iuksu, Sıut l'ıriw, 
Mulııttın .Manclere, ::ı. Ali ltudu Rc
ş,ıı ~rtan, ::iuı.ılıı Elıren, \. h.enan 
A~kın, ::ıaıııı ı ... uc;uk, :;;ukru ~rkal, 
i\lcJıuıet o~turk, :\lu1..ıtrer \ıuııı.rtlag, 
'l alat U;&dugıın, Eıuiıı Derici, \ ey
sel vulş ı.n, re,·fik K ılkancı, Ahıııet 
Ertuna, lL!lnıit Gırdivan, Hilmi . Ar· 
man Oktay Ekıuckçl, Sükyıııan Uzde· 
mır, Zeki .S••) su!, Munmıuer Ak, Mnı
hur Uzel, zı,a Uzer, Cemal Gukalp, 
~ııdettın Akgllner, Muzaffer Y.~kt.a 
Önder, Uguı; Svkhan, .Surettin Uz -
bek, Abdullah Kvker, Ha) dar ller • 
5ek, Ahmet $Q,>er, Ekrem Volmay, 
Lutfı Uncr Alıwet İlhan, H. Mehmet 
Uzcan, ~nzııu Yuecl, Sült!)ıııaıı Ko· 
ral, Rnuf Subaşı, Necati l':vi en, Mus
tafa Erd(Jğan, Muıutfer Uvıuuyol, 
Şahap Esener, Ali IJuLıuııan, Lütfi 
Bııgatur, İhsan Gürsan, Asııu Söyler, 
Sırn Tolga, Mehmet Gılkçe, lınıaıl 
Gürel, J.<'ahri Cınııll, Mehmet Yüksel, 
Sadık Hor, Hakkı Karatekin, Neşet 
'l'aner, Keınal Saik, Mustafa Erden 
ŞUkrU Sönnıezsoy, Mehmet AkaırUn, 
Mu~ııfler Koılsal, Sabahattin Erdeniz, 
AhdUlkadir Savuş, Osman Hııarcık, 
Celal Unutmaz, Şevket Ercin, Ahmet 
Cansaran, Arif Koçak, Cemil Barun, 
Ne10lh Savaşkan, Hasan Karaaralan, 
Bıısrl Koymen, AIAettln Kalender, 
Lütfi Özen, Lütfi Tekeli, N. Ziya 
Pınar, Abdullah Tunaoflu, Necati 
Çotuk, Cemal İlter, l\lusaffer Buğra, 
Kemal Demirel, Muammer BüyUkofa· 
oğlu, Selimi Alpar, SelAhattın Gür
er, ŞukrU KayaRraıı, Mustafa Ertop, 
Asaf \Is. n Nail Karakuşçu, İbrahim 
E,ıi:e, Sadettin Babacan, Burhan Özer· 
ten, İsmail Akıneri, lliısamettin Uz
güner, Saım Orer, Muzaffer İlkesen, 
Hemzi Ata>, Dekir Avcu LUtfil Al • 
tug, İıı:zet Aykurt, Kamil Gokçc:, Mu
zaffer Duruk, Nevzat A~ ıııete, İbra· 
hım Ernek, Euı!n Erdik, Ali Erk, 
ua~aıı tiurıer, ::ielaıııı lluyıııun, !;)iıkriı 
Uı.cr, l\iusı.~ıa Karaınun, lli'ahıt Yazı· 
cı, lkşat Jakender, Şukrli Alı.>tlirıı:, 
l"ethı \al kan, .Mehmet <..i unu:ııgen, 
~akır Uıer, Vufl Oygur, .lic:thı Aker, 
.;,,ıluıı lttın Jşçıuglu, .t::uıln Ercıı, Mu· 
\ a1<kar Uzman, Alı llelel, ."1 ustafa 
ı u;mn, Zeıd Apaydın, Hüsnü \.arlık 
Nun Atvuı, lalııt Uzbarut, Muzııffe; 
Uğur, Mustafa Çakır. R!ilımı Tokat, 

* Gezinin değeri Uzerlne böylece bir 
mim koyduktan ııoııra, Cumhu -
riyet Tlirkiyeslnde ba§ta tıefleri
miz olduğu halele bUtUn devlet 
adamlarımızın daimi bir seyahat 
halinde olduklarını ı.rörı!Ukçe 
sevincimiz ve onlara olan gUve
nimiz bir kat ılaha artıyor! ... 
Oh! ... diyoruz, Milli Şefimiz ııe
ne bir yurt gezisine çıkmış ! ... 
Gene ııraya hiç bir vasıta koy • 
madıııı yurdun köşe bucağını o 
keskin milıı,meıle kuılretlyle, o 
saııhlarm derinliklerlne dalan 
nUfuz edici bakışlarlyle göre • 
cek ... Her gUn hepimizin görUp 
geçtiğimiz, kısa ıcörUııterimiz ve 
elice kavrayışımızla basit sandı· 
gımız büyük meseleler çapl'aşık 
davalar geııe o rl:irıtken ışıkları 
ııltıncla didik didik edilecek, ge· 
ne o kafanın muazzam tahlil ve 
terkip cihazı harl'kete gelecek• 
bu meseleleri bu davaları kara -
ra ve hükme bağlıyacak ... 

- Oh!. •• diyoruz. Milli Şefimiz ara· 
ya hiç bir vasıta koymadan mille· 
tin bUtUn saflııriyle apaçık konu
ııacak, onlann ıarzularını dinleye
cek, onların clerılerlni cleıecek, 
millet her şeyi olduğu gibi ona 
söylemek imkanını bulacak ve 
biltün bu dinlemelerılen, bUtUn bu 
müşahedelerdeıı şefın teı;ıhisi do -
ğacak. .. 

kal, Fethi Akman, Osman Onııl Alı· · · 
ılıııırrahırnın Oıık ııı, Mustııfn ü'zhck, Mıllt Şefımiz, yurdun köşe bucakını * 

göl'ınektc, nıilletın her tabakaaiy-
~lehıııet Bilek, Celil Sucr, Arif 'l'aş- la kaynaşmakta ve aeyaha.t yap -
er, İbrııhinı Atnrs, Burhan 0.1lhııs mııkt'a ilk TUrkiye rekorunu kı -
Nııri (halt ıy, !ıfclmıet Ürleıııi~. :\-f;ı: ran bir devlet adamıdır. Hatırlı • 
sıı Kılzım Başarsııy, O~rnnn K ıptan, ya.hm , 
Ahmet ('flp, Tahsin Orhon, Ali Ko • Lozan'a uğurladığ-ımız tren ı;ıencere-
c;ar, F.rızıl Oymak, ll.ısıın Alpa~·. Yu- sincJeı:ı bize bakan ve glllilmsıy,·n 
niis Parmaksız, Cemııl Gcnc:ımven, 0 sevimli yüzü, 0 giin bugilnılür 
Sabri Toroz, \hrncc Pı kean, Galip dııima, ya bir uen pencrresincle, 
Akıt)", Esııt Uygur, Ömı-r 'fıırgun, ya bir otomobil ic;intle, ya bir u-
Muzııffer Keıııen Ahı1u kadir Kapıcı, çak govdealnde, veya bir atın ıır-
Osman \taç, 1 lıisevin Keınt" • .:-."ı dlrn tı:ıda, VA daima milletin sıcak bir 
Dcnizoğlu. Htiseyin Cand ~. :\fustııfo so.:vgı çeııberi İçinde görliyoruz. 
Yalçın. Mehmet T nvnlaç, Il>lki Men· Onun seyahatlerinin bir hıısuıılliıti 
l<'ş, Salih Atasoy, Mehmet Dener A- de, daima öğretici ve aydııılaııcı 
zer Üğtıt, Necmettin Gıırrnn, l\f. Ali oluşunıladır .. O, baş saılece gören 
'l'ıırkdoıJ;,ın, Kl\ıpil Ar.crı, lbrahiııı ve dinleyen yani alan ve topla • 
yüksek Atıf Dönıııh, Vcd ıt Kur.1.&u, "an tek l.ırııflı bir cihaz değildir. 
Kiuıi inal, İsıııail Gillgıı, llalit Mun- Her gez.isinde her gittiği yere bir 
er, Milcnlıit Canik, A:ı:mi Mele, llıra- bilıd· bır d;l"~ktlf, ı,ir varlık bı _ 
hlm Şener, İsmuil Uzkan, } etlıi rakmı~lır: Öğretmiştir, aşılıımıı • 
U:f.loprıık, A. Sal,dıatıiıı Akan, Şev • 

tır, ay<lml:ı.tmıştır. 
ket Barlas, Ceıııil Genç Vchhl Ert ın, 
Turhan Öıuclı, :::,.ılAh.nttin Ozılugan, ;-ımt Şef'· bu gezileriyle bUtUn clev
Arif 'Koper, Orhan Alper, Ituut Go- lı·t adamlarımıza, bUtlln büyUkle-

rlmize de örnek olrnU!!ltur .. ren, Şevket Etıııı;. Sr1<lettin ,\kran, Ce· 
mal, Seyirden, Halit Kurt, Fatin Ün- Bıışvekilimiz bugün do~cladır. Ve • 
al, Rıza Sa> gılı, Sab·ıhattln Sapan, kilelrlmi7. claimt bir seyahat için -
Srılim Gwnal, fsıııı.il •ı:arc:ın, Hüseyin dı·dirler. Parrl bUyUklerimlz halk 

yığınları aras111darlır. Mebustan • 
Sahintıa~, Kadri Alasıza. Cihat Ko -
nuralp, Vahit Dcmirk ıyıı, Hıza Tun- mı'>:, yıırdumuzun dört bucnğının 
er, .Mehmrt Po.:ker, Ahrnl't İlik, '.llya ta7.e havasını her gUn Meclise 
Altıııok, )lehıntt Kucaturk, Samim tasımaktıt.dırmr. 
Do)i;<1n, Bahri Üzttirk, • 't•c.ati Y~ksel, 1'1filletı-e kazancımız, bUyük ve ölçU-

sUzdUr. I• alıri Alılsar, Yeli Gukhan, Mu ta fa 
~ava•çı, Nl.ııımi K(Jıııın, Sabalı.attin 
U:ı:üdoğru, İbrahim Arı~oy, .Seyfi 
Tunçkaya, Sernecttin Artunç, Alıdıll· 
kadir Yakut, )fıthat Yılmaz, Lütfu 
Kunter, İzzet Oktay, Ali GczczoğJu, 
lliıseyin Bavknra, İsmet Yılmaz • 
~ılı, Rahmi Khnter, lt.nhıııl Karlı 
Fahrettiıı Çan:ıkçınğlu, H. Avni Ek: 
s~z, ~~esut ~\·iııç, lliıscyin J',rnl, Tcv
f~k 01l8r~lan, Nihat grken Niyazi 
'1'Uttlncü, Hakkı Bozkay11, E:at 'fnvu
ren, Mıııaffer Ganko, 11. NirLıı.i Say
dem, Celiıl Kolj:ı, İsmail Erener, Mu
ııaffer Kulur, Hilmi .Mutlu, II. Fethi 
Ortııç, Z!llıtU Meli', Temel Tast,ın 
Salih Ajianlı, Şıı.klr Kı:r.Iltn~. SnlAhnt~ 
tin Karııha~. llifat Yalhzatlı. 

USTECME.. .... LtCE TERF1 EDEN 
GüMROK TECl\iENLERt 

Osman Akgün, Naci Duıntaıt. lif. Ziıh
tü At -.aıner, FahreWn ôztaskın, H. 
Hil.'lllil G!lorhaıı, Se) ıeı.ttn Güvenli, Mu
ammer Akca, Mehmet Al'Blan, Müker • 
rem Aşan6U, .Muzaffer Kanın, Feric1un 
TilJeıı, M. CciAl Yet.ktn, Cttva,t Gür~, 

Ali AM.ı.ndc, SCd&t Kat, AbdUITllhim. 
Ert.unc Ern4r Ertu~ Lt1trü Güze.r, 
Hüse;ı.'ln Sone!, Enver \.k, Hıısan Eı1ml 
Hasan Bllglc<.'r, N<.'ŞC<l Güne-, HUsnU 
Gü.-carı. VOlıl Ö2kaıı, Abdalll<adlr Omıv. 
Mııızatror CaAarer, l"lıkrd Tuıtcu, Nacı 
Se.va.ıı«, Z\hn.I Kaya, Alp Ak.at, Nımnl 
Al<ael. Cihat Erdlnc, Elcreım ôıyı~az. 
Abdullka<tn- Iıık, Sllıkrü ıcn. carer ıca

~ Tahir Ereoy, faınaAI önder, Naci Te
ktn. C!ha.t Güoor, Doıtan Yücel, Fo.hrl 
Kolıburaıl, Hamza Abırrga, Huıı.n Er· 

ırönen, Ker>n YW"llalrul, Tııct Tosun, 
aıtrettlıı Atac, Balıı11 Mete. Şevki o . 

kan, Recai Oral, Naci Ö1Jklper. 
ALBAYLIGA TERFİ EDEN SOVARt 

YARBA \'LARI 

Sabahetldin SÖNMEZ 

Liselerle, orta ve 
ilk okullarda 
talebe kaydı 

Maa.rii Müdürümüz Rasim Arsan'ın 

bafkanlıjında toplanan ona okul ve li
se müdürlerinin ckullara talebe kayıt, ka
bulü hakkında b«zı kararlar verdikleri· 
ni evvelce bildimıittilc.. Orra okul ve 
liselerde namzet talebe kayıt ve kabu • 
lüne 31 ağustosta bıılanac:ak ve 28 ey • 
liıl akoamı J011 verllecekııtr. ilk olcullara 
talebe kayı,c ve kabulü 7 eylül 942 sal>a
hından 19 eylül 942 akıam- kadar ıü· 
recektir. Maarif Müdürlüjümüzün bu 
h\lllll$laki tebliğini aşaiıya yuıyonız: 

Ankara Maarif Müdürlüiünden : 
ı - Ona okul \ıe lifflerde talebe 

kayıt ve kabulüne 31 aiustosta başlana· 
caık 28 eylül akşamı son veriılece4ui.r. 

2 - Ankara kız, Gazi ve Atatürk ll· 
selerinin birinci devrelerine talebe kay
dedilmiyecek, yalnız ikioci devreleri.ne 
talebe altoacakur. 

3 - ilk okulları bitirip orta okuUa· 
ra girmek isıiyen talebe çıkııjı okula v~ 
ya ikamergAbına en yaıkın olan orta okul· 
lara başvuracaklardır. Tasdikname ile 
baıka ,etıirlerdeıı gelen talebe de otur· 
duldan semte en yakın okullara münca. 
at edeceklerdir. 

2 - 1942 kırkım mevsiminden ev
vel elde olunan derilerden Üzerle
rindeki yapağı miktarı kırkılmak 
suretiyle soııradan sekiz santime in
dirilmiş bulun,~uların. bir defoya 
mahsus olmak üzere, yukardaki hU· 
kürnlerd~n isrifaıle etmeleri kıırar -
lagtırılmıştır. Elleriııde bu kabil 
malı olupta yuks.rdaki kııraılo.n isti
f•acle etmek istiyenlerin 30 rylül 1942 
giinü ak.şıımına kadar İstanbul, İz
mir ve Mernııı lhl'acat ba!<kontrol • 
!Uklel'ine mtir:ıcaarla derilerinin bal
yalarını mtihlirletmeleri lazımclır. 

3 - 1200 grama kadar 01'1111 alel· 
umıım kuzu der11erlndeki yapnı'{ı u. 
zunluğu için kontrol yapılmnııııın IU· 
zum olmayıp bunların yalnız al:ır
lık bakımından muraknhe nlunması 
hakkındaki karar mahfuzdur. 

Ankara Belediye 
Reis muavinliği 
Ankara Belediye Rl'is muavinliğine 

Ankara vila}·eıi idare lıeycci ih.<ı-tfı<lan 
Muşıafa Adli Ba~'trlan'ın lerfian ve ~üz 
lira asli maaşla tayin edildiğini ö~rmdik. 
Adli Bayman İl:mir ve Ankara Belediye 
Rei~ muavinliklerinde ve K:ı, -eri ve 
Maraş \'3.liliklerin<le lipkacle i~ ı;fümüş 
süz.ide bir arkadaşırnızdır, Kl•ııdisini 
kutlar ve yeni vazife.sinde ba~rıl;ır di· 
leriz. 

Pamuk 
azami 
fiyatları 

Tlearot Vclka.Jet,Jınrlen vlun-
muştur: 

29 ııaylll.ı lroordlin~yon karar n ın bl· 
rJın<'l mudd<!Sil:Ylc verllınkı oıo.n salt.hl • 
)lele Rfstılnrul.cn w 136 s.ı:~ ılı koordiruı&
Yon kararmm ~Uncü madde91 muci
bince. 11ctuıM VekAlct.toı'k! müştereken 
mcrnlctrot dıı.hWndc .PlllllUıi'un 1912-43 

maJısUıl mevstmJ devamınca fızamı rı. 

yattan aşağıda du gosterilm~ oldttğu 
vCo(.'lhlıle k'sbit edilin ~: 

ı ....: llinlnct klevhınt 88.75, lldnd 
klıevmnt 85.50, knpıma.J.ıı (d.ağ ve kozacı 
malları daıhlıl) 81, Ph'RS& pa.rln{n 74, 
piyasa temizi 71, birinci aıkaJ:a 93, Jıklıı. 

ci 11ıkıı ta 91, üçüncü akala 87 .50 ı;am 

p~ 79.75, Fıre'ıtc birinci :yeril 8 ı.2:;, 
blolllcl ~lıl 77.50 ve Ilıdır'da blıntnd li1'· 
dıı.r 85 kıuruştur. 

2 - Bu !!(Yatılar Çuilrurova'nın Ada
na, (;(zyh<ıın, Tan;us, !\lermn ve Ege'n!n 
12111lıır ve Nuzilll ve Ii1'dır'ın Iğdır mer
kczlertnde 1942·43 :ınah.9U1u blm' ır:ıııl 
cın;ırlnıımıı; fruknıt ba:l)«I::uım:ı.rnış pa
muf:'ll'll dölmne tı.zamı ı:ıauş tlilratl.:ınd.Lr. 

3 - Bu n~rkc".l.lcnl !ihtiva odat lstltı· 
sıı.l mınotalruılannın Azami tb>atları, bJ • 
tıinci tık.rru.ta :>'UZ.ll:ı esas mencez flyat

lannda.n lıaıklild ll.'.l:klb-e masrananrun 
t.ooaıllıl 8l.llrelıb1e buil.unur. 

4 - BFlnc1 !lknıda yazılı Cllll8 mer
kıeızlerden ııamulk a.lWı blliımum 18tJh • 
1lık merGrezkırlnhı Aznml f)yaıUarı bu 
n.vatı:ırn htııklkl naıkı!:lıyc maımı.tıannm 

ll1A v<'SI sure ~le bul'Unur. 

5 - Qulkııırova., Ege ve Il!ıclır mmta· 
lclaılıoını haırlclnıde laıı!a.n ıstlhsaıl muııta

kllılannda :.vct.Jtcın k.tev!ıımt VC(Yll akaJ.n 
cimsi paımuıklann mahallt llzam1 sııtış 
tt.vatlıa.n, llrt1hltı.k maha.llertnın d&"ClUn· 

cU tıllcra mıoolb!ınce teessüs <')llunls ti· 
yaıtlllJl'lndan hıırclret ırurellyle, naikll 
masrat'Lıın teınzlıl olun:ırruk bulıınıur. 

6 - Blrlru:I fıkram zllkre.ıı:ımtyen 

lllllır' cflılı pamu!da.rm' l&t!lhsal mmta'kası 
mesikezlertndekt Azami tıo:vatııın blıınıc· 

klcvlfıınt cln8tne n~ ve ~laıM< laı.

nte !aı1<1an ırtızde tutularak, SClmer
J>ank ~e bmmüşavere mahal-
11 beledl.ve encUmerıı1u1noe te9bıt Wu -

mr. 
7 - Yulaında esa9IM'ı vUolll!llnn 

azamı rwat had>lenndcn herha.nrıl bt
~ fa211uım tıemıııne ~!er halk· 
k:ıında, mtaıl, llronınma Jcammu h111cıüm • 
~ tevtlkan, cerı:aııand:ıınlımnlk UZt>n> 

1oanunt taı<ılbeıtta buıluaı.ulaedı iM.n o>u
tıılm". (a.a..> 

(Bata 1 iııd sayfada) 

livaolu- levent vücutla.nnı zeytin yafla· 
riyle iyice yaj!adıkıaıı sonra pqrev ya
P•I' glliefe ba,Lıyacaklardtr. 

Maarif V ekilliğini.n başh başına 
bir güzel sanat eseri olarak çıkardığı 
"Güzel Sanatlar" dergisinden dördün
<füünü evvelki gün aldım. 

.Fırçanın harbi)<e, kalemin süngü
ye, rengin dumana ve sesin top gürii.J.
tüsünc yı.rini bınktığı bir dünya 
içinde güzel sanatlara gereği gibi de
ğer vettn bir memlekette )'Sflldığımı
zın ~evinç öğüncünü bu gümgüu-1 der
ginin sayfalannı ~virir, yaıalarını 

okur ve reşimJecioi içinize sioe 5İ11e 
>e)'redL'!'ken bir yol daha, bir yol da
ha duyuyor~unuz. 

Devrim Türkiyesinde bunun böyle 
her zaman bö)'le olması de gerekiyor. 
Çünkü gene bu derginin sayfalarını 
süsli}etı tu satırlarla Milli Şefonlz 
bize "güzel sana.t" ın. "güzel se->'p • 
si" nin değerini şöyle a.ııla.tmakıadır: 

"Güzel Sili/ili, giizeL seı•g;s; diyip 
gefm11yi11i:. Bir mil/etil' ıe,.biyesiııde, 
sel'İyesiııcle, en maddi al11nlmdtı fOA 
kudret göstermek İfİn güzel sanal se
ı·iyesi yiiluek olmulıdır," 

Dergi, üçüncü devlet resim ve M}"
kel sergisinin açılış söylevi ve açılış 

törenine ait resimlerle başlıyor ve bi
ze ~imdi> e kadar açılan devlet .resim 
ve he> kel sergilerinden renkli ve can
lı i>rnekler veri)'or. 

Sarfaları çcııinniye devam ediniz: 
giiul sanatlar alanında bir yandan 
Türkiin hugiınkü kudretini görür ve 
yarınki b;tşarılannın müjdelerini ~ 
zerken hir )ıuıdan da onu besli)-en bir 
ı.:eçnıiJin binihirinden güzel ve ince 
eserlerini seyreımiye doyamıyorsumn. 

I>ünün ve buı:ünün tt'<İmleri, i,ıe
meleri, )'azıları, sedefleri ile bezenen 
bu dcrg:. kanlı, dumanlı manıaralan 
serretmektcn yorulan ı;üzlerimize bit 
dinlenme imkanı bağışlamaktadır. 

Bu kadar güzel bir eserin bürün 
a)'rtnıılarını burada teker teker ince
lemeye gücüm yetmez, sanıyorum. 

Hiç birinizin kitap rafı. bJ ba,h 
ba~ı na güzel 5anat eseri olaii tfergi 

Tanklar 
11 İkiııciteşrin 1918 de, mUtare

ke imza edıldıAı zaman, Mliıtcflk
lcı-in 800, alnıaııların 75 tankı bu· 
lunuuğuııu söylerler. 

İki harp arasrncla almanl•ar ye
ni bir strateji meydana ıı;etirdiler. 
Bu strateji ile, cephe ve cephe ge
risi tabirleri, artık askerlik bil -
ğisıııe hükmetmekle kalmıyordu, 
o dııı siyaseti, iç ıiyueti, iktisadi 
propagandayı ve doğrudan doğru
ya askeri harekatı içine &'.lıyordu. 

Hu :;traleJi değişnıcaınin ılk ne
ticesi, zırhlı kuvvetler kullanmak 
oldu. Zırhlı kuvvetlerle, cephe, ge. 
niş bır muharebe bülgesi haline 
geliyvrdu. 
Poloııyu'da ve Fransa'da, alman

larııı taıblk ettikleri bu usul ça
buk tesirini gösterdi. Yalnız, bu 
llirlü hareketlerıle, tankların di • 
ğer silihla.rla işbirliği etmeleri 
gerekıir. Zırlılı kuvvetler, hücum 
tanklnrıııdıtn, himaye tanldarm • 
ılıın, radyo tesisatı taşıyan zırh
lı ıırabalıırılan, malzeme kamyon
larınılan, bcn.zin kwnyoıılarından 
ve ııihııyet asker yüklü kamyon -
lardan teşekkül eder. Bu zırhlı 
birliğin, çok hızlı hareket etmesi 
lfı.zımılır. 

Zırhlı kuvvetlerin hareketleri 
ve hızları, bllhaSB& hava şartları -
na bağlıdır. Bu hava şanları ön • 
ceden bilinmelidir. Mesela 1939 
sonbaharıncla ve 1940 ilkbaharın -
da, almanlar. zırhlı kuvvetlerle 
tesadilfeıı taarruza geçmiıı değil· 
lerdir; hep kurak havayı gözet -
mişlerıliı·. P,rnzer alman tanklan 
ilkteşrln ayında. yağmurlarla ıs -
luıınıııı rus bat.<.ııkhklarında a.z ı:-Uc
!Uk çekmemiştir. Tanklar ilerler
ken, bunları• mermilerinin çıkar • 
ılığı duman gizler. Bu mermileri 
bazan bizzat ıaııklar atar. 

Radyo makineleri, taarruza 
geçmiş zırhlı birliklerin ruhunu 
teşkil eder. Bu sayede, tank -
lıar, muharebe meydanıııa ma-
ılı:nt sUrtiler halinde girerler. 
Muharebe olurken, tank grupla -
rının komutanlan, rank fırka ko
mutanlariyle daimi surette irti -
batı kurarlar .. Tank fırka komu
tanı ise, o sıra bizzat bir zırhlı 
bölUA11 ile muharebeyi takibet -
mektedir. 

Muntazam borilar Umum 
Müdür Muavinliği 

Maliye Vekaleti Muntazam Borç
lar Umum MUdUr Muavinliflne ıaynı 
Umum Müdürlük Birinci Şube Mü
dürü Adnan Çiftçi'nin tayini yU.k.sek 
taadlka iktiran etmiştir • 

Ekmek karnelerini 
iyi muhafaza edin! 
Ankara Valillğinden: 
Sayın Anık.ara halkının nazarı Olk· 

4hmic Kurıojlu, Kemal Ataıay, S:ıkıp 
Jrtut, Tevfik Okcrbe, A. Hiknıı-t Rua, 
Aziz <Gökdemir, Kemal Özer. Ali Ö!'rl<.'r, 
M: Sechk Köksal, Bahri Büyükeseıı. Nu
ri Günıışık, Rı1.a Güven, Nur: Atnı:ıner, 

Vefik Ziya), Neşet Bozkurt. Hakk• Ôz· 
aören M. Celalettin Altmraş, Ma.ir F.ren, 
A. Rıza Işıl, M. Sekıp Rirı;:öl, K\11m Fı· 
rat, Nurettin Caner, M. Naim Tan, ~a. 

im EroJluer, Tahsin Annlı, M Tevfi~ 
Turpy, Hasan Canay, Ganı ';üvener. 
Sadri Kasayalçın, Yaşar Akmar. Mı.ısta· 
fa Uiur, Bahri Koçak. A. Şefik Acar, M 
Nafı Erbtl, Nuri Cinöcen, O. Lürf. Ak· 

• \ ııııı:t .\ntlaç, il ıııdı IJenıir, Ali Ün
e!, l'erit Uıılü, ~aban 1 urkuıcnler 
H rııi10 liurgcııç, Mehın<:t Alı Akar' 
Şevket Onat, Alıdülkadlr Keha ldri~ 
Ka~han, Lütfu Or ıl, Sıtkı Orbu~, Su· 
cucli 1 urker, ~ec ıti \rkıııan, Hurrem 
Erknıı, Ali Akalın, Selim Urt.aç, Zey
nel Kutal Ahrııet Metiner, Adem 
Dınçer, Vehbı Erdem Necabettin 
DınÇ.er, Hahmi Atalay, Fahri Onur, 
I~uruk Kırık, :\lelih Yürilkarıılan, 

Tahsıln YUzUak, A'bd.tiaııamet Sanın. 

f T.Ut!ti Ortrun. 4 - Bu yıJ ilk okulların birinci 51· 

nıfla.rına yalm:ı: 1935 dojumlu çocuklar 
alınacaktır. lık okullara talebe kayıt ve 
kahulü 7 eylül sabahından 19 eylül ak
şamına kadar sürecektir. Y eıtıiden ilk 
okullara girme4' istiyen veya başka te · 
hi~rderı ı;clit> oaki.I rasd~siyle 
birinci sınıflardan başka sınıflara giımek 
istiyenler oııurduklan evlere en yaıkın 
okllllara barvuraoııklardır. 

Halk içiın tettibolunan bu müsııb:ıka· 
Jann halk tarafından kolayca görüle -
bilmesini temin için biletler gayet 11cuz 
olarak tesi>it edilmişrir. Kapalı tribün 
100, ikinci mevki 50, üçüncü mevkiler 
25 kwuşrur. Her iki gün için birden 
alındıjı takdirde ayrıca tenzilat yapıl -
mtştır. Kapalı tribün 150, ikinci mevk! 
75, üçüncü m~kiler 35 kuru,ı.ur. 

kattne: 

tozeAŞIW~A TERFi F.OEN PiYADE 
ÜSTTEÔMENLER 

0 (".ahit Gültekin, A. Sab;ı S< lok, 
H. Rifi&. Ucalar, A. Ha)'ettin Erol, 
Muhtat Dojan, Kemalettin 'kin . .\ . ~a
dık Onselen, H. Bedrcrtin Er~\i, i Ru 
bi Ö çelik, 1. Eftal Arıkan. M İ1ısarı 
Önkan, A. Necaıi Özerkan, falar Yen · 
sln, M Saim (,kmen, Halil Öı er, I·uaı 
KaplOO, S Şevket f.rel 1 Hak:. 1 rmal, 
Hikmet Özeren A. Riu .\ı-.an, ı\ 'emal 
Ni,li, AhmH Erdemli, M. Saim 
Doju. T....tıit Ba~kara, A Zdcı Yal· 
cınsu, il. Şiıkru Özkan, 7.iya 11.,az A. 
llepı \'~, M. Kemal Kaymaz, ~•-

'l urhan Uzer, Ne§ct Ebeoğlu, İbra -
lıiın Doıi;ull, Cclı11 Duyar, Suat Türk
oğlu, Mehmet ÜlklicU, Necati Toroı, 
~ccclcttin Tunçınan, İhsan Dondurma· 
cııııtıu. İhsan Soyocıık, Ali Barın, I<'ik
ret GiJknar. l\lıızhar Hekiıııoğlu, Mu
hittin G11lhey. Seyfi Erkml'n, Hasan 
Erbıık, Ha~ip Özka~ nak, Hilmi Anıl, 
Fıızıl Şimşek. Hilml Knrabel, Refi 
Kmınh ıv, O. Nııri Yn&.U, Tu~rııl Tuğ
l'r, SdAhattin Önrler, Kadri Bayrı, 
Tlahıı Kuruclıı~. H. Tnlip Akın, Sil
rrv' n Tlo7.d~ı?. Şevket Özglln, Tlahat
tin nılır<'t, Nnzım \yercl,.m. Şı-vkf't 
Kanat, Nurettin ErsavM, F!lik ALI· , 

YARBAYLICA TE'Rırt EDEN 

SOVAJH B!NBAŞILARI 
t. Hakkı Sokullu. 

Bbl"BAŞILTCA TF.RP't F.DEN 
SÜVARİ YUZRAŞTLARf 

Harmt Yıldının, Abıl:Ullkad1r Atıı:ılp 

Ae)'teottlın Atış, Fazıl Y1.lk!ıel, S""° Uy· 
RUr. ('~ Tolgıı.y. RU'lll tsf'cırıdlı:vur 

Rıtaıt A!rnn, Fuat Kuıntman, A. Es.at 
Uleenaı.n. M. Nrern<.'ttm Burnt, Kmnnl 
'13atwr, Enver GökQk, 7.cıkl ÖZlmn, HU • 

!leiYkı Ö2rn&n, A. Y~r Clrlroruk Şevki 
R<>o'hı.,,göl. Gdftı Alkan, th n Ajl'n. 

YtlZRAŞn.r~A TERFİ EDEN 
St'VARt ÜSTE~MF;NLF.Rt 

11.1 f'<"lfll Yal('ını'."I", Emm Gorı:-il<' o 
1 n tıter, M hmet Anepa, FnJk F.nırt' 

( Somı 4 wıdi salf~ ) 

Ticari ve mali anlatmalar 
Müzakere Heyeti 

Hariciye Vekilliğine bağlı olarak 
kurulacak olan ticar1 ve malt anlaşmalar 
milıakere heyeti için 690 lira a)'lık üc · 
rerli htr reis ve 150 lira aylık ikrçı'i ı,; 

~™2 ~ ~ ~iıtil:. 

Biletler Sıadyom gişelerinde sarıl 
"'"ktadır. 

Komite Baskanlığınİn 
tebliği 

t - 29 ağustos cuınanesi günü mü · 
ahakalara saat 16.30 da başlaruırakıır 

2 - Müsabakalar~ id-a.re edecek h ı 
kemler, ,,ehltvanlar, :ı:urna ve davulcu 
lar saat 15 te 19 Mayıs stad}omunda 
> unnıa ~ ha,ıtr bulunacaklar 
d& 

Evvelce blldlrild1tl ırfbıl eylıW. ve bl· 
rlnclteer!n ekmek karnelerlnl ka.ybcdm· 
Jere llldnc1tlllt"lrı ayının be.tına kadar 
yeni k.ıırne veıı!Jml,,yeceıktlr. 

Sayın hıılkımızın kamelerlnt hüsnü 
muhntaza etmelerlnd bir kere dahn 
ıttıUl!arınn arzederlrn. 

Kepek satışı 
Ankara Vilılığınden : 
EUerıQde kepe kalma kRrrı olan -
r 29 8 1942 c martesi aiinü evvel· 
ııdlan bıl rılen dUkkA.nlarA 2"i -

ı1 rek 7 sayılı kUPon kla.rfılığı. dük -

l 
anlar ak tasdikli listelrrde yazılı 

mıktarl r laıreslııde kepek satın a
lüı1irlc:r_. 

dıeı:ı mahrum ka.lmarnalıd~ 

*** Yeni bir nağme ! 
Üaiü ıtra.l.yan yaz.arlarından Sin ~ 

yor Gayda, yazdığı bir makalede i ıal
ya'oın istediği hayat ~aha..ını ~'P 
dökmüş. 

Nasrettin HOClmn: 
- Hcxafendi, bir tcf>!li bakf

gidiyonlıu ı 

dedikleri aman verdiği revap ~ biıa 
de buna 

- füze ne? diyebiliriz. 
Fakat bu yaU<la bir de iddia ,,... 

ki tuhaftır. İıalya, Osrnaob İmf'Qra ~ 
torluğunun hakii<i vari~ sıfatiyJe t» 
'tilrı }İmal Afrika memll'l<.etlerini iMe
mekte haklı imit ! 

Arapça hiT !!Öz vardır: 
"Ztide fittmıhuri 11a[:meten uhr~ 
decleı- ki "ta:nburdan yeni hi1' naJi. 

ine daha çıkmıya başladı" demekriır. 
Burada tanb\K )-ok; "1 halde ı. 

Mizü bi1"U deıEtıirip tekrıtrJıya}ım: 
"Gayda.l.uı yeni bir nağme cW.a 

çıkmaya başladı." 

*** Cihan harpleri ve biz! 
Birinci dtıao ha.mine ~ 

zaman bix çol.'Uk deneoek Yafll& idik. 
Şimdi, o sıralarda gazete çı~ • 
zamanın "rical" inden .,.,.ıan ii9tıııt

Ja.rdan birisi bic gueıeye '1bi:r.iınci 0-

hao tıamine nll.•ıl gırdilr.?" başlıjiı -. 
tında bir tefrika yazmıf. Bunu 1-
cak olan gazete bar11 bani. nan edip 
duruyor. 

inşallah, gün ıte1ıir dt biz de a-. 
Ji)uı bir yaşımı.ıa • elmiıı bleıın -
tarsa • biır batka tefrib ,_. '\llC ._ 

na aıu iısmi koyarız: 
''İkıirıci cihan htıııbiıııe ... • • 

medik"r 
T.1 

Yurt içinde 
2'8-8-38 tarihli remnt t~bfiğ -

dlr : • 
Bütün cephelerde hare1rAtt 

ıaarrw;iye ve takibiyemlz 28 de 
kemali muvaffakıyetle in~ 
etmiştir. 

Ordumuzun merkec 1'e .. 
cen'Ahı kırk kilometre ilerle -
miııtir. 

Ordumuzun saA' cenabtıtdııı. 
da harekiu taarruziyeye de -
vam oluomaktadrr. 

Şimdiye kadar ıUlşmandaa 
otomobilli aP;ır toplarlıa bera
ber yirmi beş top ve bir çok 
makineli tU!ek ve cephane iğ -
tinam olunmuştur. 

Dütman Af yonkarahiııac'JMB 
islim mahallannın bUyUk bir 
kısmını ve Afyon civarında lıir 
ı;ok köyleri ihrak etmiştir. 

Yurt dl§ında 
Tııymis gazetesine J:'(Sre, •· 

bık Kayser kış mevsiminde al
man kibar tıı.ilelerinrlen üç 4=0 -
cuklu bir dul kııdınla tekr• 
izdivaç edecektir. 

\, 

Ankara - İzmir 

bisiklet yanıı 
yar1n baıhyor 

.J 

Bede>n Terbiyesi Genel D~ 
Bieiklet Federasyonu Başkaıtllığıından hi-
7.e verilen malümata göre, Ankara - h -
mir bisiklet yarışına 30 ~ ı-
sünü sabahı Saat 8 de Ulu.s meydatımoda 
Zafer anıu önünden başlanacaktır. • 

Bu koşuya i1ıirak edecek olan bisllt. 
!etçiler ile bakl.'Tlller hareket ~ 
önce, saat 7 de Şehir Bahç~ tnpla -
nacakı. ve burada yspılacak ,.mc1ama,. 
ve anıt önünddti törenden 9'xva hmıeko
te geçeceklerdir. 

Bisikletçiler Mrtlet Mt'Clisi öoündee 
geçerek Jstikl!l caddesini '\llC Atatürk bul
varını takiben Güven meydanına gdıe -
celüer ve buradan sonra Demi<rrepe, .Mal
tepe yolundan askeri fabrikalM öniindea 
geçerek Çifdık yolu l!le Erimesguc • -
faltına çıkacaklar, Kızıkahanıam isrib
metiınde yollarına devam edıeoelrıl. .. 
dir. (a.a.) 

Kent Dükü'nün cenazesi 
Londra, 28 a.a. - Dük de Kent'"nı 

cenazesi bu sabah trenle Londra'daıı 
getirilmiştir. Cenaze töreni Wındııor 
ıatosunun Saint·Georges klıseslııde 
yapılacakur. 

.. 5 •• 5 •• 5 UTliJllJlilltli 

Yüce Milli Şefimizin dedikleri 
gibi: 
(Türk Hava Kurumu), çetin 
bir milli thtiyacın bütün mil
letçe hinedilmeainden doğ
mutlur. Türkiye'nin temiz, en
gin havasım masun bulundur
mak iateği... itte milletin yÜ
reğinde yerleten budur. Her 
Türk bu istekte birlik ve se
batlıdır. 
Türk Hava Kurumunun yarın
ki çalıtmalarında da dayana· 
caiımız bu birlik ve sebat 

sayın halkımızın güveni 
olacaktır. 

caııonoraıra'lt.7Uft."IJOIJOll.T5 ~ 
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l 
ltr~ın la r 
&:3>tdar 

MOSKOV A'Y A GÔRE : 

Geri olanan yerlerin 

sayısı 620 yi buldu 
na ııu J. inci sa}fada J-
ko IUlcr dQn gece Alman
kuru.aıayl ıehri olan Cassel'c 
ıcun µr. Alınan raııorlar hU
kanur ve tcslrll olduğunu 
kuruıir. 
m ınba ucaklan ayrıca 

RJEV'DE 
rus kıtaları 
il er lem eğe 

devam ediyor 

Jsşoundakl hedeflere de hil
-dlr. 
~nn av uçağı Ue kar

Bunlnrdan en aşağı biri 
ı baska bir takıınJan da 

Mi.llmıştır. 
Jl;mıız ctevrtve u~lları es-

Y.nt attuıd:ı bu1uruuı Fransa· 
t ıhnı:nna ve baOlca bcdcOcr~ 
nun ttr. Bu devrt)-.;? harekatı 
ı;:ılı lr dtl8maıt uçatı tahrip 
Ztırflurrleane bomba uca.klan. 
teııııntzlnde ~ ftlnller1ne 
t, k 1 \Ur. 1lı:I &un! iılılbet abıı 
h:ızıı 

Ilı alı· U<:ftfl He 2 av 11(.'e "'-ız 
2 N• "''"' 
lr"rl.mcmbtlr. 

dU$man ta.n-areıen lnı:tı· 

.ı..!!nl bcıml>aJamıllardır. Bazı 
l\I az sa,yıcta da lnsaııca ka 

B\r. 
d en_,cııan blr cın.tıan tanares• 
~-
Usul ki lecclnan us:a arının 

akınları 
J k ts n.a - Alman balkuman
&artıbtunnll~ göre. alman ha· 
1 •bllıcıı.klnn dün 11.kşıım alcaktıın 

ııtk !Yük capta b<>mbıılarla lnatl· 
lhahnubunda t-"olikestono llmanın
ka<14ını.ycUI askeı1 tes!slıcre o:uı • 
kil cvıc tıır bOcwn nıınııttır Sa 
nunwı.nmız.ı •kullamın pllotlR 

uı bir dcmlnolunun e<..'!!Uı 

ndc atılan bombalann ı ddel.· 
/tını ıı;ı!nnUılcnur. 
ucaktarımız dün ırııce orta n· 

1 Leeds &ehıine ka!'ll hQrum 
rın 
şırı· Bu ıeh r~ blttOk sanayi mil· 
sa erdir. tsnbct alım hedctterde 
g , 1 yanİıınlar cılanııı.ır. 
li n bııtka lncll'tere nln dotııaun· 
ce"addrt eetıb'de uku1 etıemml· 

~ t<'6!sl.<'r <le bomb:ı.la.mnıt V#' 

gö~ ıtuMlıer hallc:ndc HuU llma· 

~;fum cd ?!Ti ıtır 
b p bU h rd<!'ıta l$t raJc e:lcrı al -
nrı:ıktann n hepsi Us erine dön· 

kıt 
M da işı:-al nltınıhki topr1tklara 
m 1 11kınlnrda lnıdlizlerin 15 u -

avn muharebtlerlnde ve 2 u
a kr.ırıııkoyma toplan tarafın· 
\şllrUlmUştür Alman hava kuv 
j hiç bir kayba uğranramııı • 

~1~gili:r. uçağı clüıiiriilmüş 
m 1 ve şlmııl haıı Almnnyada yap 
cu e!!irslz gUııdUz iwc uçuşlann
h~nra \nglllz hava kuwetlerl 
gf~usıos J:'CCesi bllhal!!!a Cassel 
m'ı:ıe knrııı bir l!lıra taarnızlaran 
k!\muştur Sivil halk kayıplara 
sıı,,.,.ştır. lekl\n mııhallell'rinde de 

rlnr olmuştur. Muvakkat ma • 
Ç ta ,;>re tanrruz eden lngiliz 

011 tayvarr.lerinden 35 1 gece ttv
ımız V f' kıırınlrnvm" t onçulan • 
t"rafınclen dllştlrlllmOştür. 

'rlin ıı kı>rl mahfllleri dUn ırecr 
hıı.ıı.tnln f'a~ı;rJ•,. vııptıklıı rı 1tkının 
mu mahivrtte olıluliunıı ve hlc bir 
nü t•!' tııh tık ölrOrle hlr nkın teşkil 
aatrıHliln ~ \\ lrmi lerıllr. 
b(o("'•ml ra1'amlnn ıriirl' mnter1tvlz 
~brıhn n~tr hlrinln dn~mU$ olma-

111ıht"mrl d r. Snl,hht"tli ma'hfillt'-
ıf"rr knHJllnrın bu kailnr ~·oksl'k 

m :ı•ı hrm mOtccn,ldcre hem de ıuli· 
ı:rüııerc l ar il an mehtap &.il) e inde ol-
3 tUr . 

' Af(usto tn.n 27 ağustosa kadar 
:Kn lliı hııva ku' vetlerı 8115 uçak kay-
7.lrnıl h:r.lır. Bu uç klardan ll2 si 
Y.-ıdcnız 'e şıııuıl A frlka Uzer inde du
G ulınU lılr. \ynı deHl'de alınıın ha· 
~" ku\\ctlerınin inp;lllz ku,·vetlerlyle 
Kın çarpışmıı larındaki kayıbı ise 62 

1
n ktır, 

TÇı l\lırıan bomba uı;-akları f ngiltere'
Tır,,, cen ıııı sııhilindc askeri ehemmlyet-
A ki tesislere 'e o~ nı r.amand:ı adanın 
B erkez 'e ecnup ı;c, relerine taaruz
Mırıta bulunnııı~lıırdır. İnfll4k \C yan· 

n lıoııılıal1trı nlılıııı tır. 

Almanya' da yeni tip 
tehlike iıaretleri 

BcrMn. 28 n.a. - Berıtn PO la mlldU 
ı, bu~On, ha\a hUeuımu 
•klldo tehlike iş tctJ ,, 

tıı ~t eden yemi blr knrıı.r 
rıı 

111 fıındıul somu mUt<!eavı u 
k ,ısı ehcmmlYctU obn d ıtı 
eıt1 bl.r aktna uğranıJd tı 

~ dtldU1clcr )'(!nl 13Uld 
gııeu verect"ktlr. B<>I ı n vuı· 
k .alıartyle aınal ve t arı mUeneııelet ra 
~l\ıb-ete d~am t. Bu > n itin 
<',ıgpılrmııı >'llln blrk c dü mon uca.ı 
mı 
le 111 mUnh:uııran •h hal n ba>'ll t lntı· 
pmmı bozm k tein )ıtp•ıktan gayısı 

ı:-iJCOk zi>"llıI'Ctl net c de :zarorl olmue· 
la tur. 
olı /ngiliz - Amerikan 

iıbirliği 
l<"ı 
ol 

VQtnırton 28 a .a - Amerikan bııtı. 
~ıı rtye nazırtıA n n blld ruıttnc ııöre. in 
if ırnız h1tva kuvvMJerı. bftU Ullnllk'tc 
~ ~ alm n d tıUınna kııraı ırücadclcd 

3 •imdi amer an kuvvetıerıyıe tşblrllA 

)'11.pm ktadı~ 

Şimal Fransa üzerinde 
Londra, 28 a.a Resmen blldırl d 1ı:ı 

ııı tine ı:örc uc;nr kal rer Spltfl"t' nv 11· 

ın çaklannın hlmueslndc bugUn 15'U!'den 
ııonra ıımııı Fransı UZc"ındc ucuelar 
yapmıel.ıırdır. 

14'115 sus o $ 2 Oll:P .. 

Rus uçaklar. Berfin'e 

bir akın yaptalar 
MoskO\·a, 28 a.a. • Royler ajansı

nın husus! muhabiri • .ı. Harold KJng 
bildiriyor: 

General Zukof kıtnlnn bil)ilk ha
va ve topçu kuvveUerl himaye inde 
Uerlemeğe dc>vam etmektedir . 

Merkez cephesinde RJe~· cn annda 
almanlnr için hayati ehcmm yeti ıın-
12 müstahkem mevziler znptedllm1$
Ur. Ağır sov.> et topları 6 hrl durmak 
swn bombardınııın cttlğı sırada ı>l
yade kıtalıın tahkim ed imiş m"v
zllerl birbirini müteakip ele gecir
mektedlr. DUn almantar bırkoç kil) -
den daha atılmı lardır. Bu suretle 
15 &:Cnde dilşmıındıın kurtanlan ıncs· 
kQn yerlerin sayısı 620 yl bulmuş
tur. 

Ruslar her karış toprağı geri al· 
mak tein cok <:etin blr surette doğüş· 
mek zorunda kalıyorlar. 120 kllo
metrellk bir cephede yapılan sovyet 
taarruzu, baskın şeklkıde oluşu ve 
sıddetl dola)·ı yle rus plyadesınln 
az kayıpla sürnUe llerllyebllmesinl 
temin etmiştir. 

Alman p,loyadesl arttı muhıırebelerl 
vermekle ~Ufa ediyor. Di.ıı;man plya 
desine )'alnız hava kuvvetlel'l esaslı 
bir yardımda bulunubllmekteıllr. 
Stnlıngrad kesiminde nlmanlar her 

sruıt yenf takviye Jutaları gPtiriyCJr
.ar. Burada o.iman ucakl:ırı durmdk
sı:ıan sovyer ın!inakale yoLarını bvnı
O"ı·dıman etmekıedlr 

Rus tebliği 
.Mo.skova. 2 a.a - Öğleyin ne:ırc

dilen sovyct tebllği : 
27 ağustos gecesi kıtnları m1z Rjev 

yakınlarında, Kletskayn'aın cenup 
doğu8Unda, Stnlingrnd'ııı ;ıimal batı· 
sınd;;ı, Kotelnikovo'ııuo §İmal doğu -
sunda, Prokladna.}"a ve Mozdok çev
relerinde ve Krasnoclaı~ııı ccııubun -
<la dUıımanla çarpııımışl arclır. 

Cepheııin diğer kesimlerinde biç 
"ir değişiklik olmamıştır. 

Sek•en me•kun yer geri 
alındı 

Moskova, 28 a.a. - M erk ez cep· 
heslndc.kl son taarruz esnasınüa Kı· 
zı lordunun Knrnıanovo k esiminde 80 
meııkön mah al ılilşlTl'8ndan kurtardııtı 
bildirilmek.t edir. Karmıınovo, Rjev 
ile Gatcak araaında bulunmaktadır. 

* Londra, 2S a.a. - Sovyet knynak-
lanndan Londraya gelen haberlere 
göre ruslar Şlşevka'nın Rjev - Vlaz
ma dcmlryolunu kesmişler ve bu de
mlryolu hattına muvazı olarak akan 
ve Rjev'e 15 kilomc'tr!! m!!safedc kA
ln Zubtov'da 'lolga'ya c!öktı.len ırma
ğını ge<:mlslerdlr. 

Berlin'e hava akını 
Londra, 28 a a. - Mos.kova radyosu 
ov}et ııçllklarının Bcrlin'i bombala

dıkla rını hebtr vermektedir. 

Dieppe önünde 

Alman gemileri 

bombalandı 
Loııılra, 28 a.a. - Resme::ı bilt.ı

l'llditine göre, d Un Dleppe tlnUnd': 
ve sahil bataryalarının pek yakının· 
<la demirli bulunan b ·ş gemiden ıba· 
ret olr alman kafilesıne kııreı llurri
canc bomba uçaklarımız ranhndnn 
yapılan akın esnasındd her birı 15tı0 
•unllito hacmi:ıde bulunan Uç nim " 1 

J;:Omisl agı• haenra uğ'ratılnucıtı r 
Sp t! re'ların Jıinın> ndl'.' hareket 
c-c.!tn ba§ka bir Hurı •cane teskili de 
diğer bir kuçUk gemiye isabe t kay
dctmi11ılr Harckt'ıta tştırnk e•1 eıı ht\.. 
• "n u aJ{lar bir ırıza) a ıığram:ııian 

!.ıolcr ıne dôumU11tUr. 

~I) HABERLER) 
Monrevidoo, 2fl a.a. - Ha,•·ekil M . 

Guani aiustos sonunda Va)ington'a )'1l• 
pacdı 5e')'1lhııti geri bırakmı~ur. Hldi· 
selcr münadc e<iersc ha~• ekil eyluldc 
~ili'> e gıdeH·k \'e Birleşik De' leılere da· 
ha sonra Se)ahıu edecektir. 

Londra, 28 a.o. - Ami rallik daire
sinin bir tcbllAlnde Manor \'e ı.ııer
tes balıkçı gımulerlnin battıaı blldl
rılmektcdir. 

Rio de Jıınclro, 28 a.a. - Snıı tos'
<lıı demirli gemiler ınliretteba -
tından 3000 olman gcmlelsJ memlı-
ket ıl:ıhillnde bır yerde göz nltına n
lınmnk üzere Saopaulo')'a naklcdll
mlstlr. 
Vn~lngton. 28 a ıı. - Balırlye na 

,.ıılıgt Grah.ım llltp ıc ınt.l1rlh .. ın 
lı.tııın tıkte ve bir mC.ademe .ı • tic~
sı:ıde bnttı,!lını ı ılıti.ıı.cıtte,ı.r 

ır 

lı~ 

c.: 
2~ 

nıı 

tır ,,,, 

Pıı.ris, 28 a.a. - <>5'J fraıısız İKisin· 
den miırekkep )'Cni bir grup buı,-un öğ · 
leden 5onn Alnun)ıı°)a gitmek ıizere 

S a nda lla ra doldur ulmu, akın- Paris'ten hareket cımi~ıir. 
cılar g i b i , pla n ö rler tepenize Bundan ba~ka 400 erkek ~e kadın iş· 
insa nla r taşıyor, dişinden hr· · ı;ıdt."D ıııürckkep bir k:ıfıle de Almoın)a · 
nağm~ k a d a r silahlanmış mu- )n gitmek uzcre Liı le'detı •>r1lmt,ıı r. 
haripler yırtıcı kuşlar g ibi ar· Nevyork, 28 a.a. - Çunkio \len a· 
kanıza iniverivor, Havacılık merıkan ajıafl$larına bilwrıldiğine gore, 
hıt ftasına , bu dekoı-la sarılmı' Çin Haı'hi)e Nazırlığıoın sözcüsu, ıa • 

11 

bir dünyanın i ç inde eri,mi, 
ponların Pa ifik'te her h:ıldc Bambu'd,ın 
}'8pılrnıı ve ıanarclerin konabileceği 

bulunuy oruz. Türk Hava Ku- kadar buyuk st")'}ıır ada.Jıır kulla.ııd ıkl.ı . 
rumuna yardım ı~ı, bugün, rın ı m} lerni~tlr. 
dünkiinden daha çok Önem Bagoıa, 28 a.a. - Mebuslar .Meclisi· 

almıtlır. 1 ni n bir toplant ısında iki mebus biribi 
r ine ate~ etm iştir. 4 menni atılınq b ir 

....._,. •a:r.raıorıou URO e:nuı llf'S mebus yaralarunı}lır. 

BELIN'E Gô RE : 

Kafkasya'da yeni 
geçitler zaptedildi 

RJEV'DE 
rus l<ıtaları 
hedeflerine 
varamadılar 

Stalingrat'a karşı 

taarruz gel işiyor 
Derlin, 28 n..a. - Almıtn ordulnrı 

ha<knmutanlığının tcbli ~·: Knfk1tS)ıı'd:ı, 

dağ kıı~lnrımı:ı > eoiden lıir sıra scçi<li 
zarııNmişll'rcli r 

Sıalingnıd'm batı ında alman taar • 
nızu, düşmanın çok $iddcıli oıukııHnıc· 

tine rnğmeu ,ıcli mt-'kıı'<lir. Stı\')Cılerin 

umit<İıc:e )&nrıklan karşı taarruzları 

llfuk Jrten alman ku"'ctleri <hr 'C tek 
bir kolonlu cephe indr 1 ı;ı; ~O\')'l'I tarrkı 
ınhrihermi,lerdir. Bu n< tice tnnksa,nr 
topların tesirli <leste~iyle elde roilmiş • 
tir Domba ı s!,ıllerinıiz ~ 1k alc;akı:ın ,.c 
)'Oke<lid te<ırlerlc k.ıra ıııuhnrehelcrinc 
i şıi rıık t"tmi st< rdi r. 

Bu11dan b:ıŞkıı Sıalingr.ad şr!ıri \e 
d 'işm:mın geri muuulı H•llan Jtttcli 
~mlıizlu bomb:ılannıı ıır • iki büriık 
ına\Oa hir f'('trol gcını•İ Volp'<la yn • 
kılmı,ıır. 

Don <ephesiade, nlmııo '<' itnl)an t..ı. 
ıaları <lü3rnan taarruzlarını pıiskurımu . 
lt"rdir. 

Kalugıı 'run cenup hnu ın<la 'c Rif'• 
> kınlarında dilşmanın taarruz ha2 ı rlık· 
ları bir ı;~Yk }erlerde h~wa K'1'"\Cl1erinin 
de i birliği ile dajiııılmı,ıı r. Du)mtının 
ıncvı:ii tıı:ırnızlArı neticesiz kalmıştır. 

Ladoga gulunun n·nuburıdtı alman 
me\'Zilcrinc Ju}'fllao buyuk kunctlerle 
taarruz ctıııışıır. Bu taarrl!71.ır kınlı mu· 
h:ı.rebclcr ncıic:c inde ı;e bir kı'ifnı knrşı 
taarruzlarl.ı t>U~kıu ıiilıııııştfır. ~5 duş • 
m n tankı t hribcdılnıişıı r 

Sov)ct hna kunctlerl dllıı hıvıı 
ıııuha rl'h<'lerlnılc \e uç.ık a~ ır t •ııları
nm uk~h·le JQI ucak kıırbetınl tir. 
Ilaşka 7 dü ınan U(' ığı d:ı yerde tıılı• 
rluuliluıiştir. Ilir nim ııı tay) are i 
kn) ıµtır. 

R JEV'DE 
Berlin, 2tı a.a. - $<1\yetler çok 

lolı~ ük kıın ~tlerle Rjev yııkınlarında 
lı aftalerdanberi Arasız taarruz! ırl ı 
ıılıııan hnUnrını ynrmı)a u~raŞı) or • 
!ar. ~"V) efl~r uğ~3dı klıırı pek ağır 
lnsnn ve malz!.'nıe kayıplarına rııfi; • 
men hedeflerine varnın mı l arıl ı r 
Alman nıevzıl,.rlnirı kilidi olRn Hj"' 
a l ııııın kıtalnrının ellncledl r. 

Salomon adalarmdaki 
muharebeden sonra 

japonlar 
çekildi ler 

cn~ı J inci sa}fmla) 

dt'fl c;ekilnıi$1erdir 'lehli.de, S lomon 
ndnla.rı muharc~Nlnio ıkinci aflı;mnın 
da nmerikalılann zaferi ile neııcclcnJi. 
ği hildirilnı kıcdir. ilk ufha5ında ame
rikan kıtaları c;ıkıırılııu~tır. 

B:ıhriye N.wrlığınıtı ıd:ıliğiııde de • 
o ili yor ki: 

ı - Bahri)e Nazırlığının 5on tebli
ğindenhen lomon adaları açıklarında 
ki dcniı muha rcbeslndc >eni hiç bir ha· 
rckeı olnınmıııır. 

2 - Japon dmlz üstu ku"'-cılcri 
Tııla,11i c;cvr~ind~ mrv7iler'ıniz dol&)' -
!arından \ekiinıışe beıuİ\or. 

3 İngrah:ını ıımcrikan torpido muh· 
ribi A tlantik' te sis içinde bir ı; ırıuşnııı 
ncıiı:t: inde b:ıtnıı311r . .Mur u~b:ıtun o -
lt'fl 4 ki,inio ailesine lıabt-r verilmiştir. 

Amerikan H hri>C 'azırlığınm bu 
tclıliğıııd n de u lirdiğ' ilzcrc japonlar 
on 11) lnrd ı 3 defa )Cnılmı)krdir. Biri 

Mercan dcnizınde lıiri Midı•,ı> dı ~iııı . 
di de nlomon ad.ıl.ırı açrkl ırında 

Ameriktı Hahrı)e Nazırlığı, 25 ajiu • 
tos tclıliğındc j;ıpoıı don ııma ının uğ -
r-dığı k ı) ıpları hildirınişci. füı clunan • 
nın, Salomon adalarıııd:ı ka)bedilen )er
leri f:c i alın k içiıı jaJlQnl.ırın n kcr 
rukl("(lıkleri 1:cnıılcri lunıa) c cderkcrı 
nnıcokası dl'nız ve h \B kuweılcrİ) le mu 
hardlC)e tuıuşmuştıı. 

Mr. Ruzvelt Salomon 
adalar muharebesini 

meclise anlattı 
Vaşirıgtoıı, 28 n:a. - Reis Ruzvelt 

dlln Va§ırlf{ton'd ı toplanan Pasifik 
harp meclıııiue riyaset etnıiıııır. Cum 
hurrelsl Salomon adalnrı muharebe
sinin şımdıye kadar olan safhıılıırı 
hnl<lnntt.1 meclise ızalınt vermioıir. 

Yeni Gine doğusunda 
§iddetli bir m uharebe 

oluyor 
Sydney, 28 n.a. - Pasifıkteki ha· 

rekat ıtil.lı:ısından geleıı bir telgrafa 
göre, fona hııva §llrthırı, bir japoıı 
k.ıfile<ıiııın !llılnc ku} una ı;irmt.~ııu 
önlcmı)c çalı3an nıiıııdik uçak • 
!arının vazlfelrrini ynpmaııma encel 
olmuştur. Biliıııli~i gibi burası ja • 
poıılann Yeni Ginede tuttukları en 
yeni kllprUba,şıdır. Bununla berab er 
!lıUttefik uçaklar sahile yanaıılll'ak 
ıatlyen japoıı harp ve yUk gemileri
ne kayıplnr verdirıniıılerdlr. Yeni Gi
nenin dpğu ucunu teşkil eden iki ya. 
rmı ada arasında ııtmdi ıılddetli bir 
muhıııebe cereyan etmektc<lir. Bura
daki nılltteflk hava kmtvetleri japon 
teşeblıUsUnden hıı.bnrılar ol dukları 
cihetle es ıseıı düşmanı bekliyorlar -
ılı. 

İngiliz Krah 

Sir John 
general 

Dill'e 

Iluna adasının i~ıill'lsından sonra ia 

1 
ponlrır şimal Avustralya bölgesi cep. 

"hesine ilk hUcumlarıntı başladıklnn 
7.aman rnUttMildeı in huredu dlışma-

ma:reıalhk asası verdi 
I.onclra, 28 a.a . - Kıra! bugUn 

Mareşal Sır John Dlll'ı kabul e tmiş 
ve kendisine mnreşal lık asasını ver
r.-. 0 §tir Kıra! .Mnreşala aynı zaıı11HIB 
h~n·am cıişıınının bil} ilk rUl ':ı •., nı 
\ Crmı§t l, 

rıa karşı koync ık kuvvetleri bulun
duğu anıa,ıhnca Japonların h!LŞka 
noktnlnra yeni ihraç kuvvetler! gon· 
dermesi tahil idi. 

Milne koyuna akın yapıldı 
Melboıırnc, 28 na. - Resmt söz. 

cU hu 'Sabah demeçte bıılunarak jn
pon pike uçaklarının Milne korvn
ılnki mfitteflk kara tesislerine hll
cum <"ttiğiııi bildirml11tir. Japonlar 

Mısır' da 
askeri 
durum 

Knhirr. 211 a.a. - Ortnş..ık lngiliz 
tehligi : 

2G 2":' ağu to11 gect"si, Of'• rlve fııa· 
lh<'ıiıııiz dcnıııı <'lıııiştlr. Dlı~~an iş· 
çl grııııları Şıınııl •e ıııerkeı. ke imle· 
rindr ke~if koli ırınııı: ''e topı;-unıuz 
1 ı afınıfon i <: !'di l ıııi tir. 

D ıı k rn hareketleri karşılıklı toı ... 
çu rıll' ır c inin ıır c tınlştir. 

nuııılıt l8\).1rcll'riıııi7. Cenııp ke i-
11 inde l eııidrn dıı~nı ın tnşıt topluluk· 
hrmn t ıarrudardn hulıınııııışlıırdır. 

<•f'Çf'rılnılr. t V\ ıırelcrimlıln htlC'U· 
nıunn u rt' an lıir ilOşınnn gemisinin 
C.irit'in irıınl doiiıısıınila yıınmııkta 
11lılıı u ırnrıllıı u llır. 

:'l:'il alf:zınd •ki 11115 m,.,•rlanlnrrmızıı 
t arrıı7. te~rhbiı~Hrırlf' lııılıınan hir 
d 1 m'ln t '' nrf'•lne avcılıırımız hll • 
lılirı ın etml~tir 1111 tnn·ııre son ırff
rDlrlıl~n ırnınnn ııll'v)er fı;İnd,. ıılçalı
yorılıı 

ita/yan resmi tebliği 
Hııırı , 2& ı n. İtnlynn ordulan 

umumi knrarg~hınrn ırhli~I 

Ba4v&lllmılz. Vllt).şctt, Komutnnlıf:ı. Be 
ett.liktaı ı;onro Sn<UI erkdt la;cs ı,;tdert< 

n n t<>planm ~ olduf;u ııı.ılonu zlYa.rct ctm 
ClllTlhUl'rCl.:ıtm!z tımıot tnonu nün 

il< lmlşlc, llO'.'<I 

nun.Luıklnrıru b <limU5~. 

<Ba ı ı ine! 

• 

.ı 
vradn) 

Buradan Q)rıl.ın Baş,ç'kilimiz Selçuk c crl ri:l<kn 'fai)tı ml-drı. cır;i>le Gıik 

mcdrcı;eyi ve mÜMıkıben de öğretmen \'e san:ıı ~ Harını ve halı dokuma e~uü 
sezdikıen "'°ra a~kı:ri kı~la ile ha~tall')i gormu~lrd r 

Askeri kı$la)-ı 2.İ).ırcti l'Sna.sınd;ı. muhtclü birlıkl r tar fınd.ın 
'l-kİk• karavaru1 niinıUIJ<."!>i $W1ulnıuş 'e c;ok leul'llı bu dukl.ı.r • )lt'flleı;ını )l -

>erek komutan \e erata hitaben: "Kardcşlık turlu turlu o ur, be k ra\dnanızı )C-

rnd<le buı;ünden itihart'Cl sianle kara\ıına kanlC'iı d oldum. dmıı • 
l'ratın b--urliym "ıağol !" 5cslcri ııra ında f:amızoııd:ın "> nl ı ll 11ckı ınıiz a.., 

kcri hutane)e giderek hastalan U)';U'ctle haıırlannı sormu lu 'H' b;ı t.ıoo hekimle
riyle gof'Ulcrc:k nıemnunluklanoı hildimıi lcrd'r. 

S.ıat 20.~o da ~ivas C. H.P, Rcisi tarafınd;ın Halkevindc ıtCrcflcrmc verılen U. 
)'afette bulunmUjlardır. 

Brif anya ticaret 1 Japonlar Mı ır crphr ındc, dlı§man keşif un 
ııur1 ırı .'' kılatının şiddetli bir lop. 
çu ıılE ı lıiı•ıın esinde y ıptrkı.uı tanr 
ru. h ırrkı u~rı pu kılrtiılıııu~tıır. 

. \lııı n ucıları hn\a ıııuharcbelc 
rırıdr a dıl rıı.a~ ııçnJı dıışUrıııil<lerdır. 
Hunl rdan hırı Conıiso '•kınlanndıı • 
kır ıkm ııı ı l•ıpl ırının .ate ırle yere 
du Urlılrııılş. bır ikıncısi de ıı~ır hn-

rn uy..n.' ırak \fıırina ynkınlorınd 1 
1111.'Cbur_ı ınl 'armı911r. Hu uç:ığın pı 
lı~t~ı P ır eılllını•tir l'h İl halktan lılr 
kı ı olııııı\ft ur. M utuclrllt 'nmlı vnr 

nauu diyor ki: 

Kadınlar ~orapsız, 

erkekler ıapkasız 
gezmeğe ahımah 

Rİlsya'ya giden bütün 

amerikan gemilerini 

batıracak 
dır. Jla~or at elıı ırıııııyt>tlidir. 1 Tokyo, 28 n n. - Buglln kenılisin

den sorulan bir suale cevap olarak 
Japon hllkumer söze sll, Behrlnı 
boğazından g çcrek Sovyet Ruaya'
yn varınıya kn\kı nn bUtUn Amerl -
kıı.n kcıfllel rinln j pon hllcumlıırı -
na utrıyacaklarını blld rr>'ll tir. 

Lord Moyne 

O t k d 1 
L ondra, 28 a.n. - B rltanya ticaret r acar ev et nazırı~ın <Hin .halka ~ilılinllğine ı.:ö-

~ 1 re, Brıtanya tıcaret fılosunun u$rrn • 
ılığı kayıplar ve i11eı noksanı ytlziln

• • 
nazır muavını 

den bazı mensucat kartlarının ku -

Oldu ıwnlnrı evvelce sanılılığmrlan d:ıha u-

1 
ımn bir müddet sürecektir. Nanç, 
mUstPhliklerin 1943 ağustosundan 

İsveç'ten duyulan 

top sesleri 
Londra, 28 n.a. - Blldlrlldl~lne' ı:ı.nce kartlarının ye.n!lenmeme!ll ih -

göre lord Movne Orta sarktnkt ılev· ıımnllııl ı1e nazıırı ıtıbare almalarını 
lct nnzırının mUR\'l11l!ğinP. tnyln edıl- iUı.v .. etmiştir. 

Stokholm, 28 n. ıı.. - Cc up be.tı 
sahıli uzerım e Varberg a ıklarınde. 
dün bU Un gu ı ve ık aın şıddctll top 
scleri ııitllmi ur. c; te at'ı.a bır de
niz muh r.,;bc ı olduğu İs\ eç're §uyu 
bulmu sa da İsveç bahrıyc mıikam -
!arınca bu ıı:ı~ ia tcyidcdılmr.mioıir. 

m ııt r . Fllhnklka Ort.asark devlet na
zınnın işleri son aylarda cok art
mıstır. 

Knhlrcde devl~ nazınnın bir mu· 
avlnl bulunm~ ı nazırn OrtRşarkta
ikl d 1ğcr hölgelere gldehılmck lmkA
nını vc>rc>cek1lr. Yeni muavm kahine 
azası Slfatını tasıyıu~ak harp kabine&! 
nznsı olmnyııcaktır. 

Hindisi an' da 
<Bıışı l inci sayfada> 

itibara alamk bu gibi hallrrde aha
liye toptan para ceznı kesnıeğe ka
rar vermiştir. Bu p:ıra cezası yağma 
teşebblıslerinl alıp haber vermiyen
lcr hakkında da tatbik eılilecektir. 
Şimdıye kadar Pat ına bölgef!İnde 
mUhiın ltarııııklıklar zuhur .. ı1en Uc 
yerde ahaliye para cezası verilmiş. 
ılr. 

Yeni Ginenin bu bölı:esinde ilk d rfa 
olarak bomba uçakları kullonmışJe.r. 
dır. Bundan evvel ancak 23 ikinci 
klUıuncla R baul'e yapılan akında ja. 
poıılnrın bomba uçakları kullandığı 
görulmılştU. 

Nazır aemivtir ki 
- Kadınlar çor 1psız gezmeye a -

lışmalı biz de artık şap\Ul. giymeme· 
ye alııımalıyız. 

Bulgaristan' da 

yahudilerin 
tabi tutulacağı 

yeni şartlar 
S ofya, 28 a.a. - Nıazırlar heyeti 

Aynı gtio ve k amı KopenhBI 
uçak kar ıkoyma topları da faali -
yete geçmiş ve toplnnn .SC&DW 
s:llılllnden işltilnılştır. 

309 alman öldüren 

26 yaŞında bir rus 

kızı Amerika' da 
yahuılilerln tabi tutulac~ı yeniA ııart Vaşincton, 28 a a. - Sovyet kadıQI 
lan buı;Un taavlb clmı§lır. Htıkumet çetecı mUfrczelcri fı 26 Yll§ında 
yalıudilere a'lt bUtiln mesclelr~lc. ıııc~ 1 Ludmlla P vlıçenko, Reıs Ruzvclı in 
gul .olmak. tl'!ıre bir yahudı ı§letı mısıuirl olarak Va ın ton'd dır. Ba· 
k_omıserlığı ihtlası~a kar ~r verm ş. yan Ludmılu, önce b r bomba ucaıu 
l~r. Nazırlar. h!:yetı So~ranyıa mecl!· sonr d ın da bir Cllppcr'le uç hafta 
sının yahudı meselelerıncle kendlsı 1 suren bir yolculuktan 80 ıra B!rlc§ık 
ne vermiş olduğu seli.hi> etleri bu 

1 
Devletleı e elmı tır. Kcndısi Kızıl 

ı<oınlserllğe devrı·decekUr. Orılu.ta te mendir. En yüksek ni -
Dığer tar aftan Bulıraristnııdaki ani rı alm ıır. Luclmila re mi rA -

/\~.-fSl ____ x_._ ..... ~~-~\ 

yahucll cemaatları te:ıkiliunııı mas- kanılara or • 309 alınan öldürmtlş· 
raflannı knrşılamak ve yahudilerın tUr Kendısi Re e Ruzvclt'in misafl-
11.'>§ka memleketlere hicretini kolay- ri olarak Beyaz S rayda bir gece 
!ıısıırmak maksadiyle lüzumu olnn kalan ılk sovyet vatandaşıdır. 
ı:a ı anııı yine yııhııdılcrden temini ka ı 
ı ar!ll§ıtırlmıştır. Bu para yııhılllcrln 
b~nlrnl:ırdaki ~cvduat•ndan muayyen Macarı·stan'da 
ııılibetler et hı lıııde yapılacak müsa- 1 
ılerelıırle lemin olunacaktır. Bund ııı 
başka yııhurlller siyah bir daire ıı,;ın
.ıe altı köı;ıeli sarı bir yıldız işarctı 
taşın1ak mecburiyetindedirler. Yat. 
nız 10 Yll§ından ki.ıçUk çocuklar hu 
mecburiyetten rnUstesna rutulmnkta
ıtır. Ayni işaret yahudi evlerinin ve 
mıığazalarının knpılarına da kona
caktır. Hükumetin yahudiler hak
kındaki verdiği kıırarlarıl ın biri So!
yada oıuran bUtUn yahudileri bir 
sonteşrln tarihine kadar vllAyetlerde 
Yc:rl e§meğe veyahut Bul.ıı:aristnn'ı 
terkC'lmeğe mecbur tutmaktadır. Bu 
karnr evveli, muayyen bir meslek 
sahibi olmıynn yııhudilcr hakkında 
tatbik edilecektir. 

komünistler hakkında Sigortacılar 

imtihanı 

Gazetelerin ynzdıldanna gön- bil
i.ün slgurt.acıht.t' blr lrnl.lban geçıre. 

roklcmııo. Bu imUhanı kaznnmaJt 
ıc;m ilk an rı. TUrtcı;c olruma~ı ve yaz. 
n111aı l.Yl<'c hllmek ve 500 ltrnlık oon· 
ka kc!aleU vcmıckUr. 1rnUh.mı 

ve:rcmly nwr 'e TUrk olmı)'ll.nlar sı 

ı.:ortarllık > ıroıımıya<'n'kl ~ıs. 
1kl J..'1111 bunu komışıeorl:trdı: 
- Şimdi s ortacılar ne yaparak· 

Iı:ır neab;;ı? 

- Huylu hu)'Undnn va7.lre(.'('I' mi? 
Tabıt hepş! btr<len kendi keoo ıertnı 
lmt anda kauırunamıı.k tebl.Ntestne 
kam lı;nrtll ooecdtlcr: böy~Ukle 

kazıınsaıa.r da. kauımnasaJnr da !e
ten klırta ıynlacaklar-

Hay . Layl 

paıtahanesi 

lstnbu 'da 1 lnrt>tyc'de Hay T .ayf 
dU pa.sta.luuıc dondu n ızertndc 

\ u ıruncul · ~ ı>lltı lçln bir hnrtn 
mllddeUc la t.ılmıs. 

Eter Ltenlm t>Umdc ııalıl.hb-ct ol· 
.ııdı, lal uuı un ııotıeğinde böyle 

n.ca!ı> bir ad ku..l ndlll'ı lç'..n bu pas· 
t.ahan(')'e ııyrıl'll bir hart lık .k.-ıpıılll• 

ma cezası dnlıa veıılr<1lın ." 

Zengin 

dilenciler 

~ırm dlk-ncllcre yalınız Tad<lyc· 
de rnst.kındı~nı sıırııroık 

Mc~<'r Su~'de de cok zengin dl· 
1.cncller \llmtıe; ~erde Blrut ta 
ııoı tanıt ndan ,yapılan hlr tanıma· 

dil, ak kal ı bl lhtb'arın U:zer1 ıı· 

ra6t.ırılmıs \'e elıbtowıortnın nstn.n 
l(,"ind" 8000 rm ıtklJk ki.lelik b ser
\ Ct buluı.nut. 3000 frank buırtınk'O 

ra)'t('lrı bizim d laıcUcrtn llzcrtnd 
buluıuı.n panı,yn göre azsa , b1r dl· 
lenclrtln üzmn<tc l>ulunmaın nıu.rıak· 

kn.k ld hayrete dc'ter. 
Fnkal. Surbe ga.zetl!9lntn 

h berin allllaı.l'B <k'Aer ı.nrotı ıudur 

Gazele bu pe.ranuı )'Oksullıı.ra yar. 

Yeni bulmacamız 
Soldan ıııı ıtn: l. Kamer, b r ıı<.'Y2 pa· 

m muka • ?:inde '\-etme, tcnıı ayı yuva
sı, 2. Yu~ıa vYlldn bir yer, lrena!' ta. 
rat, 8 gmü b<)l.411, barıs, 4 ~ e 
mcehur bir ~bamız, ıutnntyıe mee· 
hur bir kas: bamız. 15 'u Om a arı, 
f.ıı.brlkn learoU. 6. k'rsl n~~ı. baş ı· 

nın ma ını kcııd in ha.bert ~~ :n 
ntma, 7 ıru, Kırımda btr ı> ~J sdml, bir 
hurtn oıtunu~. 8. btr llE'\1 aaJıınnstra. 

l<!!'lli .Olum. 9 nane lfkl\rU, oın k'llm n 
d: nının ı~ mi, 10 tstnnbul'un bos 
tıı.nlarb'le mcohur ymt, ııch van ln 
bir tabir, 11 Napolc. .. n'uıı mnt!Qbo 
dutu imle, kısık panlcsü. 

Yulmrdm Mııtı· l ı ktıl>ıbUdc ~tr 
ktıltLt. lcz7.<'ll?w bıı'kma, btr nota, 2 
b:ı..eıoo 'ur, ma!ICl:ır <.'dalı, S cıınıırılme, 

hıı.ıı>, 4 Bulıı:'ar18tan ın mP.lt<cz1, tllhta 
kınntıı.ı, :i blr kıttı e1 cOzdaıu, 6. h~

sı yenin. A k00nl7oo tn il' ussa. 7 . ııu. 

nt':ııc kHen ntct. li!P. ırtn k'IAI• ve kalın 
&clt'M. s. 1hntn. laymetıı Mr kum~. ~ 
tnro hıımur. b\ra m ~ f'I. 10 tC'Itd U't.-ın 

~ U;ı; tro 0)'11111\1, l1 1~1n mmc, bir 
d: mı. 

Dünk ü bulmacanın 
halledi lmiş şekli 

Soldan sıı.ll:ı · ı il '1<>m<'. 2 
adil. MT1 nM, S hasut, 4 \1a 
a:ı:C'O< (k<'7.a ), 5 . bul'llla, Nl, G Um. kan. 
eO<r) 7 U\ idam<'. 8 ~ n <'mili"!'.! 9 
tnada. Azt'l1 ıo. lavabo, r ı. ıı. cta 
mtn. leke 

Yulaınt: n ~fı· ı Rnk ıı!'s!IC' 2 

ndal, Mlnat, 3. ka6.1.ba, ma~a (a\'Am ı 

cıım klarosmın k:uııunna yıı.tınlımam 

muh !drak bu t.md!ııCl'unu yazı)-or. 

1trt.ıınbırl'dnk1 Jl')ksıll!ar )"U'l'duna 
ed.t:r nmndı{:'ı .u ı;ırada, tHtenc"fl«l!l 
llzcTlndc bulUTıan parıılar lıctn de 
ıı,ynı usul tatbik olunamaz mı! Söy
lqn<'91 bi.zdf."Jl. 

H erkesin 

bir derdi ..• 

r..:u:et<! mı tun1a:rınrl:t ibo>"uTlfl rıuıt.hı -
nan hıı.~rlerOCm b1rt de, BtlcY(l'knd&'· 
n n su ınes<.!lestd r. Gıı.zctelcrln yaz. 

dıldanna göre, lstruıbuJ valtH~ M11-
nnkalAI. VekiU ğbıd<ın Ad.-ı!ara ırtln· 

de 300 ktlbmctrc HU ~ı.yaon:k bir 
\11911.ıının vorllmestn! rdea oı.mı.ttl'. 

V ı ~in bu dllt~c müst>Ot b1r 

cevap \enıtcte gayret ede<'.etl ıüp

hcsJzd!r. 
"1 le~ln bir demi, 

n:1n ııu dordl.. deriler. 

llily{Llaı.da nın &U btr türl'O care 
E"ôrilnce inııa. 

n n bu at& sözünü: 
'HM' ><!rin b ~ At1alann ,.,. 

delX11 6<'k nd<' deit Unnetı ileri .U· 
rcoel:'I ı:c ılJ,'QI' muT 

Terz iler ve 

tüccar terziler 

B ıı-azote B!gıı'dakt termtenn 
her yıl okluli:u gibl bu yıl da Çocuk 

l:ıstrı:'eme Kurumu n.d 1c1 )'el.im ve ök
ııtlz M ta lclıentn eaYl\.k eolb'9elcrlrı1 

nmların<ta 

V<'.l'<'l Ü'l'ln! ~'a7.r)'Ordu, 

B ariaıdaea bu ha'lıerl 

dm: 

knmr 

lneal !lh b1lyük tcrztıer ite bu 

ha.bentC"J't m'lBm abrlAr da, a.>'tU M1 
)'llP rlnr . clrolın. 

Ynpmn:r.lılr dC'dl. 

!'ıcbeb nl 110m11m, eu revAbı verdi: 
On.1ar "Ltlcr.ıı.r t.cr:ı:ı.. dlrler de 

ontı n"' 

SA. - TIR. 

4 m.-u, adam, l5 t lk1, (T)nb1r, 6. .c, 
am dl'.', nn, T· ıtml (lrmı), UlftJDa, 8. 
dam. rnaıo: (:r..ıım), 9 Mlez. eerete, 10 
mcdcnl, l'l1k, ıı. ctdc1a, ilıe. 

Dlğ'er tarfl:an yahudilerin ticaret 
i ııl erinde yeni bazı kayıtlara tabi 
tutulmasına knrar verilmiştir. Bu 
meyanrln yahudilcrin hububnt ve di
ğer ziraııt mahsuleri ticareti ile vcv 
eczııcılıkla meşgul olmaları yasak 
edilmi§tlr. Bunılan baııkn ynhudiler 
kimya maddeleri ticaret i yapamıya. 
cnkları gibi sanayi \'e ticıırr.t mUes
s eselt·rinln mUmel!!!İli d e olamıyacak 
!ardı r. 

yapılan tahkikat 
\;~ 

Budapc te, 2 Sa.a. ,...~ pistantı 
yeni llluık edılcu Bas +"' ,_eslndı 
'ısoo komUnist h ltkır ıifi'' :t ya 
pılmakt ıdır. Bu bölg8lı lız-a.11.t· 
lanmı komUnlstl n ı rı.a:rısr 6.600 o
l rak tahmin e'lılm Kteı tr. Neşre<li
ı~ ... resm! Dır rak:'l:nl göre, 26·7-9f1 
ısrihinılen 1-5·94::? tar ne kadar 
Rcjevlek civarında 6 b tn.lama va
knsı kaydcdilmi ıır. 

Arjan tin de Mihvere 

harp ilôn edecek mi? 
Bunos • Aircs, 28 a.a. Medi in sn· 

li toplanıı ınd:ı Arıa.ntı ın m h'erlc mu
nascbeılerıni k mc ı tım lı uzc ındıı ını.ı. 
ıakcrclcr ccrc)aıı ctn ı ur 

Patates müstahsillerine 
verilecek prim 

. Yahudi i§lerl koıvıserlifd her şe. 
hır ve kasabada yahudilerın oturabi
l e ceği mahalleri tesblt edectktir. 
K omiserlik !Uzum görecek olursa 1 
yahudtleri bazı htikümeı rlairelerine 
ve umumi yerlere girmekten meone- !'it.! sen<' inde t.ı rtnı 
deb ilecekt ir. lıh:o ı edilen ve Hl ı c 

İ ngi ltere'de 
ordu mensuplannm 
maaılara artfarahyor 

L ondra, 28 a.a. - Ro:tter ajnnsı
nın parHlmento muhabirine göre. 
hUk<ınıet parlAmentonun ilk tOPİIUI· 
tısında ordu mensuplarının ve bu aA 
raila muhtemel olarak di~er bazı 
s ervisler mensuplarının maaşlanna 
znm yapılacağını bllclirecektir. Bazı 
mUııahitlerin tahmınine 5:Öre, erbaş
ların ve erlerin maaşı gUnde bir şi
lin nisbetin<le arıtırılacaknr. Di$ter 
bazı m il§ahitlcr , silah altındaki er. 
terin ailelerine yapılan yardımın art
tın l ııoağını tıöyliyorlar. Subay maa!J· 
larına da gilnde beş şilin llzerinden 
bir zam yapılacaiı ileri aürUlmek
ttdir. 

nin be n dekarı ı ın 
:ltılll l\orı.nı k nıı• una orl', ıkı lı. 
r prim \er 1 ne: ı k r r .J ırılı ıı YC 

bu J1 r ı ın d.ıııne ı ı ııı J.ır t '\ e
k:\lrtı e rınc, 'I llı Kırı ıır 
nunıın .; in le ı e 
C. 7. r at 1 mı! it 
furıdıın, 1.3. . !ıra t 
tur. 

AilVL"lOJO'JOJO &:a1iLTlk.U1liOll 

Milli havacılığJ.ızın b ütü n 
y~rda dal b u dak salması için 
T u rk vatandasının bağrmda 
kutsal bir ihtir as yanmakta
dır. Tyrk Hava Kurumuna aon 
yıl İçinde bağışlanan "dört 
milyon'' milletçe çnlışmanrn 
e n coşkun çağında bulunduğu
muz u n d elilidir. Rakamları 
d aha çok yükseltelim v e daha 

çok çalışalım. 

...,.sa11!.-WSJT5s~ 
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RDU TERFi LiSTESi CIK . 
..:. (Başı 2 inci sayfada) 1 zat Tanır, Hal't Onsaı, Sabahattıın B.;ıy-ı BİNB~ŞILIGA TERFİ EDEN 

• . Fuat İnat. Adnan Kobay, t. Sevki cık, Al[lattln Gürler, Ruhi .:-rerı:er, E- HARTA YÜZBAŞILARI 
ll..1lü, SaU'ıhatUn !nal Aziz Ronalı, Kit- yup Ulumlu, lsmail Özkan, Kemal A- H. Cemal KüçUk, Abdullah Göy-
f -fl Başarnn, Sllreyya öncü \'astı Arık, tekan, Cemal~tun Slndt>l, Orhan Akl\ö· men, Rıfkı Telı:g-öz, S. Kadri Mon
J f"mı;t Kızıltan, llııı•Hll Barlas, A. En- YCk. Ha.-::ın Çetinöz, Salahattln Mlro~- gti, Şükrü Aranöz, Cemal Süer, Fah

BTh"'BAŞILICA TERF1 EDEN Lv. 
YÜZBAŞILARI 

Celfil Başaran, İdris Erçetin, t. 

nik, Sadi Erk, Safi Ertürk, Sermet 
G<ikdeniz. Sadık özcebe. 

GÜVERTE YARBAYLIB:TAN 
GÜVERTE ALBAYLICA 

SINIF 3 ASKERİ ADL! 
HAKL'1L1KTEN SINIF 2 ASKERİ .JI ~o ı 11 ı u • ı •o• o 11 ı o o"' • 11 •o o ı o o ı 1 ~ 
ADLİ HAK!ML1CE TERFİ EDEN • • , • 

v.,. Yıldınm, Avni Karaca, Zeki Gôk - lu Redrettln Demirel. İbrııhlm Kaytan, 
mt>nek, Kasım Alpar . Ali Tilrkesl. Memduh Onltitürk, Sema -

us·ı Er}M~'NLtCı:: TERFİ ~:DEN 

reıtin Oğurman, M. Salim Ayfer, 
Muhittin Sağlam. 

Hakkı Esmeroğtu, ~L Ali Rulpar, A
saf Cağın. 
YÜZBAŞILICA 'l'ERF't EDEN Lv. 

ÜSTECMENLERt 

TERFİ EDEN SUBAYLAR l 
Tarık Ersuna, Osman Aksu, Arif 

Talu, Faruk Uyarof:lu. 

. ~-S~ERt MEMUR ı= BiBLiYOGRAFYA : Salıh Konıman. • • 
SII'lı'IF 6 ASKERİ ADLİ '\111 .. , 1100011111111111 

.. 
11111111

r 
HAKL"\fLİKTEN SII\1F 5 ASKER! j 

SÜVAHİ TECME.:\LEHl 
YÜZBAŞILIGA TERFİ EDEN 

HARTA ÜSTFJGMENLERİ 
~ecclcl .\}kut, 5 ıHtı Koç, .\Cennıın 

Pas!n!t, Cahtt uzgüc:, Ywıus Arkuı.ı. 
Niyaz Çc lk, Mustafa özwr, Cemil So. 
ner, İbrahim Su'!a llfu~tafa Gb Kbcl, 

Şükrü fnanc:, s.ılih Kontçe, Ş!lkrü Po -
lat, Basri Yalçın, Rıı;a K~uoğlu, 

Rüstem Asınsu, Memduh Dolen, trrnn 
Baktır. Hulus. Ba>k<ıl, 1''e\z At!Ua, 

Zt>kl ~san. Kamil .\ropsun, l\1 ustaca. 
Tiırker, Ahmet Atlı, ümer ()zkullu, F:r· 
tugrul ;\krn, Sadu!ICıh .\rsu, Cahit Ta· 
ra.s, Silk'yman ;\kıncı , Hüsc.Yln S.l\'llS • 

kan, Sıı.lfıhatUn Tuf:s:ıl, Sıı.ml Tunçel, 
Na,.. Özkuzu, Azmi sorgun, Taltı.t Sü . 
zer, Nazmı E\Ten, llil""1il Arkıın, Ziya 

halt r I<ınkıırslnn, :lluzaffer Zorlu, Yu
~ur Öktem, Hakkı önder, Murtara Gill. 
tekLn, Sadri Pcl<oz, Ömer Gündüz, SU-
le>man Okandan. 

ALBA YLICA TERFİ F:DEN 
İSTİHKAM YARBAYLAR! 

Naim Uludoğan. Galip Etker, ZUh
tü Arıla, Cevdet Saran, M. Sabri 
Tümer, Sadrettin Yamac, Hayri 
Atruıii. 

Bekir Akın, A. Sıtlfıhadılln Gürlak, 
Tııhlr Uungun, A. Muzaffer Onurgil, 
Nihat Özll'r, Burhanc>ttin Günııysu, 
Enver Erkurt, Şevket Eflatun, !. 
Cııhlt Otamıın, A. Muammer Camlı
yar, Ömer Akıır, Snlahuddin Atalay, 

GÜVERTE IlİNBAŞILIKTAN 
GÜVERTE YARBAYLIGA 
TERFİ F.DEN SUBAYLAR 

Celf\lettın Orhan, Hayrettin Erül
ı;:e.n, Muz.affer Ülı>crjm, Süreyya 
Kuntol, Hilmi Eroğlu, Fehmi Tinç, 
Refet Amom. 

ADLt HAKİMT,tCE TERFİ EDEN 1 Adf ı"ye cerı"desı· ASKER! MEMUR 
Haluk Sehsuvaroğlu. 
SINIF 2 ASKERİ öCRF.TMEN

LİICTEN SINII<' 1 ASKER! ÖGRET
MENLİGE 'l'ERF'! EDEN ASKER! 

sekizinci Sayı (iki ı 

K.avaz. 

ALBAYLlCA TERF1 EDEN TOP 
YARBAYLAR! 

Fafü Pami\', .M. Şo,·ket Sokmen. M. 
Nazmı Dor.ı, 1. Sabri Gürtop, t. Hıtzı 
BeUn, Clh.ını.:ı:r Berker, ,\~lr Arkııyın, 
KAmll Türközü. 

YARBAYLICA TERFİ EDEN TOP 
BL-.; BAŞI LA H r 

Ali F.raybar, Emin Gilrler, Baki Ta
ncrt, K."1.zım Aksoy, Osman Yurttaş, 

Burhrınctıln Kac:a.r, Eşrer EnlinLU, NI -

za.metttn Cora, Z.,vıı Çilesiz, Necmettin 
Yıl<lızgör, lL tııruhlm Hını.lan, Hayri 
Oral, l.L Atıl Akıner!, .M. luct SÖZ<.'11, 
TaJAt Kopan. 

BlNllAŞILICA TERF't EDEN 
TOP YCZllAŞILAl!I 

Ahmet Gürler, İbrahim Akın, Sera -
fettin Giray, BıııiuıneLt n Savaşan, Tev
tlk öngör, T. Avni Occı. Raşit Altın -
taş, 

Ylı"zBAŞILICA TF.RF! EDEN TOP 
ÜSTEÔM ~:NLBRt 

A.Y1lf S:ı.vaş, H. A\"nl N~ • .Abdi Ar
da. M. Oodiletttn ~ikan. Sami Erilli, 
l.ruııın öııcl, :M. \'as!! Pckcren, M. SRIA
hattln Suney, S. 1''1kıi Sönm<:'".t, Kadir 
Avkar, Kcmnl Turtan, t. Kamıt GU;ı:.,y, 

Vedat A!kaylJ, M. Emin TUen, Alunl't 
otanova. Al:p Olrncz., Nl:>-'BZI Yoru<:, lb
mhlm Sa.kıwğlu, ı r. Fahrettln Tekçe, 
M. Necip Soyılcr, A. 13ahaettin Ertiın -
aü. A. H11ıınl Ertü'Jıgü, :iT. Murat no
t-an, s. Sami G01<ıcy, Salhhattln B.w
rak. Vcd :t Akgün. :ıı.17.hnr Saran, M. 
Sua.t Onursal, Şerik Erdf."TI("!', A. Edip 
~. Faruk EnünlU, Nl7A1mct.Un Ce
lııer, Re6at mr. I<Azım sırrıe. Ker.lm 
GöJı:beı1t. Haltın Yüccl, HRJ·dnr Gok<1e
n1'z. samı Ama<:, Recep Aktuna, Arelan 
Karnsu., H. Cihat Srı\ıış, A. Ruhi 0y. 

r.ıa'n, H. Beh<:et Ba"8R, F.lkrcm On.at, M. 
RCGat So~ Y. Yaşar Gürtop, J-Ulml 
AUaın, Şcmsct.t!n Aro1, Abdulllh Arny, 
SU.leyman <>nı.ltan. Fchm1 Erme. A. ee_ 
mıı.l Tunnk. ö. Nı~ıct ~ı..-m. Hallt 
Tulıeyo, • Enver K:ınsıı, Osman Uı;man, 
lhsan Knplan-0ğlu. 

t;"'sTEGMENLt~E TERFİ EDEN 
TOP TT·:ô fENLERt 

M. Fikri Ateş, Sabri Salkök, Na
zım Özden. Hilmi Aktaş. 

YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
İSTİHKAM BİNBAŞILARI 

A brlülkadir Şengezl'r, Ethem Mal
koç, Fahri Semizo*lu, Müfit Erıılp, 
Mustafa Arcasoy, Nail AlııncıoA"lu, 
H. Te!At Baş" ıvuşoğlıı, Kemal Ziya). 
Y. Ziya Tamfer. Hani Obaeri, Mua
lafa Yanç, İ. Hakkı MUzari Berka
ya. Şrvkct Kökşin. 
BİNB,\ŞILTGA TERFİ EDEN 
İSTİHKAM YÜZBAŞILARI 

Rasim Öncel, Cemil Siime, Raşlt 
Avcı, Celalettin İlkmeıı, Celal Gök-
ayclın, Ülvi Vural. 

YÜZBA$ILlGA TERFİ EDEN 
İSTİHKAM itSTECMENLF.Rİ 
İ. Salih Arı, Fikret Özıqık, Mu -

anımer Kıışnk, Vasfi ~erı<lemir, M. 
~alim Yılılnm• Osm:ın Ö1.ge, 
ÜS'T'Ei.i:MI.;NLİGE TER.1-'İ EDEN 
İSTİHKAM TEUMENLERİ 

Abı.iulıalı Angay, .Necuu Noyun, 
Ahmet LJ ysaıı, tSurhaııellııı Ötiııten. 
lbrahim Ure, Reşat Yucel, Sabbri 
L<uveııç, FMamcttın .l::lılı.:est.i, Huse
yin Delıorm Ln, Sadri Uı;ıal, l brahı.m 
Eııgın, .Fevzı Hora, l<eşat Pamır, 
Rifat Kilıyaoglu, lsmeı tiüç. Riis • 
tem Hal:ıalı, Muharrem Arkan, :\.iuh
sın Hozk.urt, Basri Bostancı, Talat 
itil, Şevket Yiğit, Cemal Berktin, 
A. Hilmi Kurıoğlu, )luzııffer Er -
soy, CevdeL Uğurer, Mukbil Birer
Cİll, .M. Hilmi Karamaııoğlu, Kemal 
Demiralp, Saıp Anadolu. ŞU~~li En
sü Hikmet Arka, İbrahim Oztürk, 

YAH.BAYLIGA TERF! EDEN 
)1UHAB1'~RE BİNBAŞILARI 
A. Fehmi Sa.neler, Faik Karaöz • 

bek, Halis B.ışkıııı, Suphi Ö~e. 
BİNBA$TLTGA TERl!'İ EDEN 
MUHABERF; YÜZJJAŞILARI 
Cevat Akgliney, Muhitlin Ataz. 

Zeki Gürman. 
• YıiZBAŞlLIGA TERFİ EDEN 

MUHABERE ÜSTEGMENLERİ 
Hamza Görgüç, Faik Tiiriin, M. 

Reşat Şaylan, Kamil Korkut. 
ÜSTEGMENLiGE TERFİ EDEN 

MUHABERE TEGMENLERİ 
Hidayer Uğur, Mustafa Eğemen, 

İsmail Çelebi, Faruk Tadan, Sadi 
Eren, İbrahim Demiray, Abdurrah -
man Altun, Mehmet Dağıstan, İh w 
san Bozkurt, Sulhi Dinçer, Ali lh -
san Tezeren, F'azıl Aral, Nüshet Al
tuğ, Ahmet :Meriç, Şevket Şener, 
Muacafa Tunçal, Mansur Güzel. 
Kemal Kurıal, Esat Ünüsan, Sa -
IAhattin Sezer• Korkmaz Biğel", Re
fet Evranoz, Ceınıal Özalp, Sadettin 
Gllntlirkün, Veli Aylıkçı, Zekal Ay
man, Hidayet Eruyandı, Hikmet Al
tan. 

BİNBAŞILIÖA TERFİ EDEN 
. FEN SANAT YÜZBAŞISI 
Izzer Aktunç. 
YüZBA$ILIGA TERFİ EDEN 
FEN SANAT ÜSTEÖMENİ 

Emin Bozo~lu. 
ALBAYLIGA TF:RFİ EDEN 

SANAYİ HARBİYE 
YARBAYLAR! 

M. İhsRn Yavuzer, M. Sabri Erle-

k·o.tı------
YARBA YLIÔA 'T'BRFf F.DEN 

SANAYİ HARBİYE 
BİNBAŞISI 

S:ılahattin On~.1n. 
YÜZBA~TI,Tf;A TF:RFİ "P:DEN 

SANAYİ HARBİYE 
ÜSTEGMFJNLERİ 

FuRt Yllcesoy, Selim Dağdeviren, 
Ertu~nıl Birlik. 

YARRAYLIÔA TERFİ EDEN 
YÜI<RF.:K ~fÜHF:NDİS 

BtNBAŞTT,AR! 
A. Melih Barutcuoğlu, Nazmi Per

çine!. 
ALBA YI,TÔA TEHFİ EDEN 

HAVA YA'RRAYLARI 
t. Hakkı Akkuş, M. Naim BUr -

kUt. 
YARBAYLIGA TERFİ EDEN 

HA VA BİNBAŞILARI 
M. Celal Bayrakılaroğlu, Mustafa 

Zeyrek. 

BİNBA$ILIGA TERFİ EDEN 
HAVA YÜZBAŞILARI 

Kemal Akdrığ, Niyazi Şen. 
YÜZBAŞILIGA TERFİ EDEN 

HAVA ÜSTEGMENLERİ 
Kemal Martı, M. Zeki Zarakol, 

Semih Yürilkarsi'ıın, umer LütfU Er
gün. İhsan Tanöreıı, Cevar Akm:m, 
A. Mlimta:r. Seçkin, Şakiı; Ora!Hlrk, 
:.\L Kemal Aka, Kamiran Dengiz, 
Mümtaz Gönal, !. Şevki )fetel, A. 
;\ofuammı>r Ucak, Şcrnfeitin Altunay, 
M. Lemi Özün, Cevılet Zeyrek, A. 
V•acit Arın, Nly:ızi Tezel, Reşi~ Ak
yolga .. Abdullah Gökmen, Meıleııi 
Bediz, M. Reş:\t Meter, İ. Vehbi 
Cölen, Şevket Demirı<Uç, M. Reşat 
Berilan, Vcclat Baykal. 

ÜSTEÖMENLiGE TERFİ EDEN 
HAVATEGMENLERİ 

Muhteşem Esener, M. Adil Diren, 
R~ıü Okan, Fevzi Arsil, İrfan 
Doğan, Baha Özkan, Rauf Aydın, 
Halil Çelinöncli, Turgut Tabu, Ha.yri 
Ölmez• Akif Şansal, Süleyman Se • 
nöz, M. Nıafiz Sarıyer, Sllbit Akmnn, 
Hilmi Öner, Ahmet Sarban, E,şr~f 
Çehreli, Remzi Klşmlrli, Ekrem Er
güden, Hıı.aıı.n Çingil, Şahap, Çakın. 
Mehmet Şişmanoğlu, Muammer Ata
yurt, Şahap Atamaç. Muz:ıffer Ü -
nal, Recep Zühtü Akın. Cihan Mer
~in, Arıt Erdem, Korkut Bay-
ülgen, Salahatlln Kırıtma, ::vleh-

YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
DEMİRYOL BİNBASISI 

A. Salim Aksun. 

YÜZBAŞILIGA TERFİ EDEN 
DEMtJ<YOL USTEGl!ENİ 

mE't ö"-eRn, Muzaffer Oyba~ 
Karlir Çamlı, Cihat Moral, KAmil 
Karapençc, Haydar B ışkayıı.. 

A. Kemal Aksoy. 
ÜSTECiMENLlGE TERFİ EDEN 
DEMİRYOL TECMENLERİ 

S. Sami Alpayer, Murat San, Rı
fat Gürmen, Reşnt Güneş, Şefik U
ğ11zer, Tevfik Sezğiıı, HUseyin Knl
çak, Hakkı Güner. 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN 
NAKLİYE YARBAYI 

Salih Zeki Karalo. 

YÜZBAŞILIGA TERFİ EDEN 
HAVA SANAYİ HARBİYE 

tiSTFlGMENLERİ 
Enver Demokan, Cemal Erten. 
ALBAYLIGA TERFİ EDEN 
HAVA MAKİNE YARBAYI 

A. Hikmet Böke. 
YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
HAVA MAKİNE BİNBAŞISI 
H. Basri Bilg-in. 
BİNBAŞ!LIGA TERFİ EDEN 
HAVA MAKİNE YÜZBASISI 
İh!!an Bayılur. · 

O. FcııMr Gürı~. l\frhmet Okan, Mu
rat özkruı, Ş.'lhap Işık. A. Rıza zoren, 
Be5tm 0~-.ı.k. Ali Nnyld, Ta!At Yüksel, 
C'enal Oran, Vecihi Akın. Orhan Akdo
ğa.ı, Turgut öner, ŞMmil ilkin, Mem
dııh lnceoğlu, AJıi Ulvi Atay, Dur&Un 
~. Nuır1 Gök.er, Osman Aydın, Ah -
met Glinar, 1brah1m "' nocak, Fun t 
Şenol, S.alAlıatUn Kızılımıak, Mustafa 
Taner, Mnhmut Ülırer, Rerlik f'l•kt!l'efl, 
Ff'thl Ü.rısııl, M. Emln Yurterl, M. Emin 
Ozttizün, Küzım Kıılknn, Kemal 1nte -
pc, Adil Ertct::n. SalAhatUn Karo!, ts -
kmtdcr Atnsoy, Bekir Tu.ııay, Galip 
Gençor, Mclunet Unal, Şcmdl 1'~1,k•n!z, 

ıı:ema.ı Koı;, Nh<lZI Gilrses, Ferit Ş.th!ıı-
k ıpnaz . .Mu.u.mmer .:-ımıırüc. Nusret Bay-

"\:ı. M. A. Fuat GUzcl!.an, mlanot Ce -
Ferdi All>a.Y, Mehmet Yıldı~ Bedri 
Kenan Ecrcn, Sal..'\hatLl!n Ozdcrıür, 

YARBA YLIGA TERFİ EDEN 
NAKLİYE BİNBAŞILARI 

Saim Argun, Abdülkaıllr Sencar• 
Fethi Tezcan, İhsnn Öncü, Hllsamet
tiıı Bilgesü. 

YÜ ZBA$ILIÖA TERFİ EDEN 
HAVA MAKİNE 
ÜSTEGMENLERİ 

ne 
mı 

TilC" 1n Okul, $evk<'t Toros, Osman 
m ~ k Cıhat Ozı:ür. S. Fothl 

B unga, Osman Dcrıı1:r1rurt, M. E-
da ~ruı, 1'1<'imct Etııa6ı, Kfızım Sa-
h , /UAC 
t:Jı~ san M.ooy, HüsC'Ytn Il.11tacı, 

n Ö ı, Namık /qıa, tsnı-ı11 

BİNBAŞILIÖA TERF"t EDEN 
NAKLİYE YÜZBAŞILARI 

A. Rem;ı;i Özsain, Refet Çağlar, 
A. Sırrı Suda, Zrki Akma11al. 
YÜZBAŞILIÔA TF.RFİ EDEN 
NAKLİYE ÜSTEÖMEN'LERİ 
M. Salih tlnslir. Neşeı Yılmaztiirk, 

Ynşar Savaş, İbrahim Süner, Şakir 
Gtirçay, Hasan Ç.ılkay. 

ÜSTEGMENLİÔE TERFİ EDEN 
NAKLİYE TEGMENLERİ 

İbrahim Orga, Turgut Ayruğrul, 
Mustafa Kıvrıkoğlu, Hakkt Coşku
ner, Tacettin Andic;, Osman Uygur, 
A . Zeki Utkııgiin, Y. Osman Savaş, 
İhsan Över, Fethi Altuntuğ, Faruk 
Orbay, Hasnn Timoçln, 

M. Reşat Ba.skan, Hikmet Böriler, 
Hasan Gözenç. 
tlSTFlGMENLİGE TERFİ EDEN 

HAVA MAKİNE TEGMENİ 
İbrahim Gökyener. 
ALBAYLICA TER.F't EDEN Lv. 

YARBAYLARI 
A. Şevki Önder, M. Salim Deyer, 

Tahir TUrken, M. Kamil Cağan, A
rlll Kotnrnn, H. Sevki Yiğiter, :-.1. 
Tevfik Kösebey, H. Turgut .Sanberk, 
M. Nuri Kılıç, Abdülfı•ttah OJ'tuz11ta, 

YARBAYLICA TEH.I<'t EDEN Lv. 
BİNBAŞIT,ARI . 

Hamit Akkonaç, ŞUkrü Derem.en, 
t:r.zet Fırat, H. Avni Ayas, M. Fikri 
Acarbay, H. Rahmi Kaya!, M. Cela
lettin Tan, Arif Şedeleç. 

M. Kemalettin Alelter, M. Necati 
Arcan, Milat ()zan. 
ÜSTEC.:'.\IENL!CE TERFİ EDEN Lv. 

TECMENLERİ 
Cemal Akııolat, Zeki Ö:ı:tıık. Naz

mi Yavuzalp, Mustafa ÖzPr, Enver 
Öcnl, Mehmet Abocı, IIüs-ameltin 
Bıınlakçı, AIJ Yurtvcrme"~ Hasan A
ta, Agfıh !iter, Şükrü Erok, Şt>flk 
DirC'ktöroğlu, :-.ıuster Demirse~-, Ha
lli Süinanc;, Abdullah Kerem. !hra
him Yiicel. Hamdi Arsan, Envpr Kut-
lıty, Hamıfi Dof.:ruer, Sırrı Güncr, ' 
Şükrü Günleyen, Ahmet Balımo<':lıı. 
Ahldln Berka)·, ŞUkrü Konuklugil. ı 
Murat Parmaksız, Ali Güngiir. ş,.,._ 
kl't Kösemt•n, Cemal Yaldemlr. Zih
ni Enginertan, Güneri Rado, FRzıl 
Şengil, Scrafctlln Ersöz, Şevket CJ!
ter, Refik Özrlemirtaş, Fnhri lTtku, 
Nlz.:ımettln Karlı<Jağ, İsmail Altan, 
Nazım Susny, Nihan ttpars. Murat 
Durukan, Eşref Sontürk, Naci Fi
.5ck, Ali Saçboylu, Tahsin Atmcn,.k, 
Ad,! 1-'ı•\'Zio,f!'lu, Halit Karabulut, Ta
rık Dlzrlar, Cevat Önen, T. Nihat 
$ener, Lütfi Sayman, M. Sami Ter
cnn, Sarnhaddin Denizsii, KAmil Ok
tar, Hakkı Kırkızlar, Lütfi Altay, 
Sahrl Uygun. Vıısfi Ölmez, A. Fevzi 
Altuğyüce, Hikmet Baynzıt, Yusuf 
Gençcr, Adnan Şahsıvaroğlu, Cemal 
Katnv, Necmi Yıldır. 

ALBAYLICA TERF1 EDEN 
TABlB YARBAYLAR 

Muotafa Alp, O. Fehmi Baykal, 
M. Rnif Eyüpoğlu. M. Kemalettin 
Kutman, M. Zeki Pamir. 

YAR.BAYLI(';!\ TERFİ EDEN 
TAB!Il BİNBAŞILAR 

GÜVEHTF; YÜZBAŞILIKTAN 
GÜVERTE BİNBA$ILICA 
TElU't EDEN SUBAYLAR 

Rahmi Ynlırrı. Enver Gürkan, Lüt
fi Zaim. Riişlii Unlü. 

GÜVERTF: ÜSTF:<~MF:NL!KTEN 
GOVF.H.TE YÜZBAŞILIGA 
TERFİ EDEN SUBAYLAR 

Sait Kurc;okan, NPjat Tonınıo. 
Fahir Karayel, ŞemseMin Eras, Ce
HU Denizalp, Hüsnü Güreli, Hilsıı
mettin Aysnn, Saip Gliran, Naz.mi 
Abrar, Hakkı Gükrer, Rauf Atakan, 
Faruk Temel, Rifat Ö7.enbaş, Halit 
Denizynrıın, Hakkı Göksu, Kemal 
Arslanıriray. 

GÜVERTE TEC~E"l\"LİKTEN 
Gf1VERTF. ÜSTECMENL!CE 
TERFİ EDEN SUBAYLAR 

MEMUR Arlliye Vr.klllelince her ay ru Şrl'tlİ· 
'l'alA.t Parlar. J,•n Adliye Cnlılesinin son snyısınd:ı 
SINIF 4 ASKERİ öCRETMEN- şu yıızılar vardır: 
LİXTEN SINIF 2 ASKER! öC- İptal dıi.vıısı Ankara sulh lıfıkirııi 
RE™ENT.t(.;F, TERFİ EDEN Akil Önder - Teııı~ ı:.ı nıahkernesi ic-

ASKKRl MEMUR ra ve iflas dairesi Jı ,ıkkınıh Aılliye 
$ahn.betlin ÜJ.qe), Crridesindr. çıkan yazı munasehl'li)lc. 
SINIF 6 ASKERİ ÖCRETMEN- Aıllıye mtıfrttişi !'IIazh ır 'J'u>.el - ho-
LİKTEN STNIF 5 4$KER1 öC- Ş:ınnrnlar nc>ılcn arııyor? 1znıir aslıyc 
RETMENLtGıı: TffilFt EDEN hukuk lıllkiıııi )liıfit Erkuyuııı"u • 

ASKERİ MEMUR f\iiy kıırıuııu ve diii:cr kanunlar nıiıv.1-
Tevfik Böke. rı hesinde ıııuhtarlnrın \'.llZİveti. 'fııv-

SINIF 4 HE:;AP MEMURLUCUN- şanlı htıkinı nıııa,·ini Galip Hilg<" -
DAN SINIF 3 HESAP MEMURLU- hnı1 tnhii horçlar hı.ı kkınrla Dr. K. 

CUNA TERFİ EDEN ASKER! 
MEMUR Fikret Arık - mahkeme haşkiıtiplı•rı-

Turlınn Tümı>r. ne rlair. Dr. l lihmet lklh<"z - is\ içre 
STN1F 3 MUAMELE MEMURLU- yeni kefııl r t hukuku, İshnbııl icra 
CUNDAN SINIF 2 MFAMELE ME- mıı~vin blkirni Dr. Amil Artus, ı ~
MURLUÔT':'ol"A TERFİ EDEN AS- kerı cezn knıııınuna gure vnh im ,.,. 

KER! ME:\ruRLAR 1 a• w"l'ahim lı!ll. llL Xacl MoT9V11, hib!i-
NumRn Boysan Muhittin Köni,, yoıır,ıfya, konferans (idnrf' hııkukıın-

Faik Taluy, Cavit Bengisu, Faik Maşuk Tulu. ' 
1 

na iııtnl rl;ivalnrmın m~lıketi .... Pı·or. 
Tolbas, Orha~. Turoğlu._ Nazmi ~r- SINIF' 4 MUAMELE MEMURLU- · ~iihf',-1 Ni zn'lti Dcrhil) '\fcc·m• ınnın 
ka.n, Enver Guven, Sabrı Çelebıoglu, ı":Ul\'"DAN ~INIF 3 MUAMELE bir sa~<sı 30, Abonesi 300 kuruştur. 
Kr.mal Tayfun, N.ncl Artun, Muzaf: MJi.ıtURLUÔl'T.'l'A ı'BRFt EDEN 
fer Alpaylı, Bahrı Akalın, Fethı ASKERİ MEMUR 
Kunt, Abdlilkadir Erkln, Necati Pı- J .SalflhRrlrl.in Giinkut_, 
nar, Nusret Erduran. Kema~ Akkn~ . . STNTF' 5 MUAMELE MEMURLU-
Ahmet .son~~-ık, Snll\h.!lddın Öklu, ~Fl\"'DAN STNTF 4 MUA\fELE 
Şemsettın ):umlu, HUsnu Bozer. ME:'.\'lURLUl":UKA TF.:RF! EDEN 

.:MAKİNE YÜZBAŞILIKTAN ASKERİ MEMUR 
MAJ<'.İNE B1NBA$ILIGA KemalE'ttin Cakm. 
TERFİ EDEN SUBAY ~TNTF 7 ASKERİ MAKtl\TITI.!K-

Ragıp r.eylansoy. TEN <:TNJF 6 AgKF.Rİ MAKtNtST-
MA.KtNE ÜSTE(';MENLİKTEN LİCE TERF! TmEN ASKER! 

MAKtNE YÜZBAŞILICA "!\1EMlJR 
TERF't EDEN SUBAYLAR Selim guntıır. 

Necmettin Karaca, Serif C>-;k11y, <::.T'.\IIF !'> MU7.tKA ?'ı~RETMENLt-
Edip Bnloş, Nihat Yürük, Arl!1an, Cl!\'nF.N -"TNTF 4 MUZfKA ı."ı~RET-
Erten, M<'drni Soy.~al, Ali Ogan., MENLt~tNF. TF.RFt EDEN 
Hürrem Oskny, Ziya Baykut. Remzi ASKER! ME!\1:UR 
özer, Necmettin Olgı:ıc, Muzaffer İhsan G<irk. 
Bozok, Arlnan Okc;u, Şa<'ll Ek!'ke, ----
:Mehmet Erdim, Muhittin Tantuğ. 

MAKtNE TECMEN1.n<TEN 
MAKfNE ÜSTECMENLİCE 

Çekyang'da 

Almanlar 
Bel~ika yardım sandığına 

ceza kestiler 

A~iJ.L.ilıi!.[J. Burhnnettin U· 
ras. M. ValİdeTITil Özan, M. Kema
lettin Tarkan, M. Niyazi Berk, Ni
yazl Baysan, A. Esat Birol, M. Ke
mal Sera!, O. Nuri BPğen, M. Mu
bahlr Sander, A. Şükrü Oyberk, S. 
Nuri Gürol, Mustafa Hrpgörür, M. 
Salih Sonat. K. Erhan Snnnter, M. 
Rıdvan Tektns, :vı:. Mazhar KipmPn, 
M. Burhnııct11n Tuğnıı, Y. Ruhi O
nat, Kamil Knptanoltlu, A. CelalPt
tin Özı-1, H. Hamil Arca, Remzl Ül
gen. H. Nü ·hct Şah!n~r. Yusuf 
Ceylnn. ö. LOtfi Yöney. 

TERFİ EDEN SUBAYLAR h b 1 1 
F7kret Dengiz, Rcrlnt Çiner, NA- mu are e er 0 uyor 

şlt Öngören, Raşit Mele!, Şeref Soy-

1
1 Çunking, 2 aa.a. - Perşembe ge

kut, Zafer Altny, Fıkret Basat, Tur- cesi buraya gelen bir telgrafa göre, 
gut Kaya, Adnan Özı>r, MustRfa ı Çin kuvveıleri Kiangsi eyaletinin' 

Londra, 28 a.a. - MustaJdl Del
clka ajansının bilrlircliğlne gö re, al
manlar, lıarp dolayı<;ilo sıkıntıya 
düşenlere ynrılım etmek lizere l!JH 
senesinde kurulmuş Belcika ynt'Oım 
snndığına 65 milyon franklık b :- ce
za kesm şJer ve sand "'ın fnaUye tine 
nihayet vı>rdinnlşlert!Ir. Sandığın nl
manlara muhalif bulunan şahıslara 
ve şirketlere yardımlnrdn bulunma~ı 
bu c~ya se<bep olarak göstPrllm• k
tc-dir. 

Kartallarımız, kendi toprakla
rımızda, bizim yuvalarımızda, 
bizim tohumumuzla üremeli
dir. Kanadlanmak a~kiyle çır
pman on binlerin altına birer 
motör sürmekte hiçbir zorluk 
çekmemeliyiz. Bunun için 
Tüt1.k Hava Kurumuna yardrm 

B!NBAŞILICA TERI-i" EDEN 
TABİB yttZBAŞILAR 

F. Recai Ergürler, Abdülkadir 
Taş<lan, N. Muzaffer Tewnar, !. 
Vnsfi Yener, M. Emin Burat, ö. 
Saim Kesen, M. Krmalf'ttin özerE!'n, 
A. Ziya Ata!=:oy, Fıılk Aknhn, Neç
mctt.in Artun..-. A. Fuat Eroğlu, A. 
Sami Birgil. M. Sn.bit Öztan, Eşref 
Sıtğlnr, A. Rü tü OkRy, Ahmet Lü
ten, C. Ra7J Mırner, Sadettin Tuon. 

ALRA YLICA TERF't EDEN 
ECZACI YARBAYLAR 

Nazmi Aksu, A. Tevfik Iş1ksal, 
İsa Akaltın. M. Şevki İlter, H. Tah
sin Pc.k.o;ar~ın. 

B!NBAŞTLICA TERF't EDEN 
ECZACI YÜZBAŞILAR 

Cı>lfılctlin Işılııy, H. Fuat tnutaş. 
M. Rıdvan AN'lnn, M. Muammer Dar
yan, H. lbrahlm Caıı. 

Y0ZBAŞILIC:A TF.RF't EDEN 
ECZACI ÜSTEC.\iENLER 

Ne<'mettin So~ı>r, M. İzzet Cakay, 
M. tzzet Cankat, ö. Faik Boduroğlu, 
:M. Hulusi Can<;evergil, A. Nüzhet 
Envereren, A. Enver Keneç, A. Lüt
fl Gündemlr, A. Sezai Dicle, M. Lüt
fi Erdınc;_ 

Y./\RBAYLIÔA. TERFİ EDEN 
KIMYAG1m BTh'BAŞILAR 

Scyfı>f tin Süer. 
BİNBAŞILI(;,\ TERFt EDEN 

K!MY AGER YÜZBAŞILAR 
M. Arif TPkman. 

YÜZBA!':ULTCA TERFİ EDEN 
KtMY AGER ÜSTECMENLER 

::\f. Orhan Akonay, Saim Geriş, 
1 Gnli11 Şimsı>k, 

YARBAYLI(';A TERF1 EDEN 
DİŞÇt BINBAŞTI,AR 

A. Rıza Öztürk, .A. Nihat Akat, 
Etem tnıınç. 

Dt.."'BA~TLI('; !\. TERF lEDEN 
D1Şçt Yl~ZBAŞILAR 

H. Slirryyar Kırat. Tnllit Nut. 
YÜZRAŞIT,TCA 'TERFİ EDEN 

DİŞÇİ ÜS'l'EC~IBNLER 
M. Kemal Pülümer. 

KURMAY YARRA.YLIKTAN 
KURMAY ALBAYLICA 

TEHFİ EDEN SUBAYLAR 
Nuri C:üneğe, 

KURMAY R1NBAŞILIKTAN 
KURMAY Y ARBAYLICA 

TERF! EDEN SUBAYT,AR 
Zeki Bnyat, Aziz Ulusan, Asım Şi-

Akman .. Mazlum Tuncay, ;Adnan· baş ııehrl olan Nıınşang'ın 65 kilo· 
Hakseslı, Şahııp K:ınrulu. Tahir İlki. metre kad-a.r cenup doğusunda. bulu-

SANAYll HARBİYE nan Tsinşun'a girmişlerdir. 
YARBAYLIKTAN SANAYtt Çekyang eyaletinde Şuslyen şeh -
HARBİYE ALBAYLIC.A rinin batı kapısında şiddetli muhare· 

TERF1 EDEN SUBAYLAR beler cereyan etmektedir. Burada 7 
Mehmet Anstı, Tevfik İlmen. bin kişi kadar oldukle.n tahmin edi-

Sı\NAYll HARBİYE l~n japon artcıları muharebeye de-
BİNBAŞILIKTAN SANAYl! vaı:n ediyorlar. 
HARBİYE YARBAYLlGA Yeni Delhi, 28 a.a. - Bıı sabah 
TER.Fİ EDEN SUBAY Yeni Delhiyc gelen ha.herler Çinlili!-

H1lsnil Evrıınos. rin Şekiang ey;ıletindeki muvaff1alti-
SANAY1t HARBİYE yetlerini teyit etmektedir. Japon kuv 

YOzBAŞILIKTAN SANAYtt vetleri şimdi Şusiyen'den cekiliyor-
HARRtYE BİNBAŞILIGA Jar. Dün akşam gelen haberlere gö-
TERF1 EDEN SUBAYLAR re Şusiyen'de şiddetli muharebeler 

sahlp Kalabay, K1l7.!m Öğel. olmaktadır. 
SANAYıt HARBİYE Luşui'de bulunan la"POn garnizonu 

tlSTEGl\IF.NLtKTRN SANAYİİ da çekilmektedir. Bu iki şehirden 
HARRtYE YÜZBAŞTLICA kal!kacak tayyareler gerekince Tok-

TERFt EDEN ~UBAY yoyu bombardıman edcbilf'ceğlnden 
Ertuğrul D:ığd<>virPnof:lu. 1 son zamanlarrla japoıılar bu şehirleri 
KİMYAGER BfNB .\$ILIKTAN lı ile ~eçirmek için bUvilk taarruz ha-
KİMY Ar,ER YARRAYLTCA reketlerine girişmişlerdi, 

TERFt EDEN SUBAY 
İzzPot r; li<lü 1. 

TAB1R VARBAYT,TICTAN 
TABİR ALBAYJ,t~A 

TERFİ EDEN STJRA YLAR 
Mesut Tikin. Ag-Mı r:ülhRy. 

'. Paris'te bir sinemada , 

vazifemizi daima hatu-da. 
tutalım. 

• 
Türk yavrusu, hayata g.öz'leri
ni açar açmaz, anasaun gÖğsü 
kadar "gök" Ü de tan~ 
ve sevecektir. Yüreğinde ilk 
tatlı çarpıntıyı uyandıracak 
duygu "kana<I. aşkı" olmalı
dır. Türk gencinin kula~ en 
kuvvetli zevki "motör sesi" 
m:len afacaktır. Bu W·kü ile 
havacı nesli yetiştirmekte o
lan Tünk Hava Kunmıu 

bizden yardım bekliyor 
TABfR BİNBA$IT.IKTAN 

'l'ABtB YARBAVLICA 
TERF't EDE~ SUBAY 

Mulıitıin Bıı<;rr. 

kanlı bir hôdise 
ı~~~~~~~~~~~-

Paris. 28 a.a. - Millt topluluk ce- ! 
miycti tarafından Clichy'de Ollmpia ' 
sinerrıasınrla tertibedilen bir propa
ganda toplıınıısında film gösterilcli,ı:!"i 
sıradıı. 1 kişi ölmüş 2 kişi ağır .suret
te y.aralanmıştxr. Ayrıca 20 karlar 

ECZACI "i'tl'7.BASTI .TR"T' AN 
EC'7.Arr R1NBASTLIÖA 
TF.RF't EDEN SUBAY 

Sırn Knlhın. 
Lv. RfNRASILTKTAN Lv. 

YARBAYT,I~A TERF! EDEN 
SUBAYI.AR 

Nuri Ak~l, Sadi Pekman, Saim 
CeI1TT1an. 

lN. YÜZBAŞTI,TKTAN Lv. 
B!NBAŞILIÔA 

TERFİ EDEN SUBAY 
Zeki DPnlzerl. 

Lv. ÜSTE(;.MENLTKTEN Lv, 
YÜZBAŞILTÔA 

TERF't EDEN SUBAYLAR 
Cemil !ren, Ml'h.met 07.man. 

IN. TEGMENT .tK'l'EN Lv. 
ÜSTECMI!:NL1GE 

TERFİ EDEN SUBAYLAR 
İbrahim Hilmi Cedim, Cemal U

yar, Saffc>t Akbıyık, Hasan Atılay, 
Münir Erman. 

Doğum 
h.af!f yaralı vardır. YaralılRrın hep- ı Aıılrnra Niiınune hast.ını·~i <lişlııhi
eını hastahRneye kaldırmak !Uzumu lıi Cavit Kurrloğlunun dUn bir ojil11 
hasıl olmuştur. doğ<lııgunıı mrnmuniyetle halıcr n). 

dık. Ahmet Çelik adı verilen y.ııvrU) a 
U?:ıın ömiir <liler ana ff b ıha ını 

Amerika'da askerlik 
yaşı elliye çıkh 
Vaşington, 28 a.a. - Simdi 45 o

larak tesbit eclilmiş olan askerlik yaş 
haddi 50 ye çıkarılacaktır. Bu suret
le yıışlı askerler muharip olmayıp 
sınıflarıla istihd'1lm edilebilecek ve 
buralarrlnn tasarruf edilecek olan 
genç yaştıı ki ~akerler ordu teşkili· 
tına verilcccktır. 

candan kutlıı.rız. 2005 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııa.. ---- Ev aranıyor sınnıı:; f'~·ır._ zclac:am, Sa11h Oraltan, 
m Scr<>r Teke -!"~~"Uk Nuri Tüme, Turgut 

Kula, lif that Sun, Hamit Alanç, !small 
Ozgilney, Mustar,ı Ozgüı. T~vtik :t,lhrıi, 
Hil.~1n Kaba.sakal, :\Tuzaf!er Mesel, 
Abduını.ltmıın Ergec, Rıza Akışık, Mu
htttin Koı:a.k, Ceınal Erkln, Om t An -
ko1c, tbnıhhn Yüootüra, Ahmet Coşer, 
Rıza YC'rdc$, Şcl\'kt•l 'l'umer, tzzct San
nıurat. :-ııuzarror Şnhln, Snl.'\hatth'ı 'Bır
oı. Rıza İlg:.ıı, Ahmet Tuncer, Falk E
vtrgm, Arif H6<:e'.t. KA.m mn Alcıteope, 

Fahri YanyU, Sabaha ı n üzpınar, Hü
&.llTletttn Özc>r, ismt..-t Tan, Htılu51 0-
nal, Hasan Güklek1n, ,\7~1m Vanlar. 
Abdurrahmıtn Erd<ırn, Suat B.,7,cr, .Mu
ıa.trer GUngor, Bc1'"1r Refet Ergün, Bur_ 
han Gürsel, Şükrü Guntcrnlr. Sabrt O

tan, Ahmd Yıtmnz, Şeorer Dal\1"tnnı1. 

'J'urırut O.t.an, Fuııt Şahin. Osmnn Kök· 
lal, RICat tmre, Sahııp Tunckıın, Hal 1 

l>lkUi. A?I C<'Unrr, Mu7.a•rer Günhan, 
tı: lml Yanııı-.ıac. 0,omrın rrtirlcan. lllıı.a 
llıc-ttin T· nyol. Ahmc>t &ıycan, C••lftl 
Van<'ın; F:lhcm J\lctc :Muhtar Atllc 
l.tehmc>t Özgün, Tnhsln Barın, Nus~ 
Süer. tsmct Budak. C'.cllll GUrcr, Fl'rl -
dıı:n Demiralp. Kemal l'Jnş, Must:ırn 

Zaıtııu~. lhsıın Arl:m~ıı . l?.Z('l Vans 
Ha.<ıaın ,\ktmı uu~nu Atakan. AbdU~ 

samı ş, h n. Yu"llf Erten. Emin tnnı 

hnıhlm Vnrol. Ali 1\loral Haşim F:mlr 

--------~~~~~--~~!~~~~~~~~~~~ 

1, Buı+ıııret11n Errmın, T ı ili t Şl'n"ıı' 

l\turtrıza ~.ıt"ı;:lol, llvnq Avkar. Ali 7.l'lı 

Orantı, ~'ıM t Y•ldı'"'l"Jı izzet f:rrın 

H1'm t'<ıHıl'l!ıJ, .. V€'~h r.,:kan. NC'<"IP 
Sanhıın H !:ınıPllin t'nsnn Alfı ,ut> 
~ i\hnıı" Çı'ı:ın, Sa'•r' l'nlıı. r"rnnl 
r:r,.ın. ~llkrll OMTlet Tt'vrfk tıırı::un 

Ri'ITlzl Tel k N zhcl BaYt!Arol'!ıu Vu -
zn rPr l'.\7•°'· ·ur! Smer. H"lll ı"ıı:•nv 
Tah"ln ı"ızı<amnr. Mustıır<ı Ncrntl E-
R"!ll11n. Sl!kr!I 'rkıın. ~1:t1'1 l Ergi:. !\Tı.-h 

m.-L ('o•kun Hli~·ın tmrc. S~hnhııttln 

Ergin, Hak n Sc>ll''< Silkıil lllhın1111J 

~ket Bnkır. Abrhırrııhm"n S;ıkıırYn 

Fal:k Hezer. bmaıı Gü\•enc !\lurat Rn v· 

, 
• 

DILS il SAHiT 
Yazan AGATHA CHRISTIE 

Tefrika No: 9 

Çeviren C. B. 

"Sabır," diye homurdandım, "bir ö- da t.akdiır edersiniz. Son ırilnlerde kendi 
·umcclc nıurckkcp hokk,ısından çıkıp kend!m.1 tıızla hııya.Iıx-resl olduğum için 

kAkıdın üstünde dola.smışa bcnz*·or. Lakıbih ettlm, la.kat bu bonlln L~e -
IJcnlm buyli.k halam :'<lııri ele tıı•kı böy- mln a.rtm;ısına mani olmadı. l\111.nlliHz 
le yazardı.., bi:r şeye lüzwnu'n<l.an fazla <ılıemml;ıret 

Bir kere daha mt>k;tubu ht'Cck"ITlt>ge vermiş olab l!Mm, takat eru.i~crn K\.~-

kv> uldum. ınlyor. Bu lı:ı 1ucklunda tat.nı.ın edllıne-

"l3cnl bu ı;-ıkmazdan kurtamıak tein mln lilzumunu hlsseıLl;ı;on.ırn. Zilınlımden 

uızım gelen tahldkatı yıı.p,ıcatmızı bl'I' türlı cıkmıyor ve ~hhaL1me t.t:s!r 
umu~·vrum. Slzln ue dt>rhal n.ntı;yaca~ı· e<ll:ıror. Ve tflbll hl<: klmS<"Ye acıı.amadı

nı..: g~bl bu işte A7.aml tedbtr l;\ıım. Bu ıtım lcfn vıızl.yctlm tok mfü;kul. Dl:rayl!

lşte ~anıldıf:ımı, ı:ıüphcmiıı aııılsız oldu- tiniz sayemnde büLün bunların saçma 

ğl.lml bütun kal'1>hn~ teme!llnl ederim oldu~umı mey<1ana cıkn.rn.l>iLtrs1niz. Va-
ij k 1 bl kal nr m•e·-n~ 'zah e<lllcblllr !akııt İn1'.ın ııa1.<yı gayc>t tab va nura ı ~ " ~"" .. ~ ' 

takım aı:a!p manalnı: attrolyor . ., bun.a ratmen köı>ej.\-ln lopu vaıro~ından-
ş, kın tiaşkın. bEt'I end!.:ıcm ve süphcm art.maktadır. 

"Sayfanın blrtnl ok\l'maJ.'ı unutma- Onun için ıt1ztn fikir ve tavsiy(.'lerlnlzl 
ılım ya?" de<l'1!ll . mc>ııınun*·ctre ka.bul edeceA-lrn. Bu beni 

ı•uaro kıkınl ıdı. b\l>'tik bir yüıkteın kurt:ırı:ıcakt.lr. Bana 
"Hnyır. hıtylr.,, lıitfen ücrot.ml;,,lıı miktannı ve bu me-
"Bunda tnr mdna ı:ıkmı)'OI' da. Ku • Rclede ne yapmam !Azıım .ıreld1tml bU· 

zum-nedl'n bahSC"<lb'or?" dirlnrinlz. 

"Contlınuez touJou.rıJ . ., (Devam, de-
kal, Faık !'l•lvıt'"IT!aıı, !':!'rver Alam:ııı va.m.) 

Buraıln k1mııenln blır ~ b1lımecıtğ1nl 

size tekrar b1ld1l"Worum. Olanlar, bl-11-
yol"Um lC!I, Qdk ehemmb'ets!2 takat a.ıh. 

hatlm :ı:>ek iyi deıtıı ve slnirlertın d€' 

eıııldstn4en be.ro'ba.ır.a. Bu pJ;4 eudioele· 

Yaı\rup r.öl> 8.. A<P.1 Alnakın. Tahsin Bu şerait altında Ma!'k-eıt Bas'lnıı'de 

Erdohn ş11 r. ::'ın<l klı H $>0hPl ır.-ıı . k"m..eye a.kıl danıımamın RJıkAnı :ııok, 

nca-, Ha.lU E~. Keııa.n Se~·ırör, Bdı • la.kat ~ zamanda m~ olduj"umı.ı 

rın ocnım için tcn.a olduğuna em:lnim. ''Bekle." d~ bağmlım. "Sakın ooy- dalıımJ,ık. 17 haziran yazacağın\ derken 
Düşündiıkcc hakb olduauma ve h~ - lenıe. Ba;cayım kentli kendime bulabl - nısa.n yazmıştır.,, 

ha.nırl bl!r yanlışın .lmıkAnfilz oldıll(;runa lıccek m~m ?" "Ö)l'l<ı bile o.ısa on, on ıııır gil:n evvel 
kanaat g~rum. Tabii ~imtl<l)'e bir Bu belık.I cocuık<:a bir ~. Mellctu- yazıJmıs oıncak. Gene tuha!. FM<:at ren 
eey- söylt)'ecek dcğ!Um. (Kimseye ve bu dikkat.le t.etıld.'k etlıim. yanlll.>'Ol'l9Wl. ll.fürekı'.kcbln renır!ne bak. 
bir şeyin altı çb:llmlşU.) "Ha.yır, bl:r llt'Y b~'Onım. :tııtıonu- Bu mf'l\tup on b1ır gündt"ll daha evvel 

Yal<mda &tzden cıcvap aJ.acaA'ımı te - kadm nıeraklazım~. bell1, ama lhtb"ar yazılmış, !I.11YIT, 17 nl'!An hakllk1 tarih. 
menni eder ı;aygılanmı sunarım. kadmlar likide birde mera'klat1o1r.ıar. Mü· Alma mektıup neye daha evvel ıröndeııill-

EınUi Arund<il" h1m ve Yahut etıemm~'eb912 olaıblllr memts?,. 
Me'ktuıbun saytıılannıı bir bir dikkat- ama bunu anlamamrı :lm.ltan.ı :yıoık. An· Omuzlarımı sltilm. 

le gözden ıreclrdlm. 

"Kuzum, Pu.ruro, bu neden bahsed1-
yor?" df."lln. 

A mıııa şıın omuzlarını silikti: 
"&ı.hl neden?" dedi, 
Ö!'kcyle ktı.ğıtları e11mden attım. 

"Amn •la ka<lın Neden bu Misis ya
hut M Arundl'l .. .'' 
ı"Zıı:nne<IOl"S<'TTI !\flq, mektuptlln anla -

<tığıma g · :-e Baynn Anmd.el'm daha zl
yaile btr Uıt~'a?' kız olması l.'l.zım.,, 

"Evet,, dedim "tnm blr yaygaracı 

thtıly:ır kız. Neden bııh«<•tıtlA'lm ncık a -
c1k 91)~·11ı)·crnC""z m1? B<iyle bir moktup 
).ızmanm mAnası ııoo r?" 

"Hak knten lX'k a:1-" 

"Bir ııilrU ~açma !lif,. dl3''C dcııam et
tim, "Ilcr halde köpef:'lorıe blır lll('Jo' ol
muştur ... Arkıı.da$ımn merakla baktım. 

"Ona memen sen bu m(.'ktubu 1k1 deta 
olru<lun Seni amlıynmıyorum Puaro ... 

Puaro güldü. 

"Sefı olsaydın dcrtıal k!tıt flell)etlnc 
atardın.'' dedi. 

oa.k senin SOV'kl ta.bi1n ... " Gayet tn:bl1. Haspa vnzgecnıl&tlr.,. 
PuAro gücenan~U. "Pek1 ö,ı.·J.-yse mektuhu neye yırt.ma-
"Se~I tabl1. o kellmenılın nasıl 61"11· rruş? Neden tl<!1 ~ saklayıp &'dindi yollıı

rlme dokund'U!\'Unu blllrsım. Bana öYle mış?., 

geldiğini dokundurmıµt tstkYorsun de- Bumm ceva.bını.n daha müşkül oldu. 
ğll mi? Jama1s dıe lıa. w. (Katl:Yt.'11 ı ğunu "OC'slDlı etUm. Halctkntt.e bir cevap 
Ben muhaıkcme eder:lm. O mektll'Ptn bulamıyor<luım. Sade lı<ı&ımı sıılla<lım 
Bf'!llfn ııörmedletn mült1an bir nokta ve rova11 V<'l"medlm. 
var ... 

"Aman pclct" dedlnı. "Onu ııatl!l\ ah-

run .. , 
''Onu satın mıı ahr&ln? Ne ıııatın alır-

sın?u 

"Bu bir t:Mnr. BEG11m n~ budalıı.· 
hk et :JA1m1 aöylemek zev1cl:ne müsaade 
edcrmı d«"TJelct !r .'' 

"fludalnll'k detll, H:ıst1~ ııad~r 

d:ılgııılık ... 

"Xasıl istemen. Haydj 9Öyle, ll'CdJr?" 
"Meraklı tara! mektub\m tarihi.'' 
"Tıı.rlh 'ini?" 

MC'kıt.ubu e1lme aldım. KAtıdın sol 
ucunda 17 nlfıan yazı~yordu. 

"Evet,, dedim ''l.7 nisan. Bu haldlka-

Pua.ro: 

"Gönlün m4l? t11te bu bir ip ucu, ve 
haıklllm.Uın ııarlP bir ıl.p UCIL" ded4. 

Yazı masasuıa ırltıti ve blır kalem aıl· 
dl. 

"Mektuba 
diye oordum. 

oeva11 mı V'Crlyomun ?,, 

"Oul, morı am.l." (E\'·et. azizim.) 
Oda.dıa Pum"Q'ınun kal.emdniın c1zırt1-

sından ıxı.,ıaı. bir şey du:ı;u•Imııyord'\1. Sı

cak, kıasvettıl bır gündü. PCfl<'.<."l'('dcn bi'I' 
toız ve kıı.tr:ı.n kokusu ı:eıcyıorou . 

''Zan.nedC!?'S<'m.'' d«llın. ''Gal''hıa ıre - ten tAlha!." 

Pum"O, <'linde ya?.dııtı mektuı:ı, ma -
sa.daTI laı•J'ktı. Btr Ur.ıı11 ıı.çtı ve 1Qlın.1en 
dört köse küQtik brr k\ıtu cıkaTdı Ku· 
tunun 1';tmlen lhır pıtl aldı Pulu ıs'latn
rak zarfın üstüne )'U.P.lşt.r:m.aka hazır -
landı. ne boudalalığım tuttu ama bu nwktup- "Buaiiıı haziranın 281. G-eet curleux 

tan bir ~ aııl1yamadım.,, n'et>t ce pas? (Tuha! detın mi?) İki M'· 

"Ama içl'llde gayt>t entere~ıın, ilk na
zantıı. merakımı \cyandıra.n. bii' ~ 

vw." 

dan tazla ta.rk var . ., 
Süı1he lle baı1m1 se.1'1.adm\. 
")1ühJm l>JI' ... olmaA ~. Dır 

Fakat '*'km ~-
'"Hwıır., doot. "'Y ptılhm ~ )'flnl~ 

Me'lmı.bU ~ ~ a.tt.ı 

.(Som.ı V'Qll), 

Kiralık mobilya il 
apamnan 

5 oda, ı sandık odnsı ~r 
türlü konforı• haiz bir daire 
mobilyeli olarak kiralıktır. Te
lefoıı, frigl<laire vardır. Yenı
;ıehir Sağlık sokak Artun Ap. 

kat 3. Telefon: 3231 

-( 29 /Ağustos/ 1942 )-
7 .3() .ıırogrnm 

7.32 J.lmnasttk pro
gramı 

7 40 nJaıns 

7 55 mU:.zlk (Pl ) 
13.30 pro ·mm 
13 33 TU?ikc:e Pl. 

ıs 45 ajans 
14 oo operet <.Pt > 

1430 at yarı 

tatımtnıerd 

ıs 00 program 

18 03 dans m-kCIS
tra..<n 

lS 4!I CO<'U • 

18.30 nJ;:ms 

19.45 ~ l1) o. !. 
hC')"cli uı 

"Gazcı-

lCT 

har: ŞPn d ; F'et· 
nıs: 1''an!.c.'zt: 

Ma71ks: °k.'!İ('Ü!k 00-

k(!l".i<'t' 

22 30 njamı 
22.4.5 ~ 



29/8/1942 

MlLLI MÜDAFAA V. kuru tur. 'umuncsı hır ı;ıln konıls· ı 
lira olup kntl teminatı '97 lira 26 \ 

--------------- ) ond g >rlildıilir. isteklilerin belli Özel Işık Okulu 
Santrfüj ve su tulumbası 

alınacak 
~l. M. Vek. Sa Al Ko. dan: • 
ı - 1Jd adet ek'ktrlk motorllne sıın· 

rfüJ (o.lnıple Dd adet) su tuıumb:ı. ı 

~ık eksi tmc 8Ut'C'U)lc lh:ılcyc komıl. 

uıstu r. .1\1 uıı:un m<'!l lıt.'Ck- 4080 lira o
uıı Llk t.antruıt mlktnn <873) Um (50) 

.tıl'U$tur. lhalcs 2 !Hl42 c::ı.rı mba .. ü. 
ıU saat 14 tc M. M. V. 4. No. Ju Sa. Al. 
Co. Rs. de yapıUıeakur. Şartn m<st 18 
;uruıı mukab!Unde komlsyor ı n ncr 
ıun alınnttH r 1 tekltlmn 2 90 ııayıh 
uınıınun t.arllııt.ıın ı:orc 873 Ura !50 

turusluk 1. lCfll n:ıu rtyle b ı .tc ko
nlı!J 01\lı J:f'lmClt l"t. 

(6ti51) 

Nakil, tahliye ve tahmil 
işleri 

M. J\I. \'. Sa. \I. Ko. d n : 
Bchrr tonuna ı lıra o kuru~ fi· 

yat tahnıın eılllt:rı li 000 t >n nnkil, 
t 'mııl ve talıtı\e 1 ırıe ek ltnw ırn
ncındc iı.teklı ı;:ıkm dı~ınıl ın J. ıı. !I ı:! 
salı p:lın ti 5 t 1 O da t. krı r kııp ılı 
ı ırfl ı ekıııllınc• e konuln.u tur. ilk 
1erııln1tı J687 lırll GO kuru tur ls
t• kli!l'İ'ın kanıın tarifnıı <l ılı'.lincle 
hıır.ırln ı<'akl rı tdd,f ın ktuplnr ·r ı 
ihale p;thlü sıınl 9, u kadnr l\l. M. V. 
2 No. lı Sa. /\1. Komisyonun ı "'rme-
leri. (656&) :!llfı5 

Yün çorap alınacak 
l\t. M. \'el<. Sn. Aı h.o. <1.:u • 
Dehcr cınıne G:.ı,w ku~ tahmin e

dllen ıoo 000 ' fl Yün c p 2.ı>-:n2 
~b gılnil ıa 16 d palı z..:ıı r 

usulU clG ııme 1 t~·kllımıc ~ "' ı-
lecc ktlr. 

r.ıuııaınmcn bed 1 6 !lOQ Uru olup 
1lk tem\n:l.U 437a l r d r N lUOO ve 
tart nrncst h<ır' ı:ün koml8Jion ı:ot'J • 
leb ıır Istı! rtn kanunun lstcd.ltl ~e-
81kalıuin b ILktc <'ki t m<-'ktupla."lnı 
thalc SRAtind<'n en '17. b sru t evveltlJP 
kadar mııkl>UZ k 'ılllı4'ıtıda M ?.L Ve • 
k:tk tt' 3. No. lu &:ıtın nlma komlsy0 • 
nuna vcımclcrl. 

(t,Gi,J) 2600 

Çamaşır yıkattırılacak 
M. M. Vt.:k. Sn. Al. Ko. elan: 
1-'<'n tatb knt okulundnkJ okurla· 

rın bir sc>n ilk 38.880 ı>nrcn ıc cnmn· 
sırı ile G!).660 P:tl'('<ı Y.ıtak takınu ve 
sa r n n yıkattırılma ı ısı 1. 9. 942 
"' 1ı !'tinli sant 11 de knı:ı.ılı uırf usu
it· eksıltme He ISt('kl r.ıne lhnle edlle
ce'.d r 

Sartnam s h!'r Un komısyon<i::ı 
görülebilir H<'P inin muh mm ıı bc
dPlt 16 225 lira olup ılk t m natı 
1216 Iıra kuru tur. İstC'klllerın 
bE>'ll gtın liC ııantt t ki f m ktupla· 
nnı ıhnlC' s ıntın<lnn b r s:ı t llnceve 
kadar rnR~ buz kn ılı •ı Ankara M. 
M VPkAlrU 1 Ntı. u satın almıı ko· 
mısyonunn vemwl rl. 

<G7CY.l> 2750 

Tahmil ve tahliye işleri 
M. M. V Sn. Al. Ko. dan: 
Bc•hC'r tomınn tahmin cd len fiyat 

<12Ul kuru tur. 30 000 1 ..ıO 000 ton 
mııltemc Ankara 1 tn~voııuııdn tah -
mil v!' tııh'tYC' •lt r 1 Cl'ktlr 4-9-942 
cumn güniı snnt l;,ı t knı:ı:ılı zarfla 
lhalcsJ ynptlnenktır. Şnrtnam!'s1 her 
gUn komi vondn görUI bılır. llk te
minatı 4250 1 r ıdır T ı plE'r n mcz· 
kOr ı;cOn ve saatte MM V. 2 No. lu 
Sn. AL Ko. na g m• ı rl. 

(670J) 2887 

Çeşitli mutabiye malzemesi 
alınacak 

t 'M'. VC'k 3 No.tu S Al l{mn.: 

A931tıdtl Mns '<' m ta.ı ırbl mu· 
harn'11f"ll bCdE.' l !1 YR7.ılı on b r knk"'llı 
mutnb!J.<! mnlzemcsl 4 !!. !H'> cu-nn ınl· 
mı s:ı t l!S tc a,.ık l'! llrne uııul Y•C 
s:ı.tın a'ı°"'c ktır. lll'l'I 11 muhııremen 
Ocdt'' s ,.;95 llrn olup llk tmıln;ıtı 2'i!l 
ıım r>3 ıcuru tur 

$!lrtn:ım<' V<' numuııclM'! h<'T' ı:Un ko
ml•wond111 ı:~rOk'b 1 r. l l••kll rın b ili 
gün ve tıınnU<' M M Vcw.ı• ti 'tJ!n::ısındıı 
3. No ıu Sa. Al. Ko ruı ırrlrn M. 

nıı:ıt Mtk. Ad l\luh ıwı Llra 
Kltyış yul r bulıA'ı 100 4-ı0 

Zlnctr ''t' 1 r s:ı.pı G0 1'2J 
Y('lTl torb."1.51 MO 450 

G~ 

l<"<"' bf'llt"!TM) 
Kıl ÇUi 

Kıl kolan 
Tı'l1a r rm: m 
A k $11~1 

n naı 

Mıh 

400 

ro 
70 

100 
!50 .. ,() 

000 ~. 
40000 

(G!J.18) 

Yün çorap ve yün eldiven 
a.hnacak 

gun ve " atte 1. M. Vcklilctl 3 No.lu 
!3a. Al. korııısyonıına gelmeleri. 

Cınııl Miktarı ndcl 
Konıplc hamut n{:acı 300 
J lnınut ımıııdi 300 
lJ hıt HiOO Jc<. 

(7091) 3171 

Matbaa hurufatı alınacak 
M. M. Vcktllot.I Sa. Al. Ko. dan: 
Dört muhtenı ı:ıuntorta ocmıın mı ki· 

ıo m tUııı.• hururat.ı 11·9·942 cuma ıı:ıl· 

nU sruıt 11 de acık ckB!ltmo uırull;ylc 

satın alınııca.ktır. 

Muhrunrncn bcdcl1 148 Ura 20 Jrunıt 
olup ilk t<>mtnntı 11 ltrn l3 kunıetur 

Sart.nıımml her ı:Un korrJ:;yorutn ı:örJ· 

lcblllr. 1stckl11ertn belli ı:Un ve t.eaUc 
M. M Vclt,lctl 3. No. hı ııntın nlınn 

komisyonunda bulumnıılru"ı. 

(7142) 810() 

lç çamaşırı vesaire alınacak 
~I. M. \. 3 No.lu S.ı. J\I. Ko. d11n: 
Yapıl n ı• r. ırlı :-ınn lst, kll çıkını· 

) lln fen t tlJikat okulundıki okurla· 
rın lıir n• lık 6. Ov l' ırça le ı;:nınnşırı 
ılc 3 . .! ıo parça ' 1t k tnkm ı ve sal
rC"sinın yık ttırılnı uı işİ ) enlden l. 
9 !l.ı2 s lı ı;llntl saat 10.30 d ı ıınr.:ır· 
lıkl ı i teklisin•' Ilı ılc cdilccl'kıir. ı~
teklılcrın lıelli ıtilrı ve ımaltc kklif 
e<lecckleri fıy ıtn g ıre k.ıli temin lln· 
rivle hlrlikte 1\1. lif. Vt•kAlt'Iİ 3 ~.>.Iu 
s:ıtın alıııa korıılsyorııın:ı. ıcdrnclf'ri. 

(7201) 3221 

Sam.an alınacak 
M. M. V. 1 No. Sn. Al. Ko. Rıı. den: 
1 - 71 ton samanın PR:ınrlı •ı 31. 

8. 942 saat 15 tc Anknrn Lv. Clmirll· 
ğl blnnsında M. M. V. 1 No. Sn. Al. 
Ko. dn ,ı.npılacnktır. 

2 I t klılrrln bC'lll gUndr ve 
saatte ka.t t mın::ıtlnrı llC' komlsyo· 
na mUrac!lntlnrı lldn olunur. 

(7191) 3367 

Fırın tamir ettirilecek 
( M. \'. ~!'o. lu S.ı. Al. Ko. d:ın: 

3.?31 lırn 60 kuruş ke ıf h ılf'llİ 
Ankara' el ı I ırın tıuııırl işı J4 9. ııı.:ı 
pn~ ırlcsl ıtıln u s ı 1t 1 t tc nçık t"kı;llt· 
mc ılc ıhnlr edile C't:ktır ilk te -
mlnntı :Hl lırıı 6:1 kuruşııır. Kesir ve 
Şartrınnwı;i satın alını k«ınis)'LHllın -
dırı ıcu~terilir. is•eklilerln ih ılc ıcUn 
v~ sııtimk l\1. M. V. 4 No.lıı Sı. 
Al. Ko. geıııell'ri. (7~ ~8) 33Gı; 

Duş vantilasyanu, sıva 
ve yağlı boya tamiratı 

M. M. V. 4 No. Sa. Al. Ko dan: 
2410 l1ro 40 kuruş k~ 11 bedd11 An· 

kar da < 'li:ıntila ~oo sıvn ve yıı{:ıı 

bo>a tan r:ıt.ı işi 1 l·'Hi-t.ı P3ZiU"t<'61 ırı.ı· 

nü ııaat 11 e ıı.u:artıkb lh ılc cd c
cukttr. Knt tem n:ı:tı 361 ~ a 3G kuruş

tur. lstcldilc:'lfı lhlll<ı ırUn v.., sn ilde 
111. M. V. 4 No. l!u Sn. Al. Ko gclınelC'l'I 

Keş C ve ıın.nnorna.ı llli.'Zk O r kom1&> on· 
<la. gOı;t.c (7248) 836!1 

Mutfak yaptırılacak 
M. M. V. 4 No.!u Sn. Al. Ko. d ın: 
29790 !ıra ü6 kunıs kesif bed(•lll 

Ankarn'da bir mutbah ınsası işi 14. 
9. ü-12 rınznrtesl günü sant 16 dn ka· 
palı z::ırrın ıhnlc t:>clllccclctir. llk te
minatı 2231 lırn 35 kuru tur. Krşlf 
VC' ~::ırtnamr US kuruş bedel mu· 
kabili in ant dairesinden verıhr. 1s
trklı1Prln lhnl"' günü snal 15 e kadar 
teklıf ml'ktuıılnrını M. M. V. 4 No.lu 
Sa. Al. Ko. vermeleri Vf' fn!>:ınt dal
res nd n ehliyet \'< kruıı almaları 
tc n lhakd n üç atin once ln ant dnl· 
resincı hılıracaatları. 

(7245) 3370 

Teshin tesisatı malzemesi 
ihzarı işi 

M. M. V. 4 No. 1ı Sa. Al. Ko.cl:ın: 
314.J;;ı llr.ıı kesif bcılclle A nknrıı'da 

henıin drµosu lı ıv,ılandırrna \'<' tes
hin tt-~b.ıtı mıılu ıııesi lhz:ırı ış! 14. 
9. 9-12 vnr.arlt•si ı;lırılı sant ı 6 te kıı
p:ılı z:ıırf! ı cksiltıııt'\C krınulıııuştur. 
lık lt.nıin-ıtı 2:Vi8 lirıı 38 kuruştur .. 
Ke if wc şartn ırııesl 167 kuru~ llC'del 
mukııhili verilir. 1slcklikr!n ~l!IO a
) ılı k mun ahk ıınınn ı:::urı• hnurlı) n· 
ı:-ııkl ırı te',lıf ınckııııılarırıı ihale ı;ıl -
nU s ıat 1' c kndar M. M. V. 4. No. 
lu Sa. 1 Ko \ crrnrlerı ve ehlı;ı: ,.t 
nlnıak için ilı'lled<'n Uç gıırı e"vel in
şa.at dairesine müracaaı etırırl ri. 

(7:! lG) 11371 

. 
Ana - ilk 

Sıımıınpn7.arı Knrıı;1lı ımknk 
1 l~ylııldm itib:ırcn k.ııyıt mıı
ıı.mf'I<' ine hnşlnmı tır l!l36 ılo· 
ğıırnlıılnn ı el sınıfa kllhııl e
der. }<~ski talclıeııiıı knytılnrını 
) enilrmrk üıcre olmln nıUrııcıı. 
ntlnrı l.bırndır. l{ ıyıt sarıllerl 
10 - J2 ve llS - 18. 'J'ı>l: 2 ~IS!I 

1009 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Kuru bakla alınacak 
Gdıbolu Mcrkrz Sn. Al. Ko. dnn: 
Askeri lhtıyac ıctn 100 ton kuru 

baıdn kapnh zari usulu ile satın a· 
lınııcnktır. MuhamnıC'ıı bed<'li 20250 
JJra olup knU tt?mtnntı 1518 1 ra 75 
kuru:;tur. E\ saı ve liartnnmt.'sl Gcll· 
bolu merkez Sa. Al. Ko. da görUlchl· 
lir. Kapalı zarf usul(i ılc Ilınlcsl 
31-8·94:.! ı:ınzartesi gUııu sant 17 do 
Merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lstcklilı!r teklif mektuı:ılnrıııı lhcılıı 
snntinden bir s.ınt evv<ıl vC'rnıiş bu· 
ıuııaraklnrdır. (6532> :.!660 

Canlı sığır alınacak 
Kayseri Tyy. f'b. Sa. Al. Kom. 

1 - Canlı otnrak 8 yaşından 12 
yaşına kadar ve beheri ltiO kilodan 
nııagı olm::ımak §'arııylc 150 arlet 
sı!iır kapalı zarf usulu ile satın alı
n ıcnktır. 

2 - ÖkUz veya kısır tnek olacak 
olan bu sığırların behcrtne l 10 lırıı. 
tahmiııl fiy.:ıt konmuııtur Muvak • 
kn.t ıemıııatı 1238 !mıdır. 

İhıılesi 3. U. 942 perııembc gUnll 
saat 11 dedir. Talıplcrırı belli gün 
ve sa tten bir snaı ovvelıne kadar 
teklıf mektupları kabul olunur. 

3 - Evsaf ve şnrtır.ımcsı her gUn 
mesai zamanında komisyonda görü-
lebilir. (6533) 2661 

Ot ve saman alınacak 
As. Pos. ıoı.o Sa. Al. Kom. Ct:r

kcş. 
Cillsi ve miktarı nşa/:ıcla yar.ılı 2 

kalC'm yem s,.tın nlınac.ıktır. Kapalı 
z11rfl:ı ıhnlcsl 5001 Sa. Al. I\orn. yıı
pıln<'ııkıır B\·saf ve ıı ırtnaınesi her 
gün komisyon.ta p;llrlllehıllr. lsteklılC'· 
rin R) rı ııyrı teldif ıııekt11plnrını en 
geç ihale saııtlıııln1 hır s.:ıııt nvel ko
rııis) ona 'crnıış olmnl:ln ldzırııdır. 

Cınsı ot, miktarı 1700 ınn ilk tc•ni. 
nntı J5!HO lir~. tutnrı 211200 lırı. 
ilı:ılr ı:;tinıl 31. ti 9 L2 l'azıırlc 1 sıat 
16 ıe. 

Cinsi sıımıın, mikllln ı;ı;o tnn, ilk 
teminatı 62.C:O lır.ff, tulRrl 70,00 lira, 
ıhale günü 31 ır. 9-ı..? 1'. lesi sını iti 
le. (659 ) 21172 

Saman alınacak 
Blrcclk Mevki Sa. Al. Ko. dan: 
Gıı.rnlzon hnyvnnl 1n ihtiyacı !etil 

700 t.on ııarnnn 200 tonluk ııartllcr hı 

Undc ı>ıırca ıııı.rcıı nııııncnktır. Her 20' ı 
tolllUk ıahrnln bedeli 20000 lira l.lk tc 
mtnat.ı 1500 liradır. 1-9·942 salı ı:ilnu 

ı;a.ıı.t 15 t.c 1 pıı.rU 16 da 2 p:ı.rtl l 7 dı.; 

3 parU kapalı zarfla lhalffi ynı:>ılncak· 
tır. lııtoklllcr1n hC!' ı>ıırttrrtn lhnlc aıın 
tlJldcon bir Sllnt evvel knp:ıll zru n.ııı 
vcrml3 olacaklardır. İlınle Bln:etk S.'1 
AL Ko. yapıl&c:aktır. (G67G) !.!G:J3 • 

Çeşitli taze sebze alınacak 
Bırccik Garnizonu Sn. Al. Ko. don 
Blrlıklenıı lhtlyııcı için 4900 kılo 

tnzc kabak 2000 kilo taze fasulye 
950 kılo taze bamya 4500 kilo taze 
biber 5250 kilo so{ıan 20.000 kilo do· 
ınates 74000 kilo patlıcan 297GO kilo 
karı:ıuz 50750 kilo tnze üzüm 18000 
kllo kavun alınacaktır. YC'klin tnh· 
ınlrı edilen bıxlel 28503 1lru 50 ku
ruı.tur. llk teminatı 2138 liradır. 
1·9·942 salı g{inü saat 17 de toııl u 
olara.k ve knııalı zıırnn .lhalı 1 yııpı· 

lacnklır. Snrtnamcsl BlrPelk Sn. Al. 
Kom. görtilebllir. (6677) 2694 

Sığır veya koyun eti 
alrnacak 

Kon>"n Mnt Sn. Al. Ko. 8$k. dan: Kiremit alınacak 
Konya g:ırnlzonundn.kl blrtlkl<'rtn t'ı 

M M. V. 4. No lu Sn. Al. Ko dnnoln:n Uyncı ıcın 30 ton sıl!'ır ve)'& ko>'Un e1. 
Mu!ı mnwn OOd 1 1300 lb'ıı 

10000 &dol M ly& t pi )'l"rli kcn::rnlt kD.palı zarf usutlylc eksiltmeye konul • 

l·"·!it:.ı ıııııı ırtinii sruıt l4 tt• pııza.rıııcı. 

th. e cdUt.oe kUr. Ek tcın n t.J U7 Ur.ı 

lstck <.'rkı p. rl k ırtill 

M M. V 4 No Ju Sa Al. 
ŞnrtnnmC!JI h(T ıı\ın clls-

(71al) 337'.l 

Soğan ve reçel alınacak 
~I Kcı ıt:ı.n: 

M M. V. 3 Nc•.lıı ·1. Al Ko dan: 
ı - llrhl'r ı;:itıınc ti6 kıırıı fıynt 

tlllınıin rdilcn ı.ooo oo<ı· çıft ı ı ( 
rop ıle lıehrr çlftu C' 60 hr. fıy t tah 
ıııirı ı·dılen -400 ı ıo çıft v dılucıı > 

mu::ıtur. F;vsat ve şer. it komlsyonumt·z. 
dıı mevcuttur. Kıııınlı zarf lhnlcsl l cş

ım 1912 s..J.ı (:'L;niJ sn.at ır. da J'<onyn.l:ı 

komlııyorıumuzuıı bulunduıtu blnnd ı ya

pılnı'Uktır. Sığır eımln kllosıınun mu • 
Juımnwn rtyaU 67 ve koyun "Ollnfn kuy· 
nıtu d.ı et hcsnbtylc alıntıcalhrıdnn be 
hl<T kUosunull 117 kuruıtur Sıl!'ır c•I· 
n!n knbmd:ı nlınııcılk y>Jzı1 25 razl:ı • 
sty)e bcrnbcr 1.1.< tcmtruı lı 1884 llrn .,s 
kuruş ve koyun coUn n 3290 1 ro r.:ı ku
ruştur. sır:ır ve ko.}un <"l.ln n her lklst
nc b r tc>klır mektubunda ayrı ayn ti· 
.}ıı.t ertlmesı caiz oldufıu ıı~I y mı:ı: 51 

cır vcyn yalnız koyun eti kin de fl.Yııt 

v~rllctı lir Tekut cdtl<'ll ttyntınm na 
zanın ınr:ır veya koyun ot.tntn hnnglsl· 
nln nlınnı:a~ cihet• nı;k('f'b•'<'c wın 

cdll<'Ccltttr lstekl l<'fin IDc trmmatlnn
ru yntınp maıctıuılarlylc blrl'.'ktc 1 CY· 
lill 942 gilnU sanı 15 c kııdıır t<"l<I t 
mektuplnnnı k<>mlsyonn vt'rmclcrl. 

kapalı znı r ıısı;J il 1 l 1 1 .J 
edılecckltr. 

2 - Ek ıltın<' 1 '1 
ıı:ıınli sınt !Ci d1 'l.ı 
k lelı 8 r-;o lu :ıtı 1 ıa 
nund ı. ) apıl c ıl tır. ( r 
den ve clılİV<'lll• r 10 l ın 
m11rnak ıııı re a) rı a ıı 

le edıklıi!ır. 
3 - Şıırtll'.'l.fllt' \C nlııı unrleri hrr 

ırılrı komı von<l 1 ıırul lı lir ('orllll· 
ların roııh ınııııcrı hcdı lı 11 ,o.ooo lira 
olup ilk teıntn ılı :!9 'i60 1 rn. rl<lh crı
lrrıo ı ııılı:ımıııl'n hrclelı >ıo.ooo lira 
olup ılk te'mln.ıtı rn .!~n liradır. 

4 isi l<lilcı io 2190 s:ıvılı kamı· 
nuıı ı~trılı ı ve: ' ılar ilr tıirlikll' tek 
lif rııl'ktııpl rıııın ) ıık rııl 1 Vilzılı ı:lırı 
v" ı.nnttcn ,.., n~ bir ıııt •n<'• "e ka-
1 ır r kh k r ılı ı M. '.\t \ k U-:ıi 
ıı l'\o. lu s tın alm;ı kornısyolluna 
rcr lelerı 

(; Çorap arlnnrrır i :J'.? lin ı;o 
~uruş VI' eldn en cı rtn~ı ıt ı l:! lirn 
ıııık hilıııdc her it ın kom ~on lıın n. 
ın '•ılır ( G'>3'l) 2!191 

Ustunç kılıfı alınacak 
M M \ek a '1.I Ko dan 

tur ıhlıiı n ım •c he'\ h•n.ı uı:n:.ım 
~•ne c ın• ıoııo 1Ktcı ıı ıun{ kılıfı : vaı 
iıkı 1 '111'1 nliı :ı •• ı.:ııı n hl ine '"'' 1 

<:dı 1 ., "ıı ı «;o kuru1 ol.ıp ı<atı ıcmı.ı:ıı 
22 .. li• dır. ltı.ılt ı 4 9. 9 il lllm .. bıı· 
nii ~i! ı 1 «; ı l\I M. V «; num u l a· 
tın '11'111 ~ l'T'İ Y• ııu.ıcl ı > 1pılııcıı.:11r. ~· 
,,.ı •ı ıı tl'M'" ııl.ıri~lc I• .rkıe n·ı:ı, 
"t''l • ,.,,ıı: mı c~aıl:ı·ı 'unııınesi her 

(7335) 3..173 

Etüv tamir ettirilecek 
M. lll. \'. S ı. Al. Ko. dan : 
Uıııı.ııı sı ıhİ> e dı:po,ııııda lııılunarı 

hir aılı-1 l lU\' ke ıf \C ş.utn.ıııı•·sıııe 
ı.;orc lıııııir t•ltirilı <ek lir. l'nz ırlrı-;ı lll. 

(GGSl) 2G!i8 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

\J. \'. 5 rıuı..-ır~lı S ıtın ıılırıa koıııis- Devrek Sn. Al Ko. dan: 
yoııuncla ı. O. O l:.l s ılı ,.:ünU 6<\ ıt Hi ı - ? .. onı:uld k ta tcııllm ınrUyll' rı0 
tc ynpılacaktır. f5kklill'rin 111111H<'ll otn kUo k<ı>Ull •C)'n nOOo k ıu ığır 
gundc konıi~yonn gelmeleri. keşif Vt ct.ı knı>nlı zarf U6U11Ylc <'.ksll..rn ·ye kon· 
şartn ınıesı hır ı;ı n kom IS> <ınıl.ı ff.~ı3r7u, mu$tur. Sığır etinin m"'ı m;nm hroell 
lcbılir. (7836) " ,. 

80 kuruş tutarı :.?8000 U:-a 1tk tmıır.:ı.tı 

Kereste alınacak 
M M. V. Su Al h.u, =n: 

ı.ın ve sn. tte tallbı 

., lınacııktır. Muhammen 
b d 11 ra o up kat. tLm!nııt ın ..... 
tan ~ ıs .!..ı k.ırusutr. lhnlesl 3 ·9 
94:.l ı>cıııC"lllbc cunll s:ı:ı.t 11 de MM. V 
4 N L S ı. Al. Ko. dıı y;uııla<·nkt.ır 

Şartnmı~ hl•r gun komlt;;yunı:lu ııuıii • 
lcl>ıltr. iste-ki le n Irat' tclntıuılla~ic 

1> rl kte ıtııılc ırttn ve sant.!n<k Ko. bu· 
ıumnnlan. (73..'17) 3.175 

3000 ll'."n koyun etin n ı::rnhammcn be • 
det 110 kul"U$ tutan 72f.OO lira ı k tc· 
nılnalı 5445 liradır. lhnlcsl l C'Ylül r·· 
ııalı gilnU saat 11 de Devn.-k Sa. Al K 
da yllpılııl'llktır Şartnamcs1 h<'T gUn K 
d::ı görülür lstı•klllcrln belli ı:ilndc tı 

bit rotıcn s:ıUt'n bir snnt evvel karıı 
S<'kll<k hn:ı:ırhynczıklan tcldl'f ml'k'ıı 

ınnnı Ko. nıı vc.mıcıcrı. (G714l 2 

Koyun eti alınacak 
Kıınık!lsc Sa. Al .Ko. dnn: 
• 1400 kilo ko) un c'<ll katınlı 

1 

" knr'İ(}Oc~\ ;;·rıı.chılir. \l4~ Kirahk matbaa 
k~lltm<'H! kunuln u;ıtur. Tahtnlll L>edc 1 
ı5S60 ıtm olup ilk ıcmlnatı 1189 
5C kııruı;tur. E\ııat kolordullun 

·-. • J J k gıırnlzı lll:ırındn m<'vrut ol il 15 11 "I 
Uç <"eş1t ma zeme a ınaca tıırlh ve 48100/51100 :;yıh ('llıl 1<'.kl c 

\1 \1 \' 8 1'o lıı "i • 1 K< el n: makinesi ve feferruah mtt.ır. MUn.'lkas:ısı 3-9-912 
\ ul ı !'in vr nıkt rlan ' zıh uç ı:ilnıU 16 d."I yapılac. ktır. 

knl ııı m 17.eınr 2. rı tJ ı! ı: r • ıh~ \latbnaeılıı:.:n rnMI' ıllik ınnklrıı• H 

ıı:ı 'lı '.'1;JI 11 ı'e ıı ı ı l ı tın ıılı- • ıl<'fPrrtaıı kar lıktır 1sthı-., rr 13hu S."\att.en bir ıırutt cnd h 
nıh J 1 t r ı l'o t ne arl< ınc ı C'ırııtıllı m'lı ıa c ki ı.rı t<'kllC m " 

l l<'p»!n"' 11otııhaıııınen bedeli 8.816 murncuıt cdcblllrlcr. lllli7 1 lililltlrıc vennckri. .(~) 

u [ u s -9-
. 

1 
Pavyon yaptırılacak ı lurını llıaliMcn. bir. snat evvel kotni&-1 Saman alınacak 

E kl.,..11 ı• S Al 1.• 1 • ;>on \eruıderı ıh:ılc glınil il eylııl Rn.1'B sıı.. Al. Ko. na. dı:sı: .,s r t r ·ıv. a. • n.onı. < n.n. 
1

• c.,
0 Hava birlıklcrln<le inşa cdılecek bir 94.ı çnrşaıııbıı. &n~t 16 Aa. os.. 00 Knııalı :.ı:nrl usuıliYlc <*sll<tımıeye ko· 

gfin• saat 1 l de-: :yapilac ıgından talip
lerin 'kati tt!nıln&Uarlyle Harl.ıiye'de 
Yd. Sb. Ok. Sn. Al. Kom mllr cnat-

er pııvyonunn nıt (41712) lira 9!1 kıı-1 1 ladııııkuy l. k 'l ıb.>.ıı. Sn_. Al. Kom. n.ubn s::ı:ı ton ıııımıı.na ıl&tddl cmm.'ldı. 
ruş kesif brilclll pnvyon knpllı ıatf yııpıl caktır. :;;artrıamel r ıl ıll ııırr- ı:nd;;ın :yat1dcn kapalı zartıo. C!laCtme· 

lnn. (7363) 3.'J77 

Prene sabunu alınacak 
Ş li As. Sa. Al. Kom. dan: usııllvle eksiltmryc konulmurtıır. lha- kcı.lerındckl atın ılııı komi yorıla· )'C konulrnıuşt.ur. Bir k:tlosunn tn.."ıfn 

lesi 31. 8. 942 pnr.nrtesl p;Urıtl saat 16 rıllda ıı;urulcb lır. fb'u.1. llaıroe 00 ıııındm 8:2:> ton 20. 8. 942 de ihalesi ılfuı olunan 50 
ton pirine sabununa talıp tıkmadı· 
ğ ndan tC'krnr rı!l?.arlı •n konm.ıştur. 
:8\-saf ve husu 1 şartları .kom yonda 
Q.ırulci:>illr. lhalC' ı 3. 9. 942 perşem
be eünU ::ıat 10 dn ynpılııcağındıın 
tnll.Plcrln katı t<'m nııtlarıylt> linrb • 
yede Yd. Sb. Ok. da Sa. Al. Kom. 

tc Eski ehlr Hv. Sn. Al. Kom. yııpılıı- (7131) 3185 aı. ~ ıvahut biri 
860 

:iki y{lz 
cakıır. ltcslm şnr~n.arııc, V<-' ke lf. ko- Kaşar peyniri alınacak ~ b1r : 105 tonluk dört. pruıt.1 
rnis)oııcla g ırUlehılır. l o~la ı;cı:-ıkınc- r•-ı bol S Al K d • 
lt·rl kabul dcgildir. ......_ l u mer C'Z a. · 0 nn · hıllJrute e)'n llJ.ft o.ılnınbmr. 11k ~ 

ilk ternirııılı 3:J63 lira 48 kunıştnr. .,.,._111
1
fül, ne ıcın,_1011 ton ktJ P

1 
r P Y.zn~ırt 2795. l<rni, MS. 854 Jrmd.tr. 

l kı'I h il' t 1 '""-·nı ı ı:ıı<•Yt: ... nı sar y c l:lll ur• _.._,, ...._. 
ı;tc ı crın " ı glın ''C &11a ten >ir 1 ki L 1 ktı l\•uh n ........ t.~·· 

t 1 k · 'k ı · 1 1 • l'k ı n S.."\ uı a rnncn r. • nmm 
~nıı ev.ve nrıunı vcsı n Rrıy c ıır ı • bcıl ,11 2J.OOO lira knti t.Nn rınll 31 ıO 
tc teklıf rncktııplnrınI suzü seçen ko- 11 d E f rtlan m rk z Sn 
ınisyoııa "crıııı leri illırı oltmıır. Alrn rlır. ,...,r8u~ bvf. .şap. 1 kin lhnl ~ 

(Gt167) 2910 • n bur c ıı .ıwr ı • 
9·9-::112 cnr ın.>n snnt lG d!I merkez 

Pavyon yaptırılacak S:ı. Atnı::ı ınıla yapılacnktn. t tcklı· 
!erin mcz Or ün ve saatte korı s
yondn bu'unm::ılan. C7l32) 3186 Eskiş,.hir Bv. ::>:ı. Al. Kom. ılnrı: 

Pnlırikııd:ı lnŞ:l e<lilecck hir er pav_ 
yonunn nit (ı~-1712) lıra 116 kıırıış ke
şcif bcılelli 1111\.) on kıııı111ı ır.nrf usıı
liyle eksiltınt'} e konmuştur. İlınlc 1 
31. 8. 942 paznrtesi p;lr.ııı sant l!i,30 
<la Hskişrhir Hv. Sa • .ı\I. Kom. ynpı 
lnl'ııktır Resim fı nnl şartnıuııe ve kr. 
şif komls~ ondn ıtorull'lılllr. Posta ı:::c
rikıncleri kabul d( gfüllr. ilk lemlnntı 
83G3 lira 48 kıırıı tur. 1 tl'klilerin 
lıf'Jli glln vr sıınttı u hir saııt ev\ el 
knrıun.i vl'slk,.hriylc birlikti' s ıt!l ıte· 
çen korııisyorı.ı it kllf llll"ktıııılarını 
vermeleri ll°ın olunur. 

(GSGh) 2012 

Pavyon yaptırılacak 
F:sk1ııehlr Jlv. Sı:ı. Al. J{Q, elan: 
Okuld:ı tnsa cdtlccck htr er NI vyo -

r. ıruı att <44712) tim 9!'1 ku~ k •it 
~lll PllV)'t)D J.npalı zart usullyle <'"k· 

sUtmeye koı-.nuştUJ'. 

Saman alınacak 
JI ılık ır As. :o;u Al. h.oııı. d 11: 
1 d Lı 1,) .ılı beher kılo una 1 kuruş 

fı) nt tc ptl Jıl. n 60110 ton •>'i cııı 
ıı wı ın pa~ rlıkl~ s tıo nlı ı • k ı•. 
bksıltıı e 1 31. ı;, <Jı • panrtı· 1 günü 
sı t 11 de H lık.- ı•ıl.- A. Sı. ı\l 
Kom cin ) aıııl C' hıır. J en ıı lt 
3~ı;oo lir ıdır. 000 ton s~m •ı t ır t,a. 
lılıe ilınll' eclıld llccC' ı gi!ıi ellı er 
tonıl 1n a ,1; ı olııı ıııı k u <'r,• n~rı )'· 
rı t lıplcn d• Ilı le <'dıl ı ıl'.r. Tuıiıı 
lerın tel lıaly lı, ıp h1h lı 'e lı ır 
lınh alı olmak şnrlh le ·> rı R) rı uı;: 
tckllr ed• et:klHrlir. Evs f ve ıınrtlıı
rıııı gurınl'k istıy<'nlcr her glın Koru. 
el ı ırtırc ıilirkr. Tnlipl rln rıııııı)yı•n 
ı;ıııı ve s ıtte koınis\ · •nıla bulııııııı ıla· 
rı. (7 ı 03) :u3•ı 

Çinko levha alınacak 
lhak'sl 81·8·!H2 Pll7'1rt<'SI ~nü .ıı,oınt 

16 dn Eskt•m r Hv. Sıı. Al. Ko. da ya. As Pos.'.1200 S1.Al.Kom Tophane 
V<' Muhtelıf knlııılıkıa 8 cins 3a ton pıt:ıroktır. Jlesbn. fcnlll ıı ırtll mc 

keşif broC'll 
r ta 

m<'ktupl rtnı so u 
vcnnolcn 11:1n o•ımur. 

(686tl) 2913 

çınko lcvhn alın alınacaktır. Bır 
ktlo un 1 ıel kuru fn ıl talıı ıııı l'dıl
m •ır 'I • ııılııalı 77 ıı liradır. İlııı 
le ı 4-D-942 cum r;Un l s aı 15 ılc 
paznrlıkl f• ırıdıklı'da SA AL Kom. 
da y~pılac ktır. Talıplerin komis-
yoııa mJrae ıtl:ırı. {7154) 3241 

Çayır otu alınacak 
B ılıke lr \ ~a. '\I. Kom dan: 

Saman alınacak 'l'd lı h ılı hc'ıl"r kılo ın ı ıo ku 
Gc>llbolu M. rkcz Sa. Al. Ko d'ln: ruş fh ıt lt lııl tdılı·Q 3 ıf! GOO ton 
İhtiyaç ıcın Dl mırtepe ko;ı: U Bo· , İ) ı cms tı ıııi kııru Çil) ır <•lı ııax r 

!ayır ıskC'le teslim, vcyn G • ihohı'cla ı lıkl ı ı; ılın alııı ı:aktır. Ck•ıltıı1<·I 31 
aınbnru tMltm ~ortıyl<' 2000 ton t·ı ı;. ou ııar,ır,clil gunıı snu lJ de il -
balyalı VC'Yn hasırlı samnn ıı:ız:ırhklu lıkl'ı,ir \b s ı J\l k.o. ela \apıl cık
sntın alınncakUr. B 1lumum rlısum trr. :ı tıuo t •n iı.:•ı , k Li tl'nıın ıt ı;:; IO 
ve masraflar miilt•ahhld" nıt olmak lir ılır. :ıoo ile ti! o tun kı. ru ol ı d fa· 
şaı tıyle muhammen bed<'ll 100.000 h n t 1lıp 1;11..nıııılı ı t ıhd'rde •Ut er 
l~rn ve kntl tl mincıtı 15.000 llrııdır. tu 1 ul r k > rı yrı t lıplerı• Sc ve
F.vsnf ve :ırllnrı merkc-.ı: Sn Al. Ko. riltlıllır. T·~• ıf \C şerutı lırr gun 
da •urlılcbılır. th:ı.lcı 1 11-9-912 cuma H ılıkcsir \.,, ı. \l. Kom ıwrıllel Jllr. 
günü 16 dn Merkez Sn. Alma sında 1' 1liııl rııı mı a\ ~· 11 p:lın VI' ıı:ı •ı ko 

Ctr ırttn ve sıı.cıttcn bir enat 
rhyıwalklnın tdk:lit ındctuPln· 

1 &ık.celertm komiı>)•on rcdı'tll~l-

ııc wıme crıı. (7318) 83\J"'l 

Kuru ot alınacak 
F.zlnc As. Sn. Al. Kom. dan: 
nıuyaç ioln 150 ton kul'\I ot pa

:mrltkla satın nlınncnktır. Bch!!r kl· 
!osu lcln dökUm halinde 7 «uruş ve 
t 1 tınl,yalı lem 10 kurıış fıyal te plt 
C'd ımı tır. Komisyonda mevcut ev
saf v ~craitc- uygun olmak &arlly!e 
sntmak isUyenl rın ihnlc günü olruı 
2. ü. 942 çnrşamba cünü saaL 17 de 
EzinC' Sn. Al. Kom. na mürnca~tları. 

(7312) 3362 

Çeşitli sebze almacak 
G<'l bolu Mcrkn Sn. Al. Kom. dan: 
thtl~ııc için fıO ton pııtlıC'an 60 ton 

)167.lık pntnt!!S 20 ton domatC'S 20 ton 
b ber pa7.nrlıkln sntm nlınncnkiır. 
Muhnnınwn bedeli 9000 Urn pat.ate
sin 20400 lırn ve domatcsln 2400 ve 
t.tızc b berin 3000 lira olup hepsinin 
kntı tom nah 5220 llrndır. Evsaf ve 
şartnnmc 1 Gclıbolu merkez Sa. al· 
mu ındn gorülC'b lır. Paz.ırlıkla ihn· 
le 3. 9. !>42 perşrnrt>c gilnU 17 de 
mcrkN: Sn. Al. Kom. ynpılncakiır. 

7172) 3364 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

S rıkamış A . ı:>a. Al. Kom. ılın: 
:! O ton ko) un ve) il ı;ı.;-ır eti nim ı· 

t klır. Kuyun t Unin lı.ılosuna 100 ku 
rıı t ıhmin rdılıııı tir. l'crnlnntı :..9900 
ır dır. tiıı-ır l'tıııın teminatı !?:!100 
hraılır. 1'ılo un 1 70 kuruş tahrnill e-
llilrııı-tır. Ş ırtrı ııırlcr kıımisyolldnn 
lıııır 't· ı; ·ı lıltir. l'nr; ırlığı .!. !l. 9•2 

s,ıal ıo d, • .>lll•ıl ıcııktır. (7lll8) 
3365 

Ayaktan etlik sığır alınacak 
~ c Sa. Al Ko • .13.:Jk. dnn: 
lhLb'a.c ıc>m 1ID ndet ~ clıMk 

aı ır 4 !MH.? cUrn.'I ı:;.ınU s:ıat 15.80 da 

.ıa saun ıı.lınac:ıkt.ıl'. Muhrunmcn 
l!.!'ıl.JO lira bili tcmbıat.ı 2475 li. 
Evsaf ve ııaırt.ı.ın her ırun komls

UınJc ı:u· 

mUrarantlan. 
(7.'354) 3378 

Ankara Belediyesi 

Şose ve asfalt işleri 
Ankııra Helcclıye ınclen ı 
l - lıılıtellf )ollarcla yııptırıla -

cnk şose ~c adnlt i leri un heş un 
nıılddrtle \C k ıpnlı urf usuli) le ck
r.iltıııe) e k ınulmıı ıur. 

:! - M ulıanırrıl'n bedeli (78071) IT. 
ra ( O) kuru tur. 

3 -lemin b (!1163) lira (59) lrn
ruııtıır. 

4 - nurııın 4. 9. 942 cuma gunil 
tn!ıblne llınle i mukarrer bıılundu.;ıın
dnn şnrtııaıııe ve ke il Cl'tvr!•rıi ır.••r
mek istıyerılcrm htcr gUn <'llCunırn kn
lerıılne rnılrac:ı ti rı \'C i-teklilcrin de 
ihale gıırııL o!ıın 4. 9. 9':.l cuma ıı:u
nll ı;a ıt ona k dır 21'10 nıırnarnlı kıı
nunun :ı:.ı inı•i rııadrlesi sar ılılllİ veç
hilc tnnıim edl'eckll'rl teklif rnck • 
ıııı>lnrıııı h<'lediyc dnlrc: lıırle ınüte -
11ckkil cn<'limen"' n:rınelcrl. 

(6bl2) 294% 

Çizme yapbrılacak 
lk>Jo ~, Itc!l&ll lllt.'!l: 
1 - Pastı korunma tnhrt ıııokak nr 

h 114'1 l<:tn yapt.ınlamk (150) cın ç1z -

men:n kcınçt.'ı.n movcuuan \-mim~ ._ 

zere Y lnız yUz v<'tabcuı kı.'ilm ınn Oll 

be-. .<ftiln mUddctlo Atik dm tmeyc ko
nulmUŞtur. 

2 - J\1~ ~ (4500) ltr'll. 
dır. 

3 - Tmı!nıMJ (337) lra (M) 1ru:nıo-
tur. 

4 - $nrtn.'lm<'5!n1 ırönnl'k lst:b'<'n1e-
r1n her l:'iln en.:~ ).."lllanlne ve m • 
t.ı:vldlkdn de B·0·03:l snlı mınn snat 
10 80 <1.'I bc~U.vc d..~ mUtcşdtk1i 
cncilmcnc mlırnoofltlorı. 

(G948) 

Enkaz satışı 
Ankara Bcled Y<'Sl 1mnr Müdürtll· 

itOndcn: 

) nıHlnc-ııktır. (704:.!) 3087 rıisJ uııcl hıılımıı ılnrı. (71611) :.ı. 71 

Erat pavyonu yaptırılacak Saman alınacak unda bu11mmn.1an. 
Ih \~TI ~ 

Tnbakhnn!' ('Rdd011inde lkndastro
nun 694 Uncu adasının 2 numaralı 
par.;cl nd<'kl knhvC'h:ınC'nin enlcazı; 
hC'dim ve lcırv ycı turab ye ve artn· 
cak moloz PRl"talıırının lb ka Y<"rE' 
ırınkll ımn rarınn nlarnk şnhsıı nil ol
mak şartlyiP CSOO> 1 rn muhamml'n 
'bC'd lle n~ık artırmıva 'konulmu ur. 
lhnlcsl 12 eylül 942 tarihine mOsa
d f cumartesi günü snat 10 da .mar 
mUd.UrlQ Ondc yapıln<'aitındnn t'lllip. 
ll'rin yüzde 7,5 t,.mlnntlarl:rle> birlik· 
te tıazır bulunmıılnn lllln oluur 

.hon)n Mnr. :,a. \ . o. el ııt : Erzurum :sa. Al. Ko. dnıı: 
Kııraıı :ın sıh. rı lıınicılık okııhııı 1 1-,., ton run:m paznı 1 n ek ıt- Kuru bakla alınacak 

y ıptırıl ıcıık 4ti. ı&6 lırn ll2 kuru. kL. m •y ko ıu mu ur. E tm 11 Ü· As. l'o:;. 7lı0 Sn. Al. hom. dan Ça-
~ıf b!'dı:llı er..ıt ııın;>oıııınıııı lb. 8 !ll.! 94;.ı cuma ı:.ıııu t 16 da Euuru.:"ll kıı 
tnrıhıııde ynııılıc ık ek illıııt1>İııe llı - Sn. Al Ko. clJ. }aı>ı.acnktır. Muham- J <') JUi P<'I'ŞCmbc günü saat 15 
!ip ı;:ıkrn.ıılı~ııulan ) < niılcıı kııp lı m n b ı 26Jl00 ura olup ıluıtı tt- tc ;,ı0.000 Iıralık kuru ıb:ıkla hayvan 
ır..ırf ıısıılıı ile cksıltıııc)< lrnıııı·ustur m.nutı 3!:>00 1 radır. Şartnaın ı hC'r ç n sant 16 da 50.000 Hrahk ituru 
.Kc~if pr"je \C şarınnımsi korııi yonıı- guıı komıS)oııdn ı;:oruı<.b lıl.r. l t kil- darı satıl 17 de 500 ton tel balyalı 
muzda h.eraın ııı Sıl\ .ıri lliuic ilik < >k. lcrln bt'llı un ~c saoıte tC'm ıınLl.:ı- s ıman Cntnlca Subaşı köyü 760 Sn. l7358) 3383 
ıln Arı \k ırn \'C htrırıbııl Lv. fıınırlık ı·ı)k kom s:ıoıın mt:ıraı:-aatlurı. Al. J{oın. da pnznrlıkla saun alına-
l•·rindc ıııneultıır. Hu .işe girecı ki<- ( .~> 3289 <'aktır. Bu uc mnddc,>c rut ovsa! ve Su yolu ve boru fersi ihalesi 
rlıı ı~cıny l N'nfııı et ıirrsıııdLn clılı} t l· Od l k ı;ıırwmmc komısyondn görıilebllır. Çocuk Estrgt'me J{uru~u Gcn,,l 
il ırııı• vı·slkıı,ı ıılıııaları 1 ızı• .dır. Ilı I• un a maca Bakla \C dnrıııuı nunıunesı gibi de MerkC'7.lnden: 
leı;I ıı. o. !H2 cııııın gunıı .sn ,t 15 te A~knı l'ttb. 4UU.ı ı~. bırlıkkrl ~fo.

1 
nltnnbJIJr. (;l tınlecek ınumune gibi. Çocuk F ııv. me Kurumunun Ka-

Korı>n'ıla knrıılı;yorıuu•ıııırıı 1 hu.un • Al. hu. d ııı Kuru t>ııklruıın kati tem natı 7500 ll- vacık CITK' SUY'll mC'flbaından Çubuk 
cluırn Jıınncla ) wılacaktır. fstcklıte - l \ı;kcrl ııostn 1ll05 K. lılrllklc- ra .kumd::ırının .kati temtnatı 7500 lı- şo esine kndar to.krıben 7 kilı;ımetre· 
r:r. ıık tcrııınntı oıll!'.' .ı ıtıı, Jıra r, ı ku- rı ıdn ti ıOO ton odun l\l fıı.:ra ın 1 , rn.dır. Sıımaııın kati tcnunau 5250 Uk su yolu ıle lhonılıınnın fc>rşı v" 
ru ıı y ıtırıp tcklıf n. ktJ•>I ırıııı im gore p ı7.nrlıkla ılı le eti kr< k•ir. 1 r dır. lstcklllC'rln belli gün ve sa· sınai lmnllılın 'basruılmn 1 15. 9. 942 
ıııh;orııı •cr.ulC"lcrı. (70n.!) :ıırn 2 Hır kıl ısım ı t lıuıııı etlıku fi. nttc kom:syoııda numwıe ve temi- salı günQ ihale C'd Jmok üwre <"ksllt-

'T' I b yıl 2 kurıı •ıo ınıl•ndır. naUıırıyle bulunmaları. meyo :konmuştur. K f ilX'dC'li tnk-
.1 av a İnası yaptırilacak :ı s..rın ı·ıı~ ı h r ıtıın n ırlım - (7a::i2) 3376 rlb<>n 51000 llrndır. Temiııat ~!.'61 
Konya MnL. Sn. Al. Ko. clnıı: kö\ ılncl ı;atırı hıu komı )Onund.ı go- Zeytinyağ alınacak 3825 llrııdır. 
Knrnnınn :ıüvarl blrınclllk okuliln· rult lıılır. $iıılı A • ::in. Al. Kom. dan : Keşifnıun<ı De fenni şııırtnl\rll('lc!TI 

da yaptırılacak 36021 lira 2 kurus 4 l'ıız:ı'l'lık ı>. ıı <ıJ2 t ırllıln mı "!i llil, <l h 
1 

• ·ırı 
1 

.,
0 

Kurum umum mrrkczl muhııscl:ıe-
ke .r b!'clcllı tnvla blnnsıııın 18 'l42 i qııdif ç r .amh ıttın sa t ır; ır llıı- - ·15

• .. c 1 8 c~ı 1 111 0 urt.ı\n ... slndC'n vcrllm"ktC't1 r. Tnllplerin Ço-
gunil yapılacak eksıltmC') C' koıımu • ' dıırıku\ ıınılr ıtırı lınn knrııi yonu ton zr) tınyııjtına tnlıp cıkrnndıjiındarı <'tik F..&lrg m<ı Kurumu umumı mt-r-
tur. Kcşıt proje &artnamC' i komls-l 1ıın sırı 1, ~ aıııL '" kt•r. ll'kr ır V u·.arlıfi;ıı konmuştur. Evı;af l kez.ı.no mürn<'aatları. 
)onumuzdn, Karaman Süvari Bınl· ı 5 J\luvnkk t kmın:tlı 97tiO llrı- vr husu i Şıırtlnrı komisyonda goriı· (7333) 3.1Sl 
cıılk Okulunda. Ankara Lv. Amırlı· dır lcbılır. llı ıleı;İ 3. 9. 9:1.2 perşembe '----------------
ğtnd<', lstnııbul Lv. -f"· Sn. Al. Kom. j (; _ f '<'klilerin sicili tic rcte kn 
me\CUttur. Bu I!<!' gırecekll'rin Kon· vıtıı lıulıındııkl ır ı1 

1 
i t • • 

yn Nntıa dairesinden ı.;hllyetnnmC' ın 1 :ı r ı <' r". oııa 
vesikası nlmnlnn IAzımdır lhnlcsı sı vrslk i rıııı lhr ıı edece lt"rtlır. 
11 eylül 942 cumn ı,;UnU 16° da Kon· <725"ll 3.:!!l3 
yadR komisyonumuzun bulurıduru Taze üzüm alınacak 
binada ynpılnc.ıklır. lstPk'llerln ilk Can kıK.: ı c r il on fı..ı. Al. hum ıı..ın 
lemlnntlnrlylC' mUrncnatlan. Jhtb ç ı n 70 ton taze u u~ 113 r· 

(7085) 3141 

Arpa ezme makinesi 
alınacak 

/\~. Pos. 4200 Sa. \1. Kom. 'J'oplnnr 

l ki ı ıı:.ı.n !.I ru r tır. Pır. rlııitı 4. 9. 
o 12 l'Ul"'ı 5:.tnO s: • 10 30 d dır. Mu· 
h llMTK'fl hl..'(!cl l7b00 
:..~ ... 1 

100 aılrt nrrıl\ cvrıc rnıkirır ! &ılın yanumu 
.ahnaMktır. Blrirır tahrnin l'dılrrı fi it~ ınc Or ıun v saat.ıe kon yQnu 
•nt :ırn !im olup nıU\ kkat trııılrı:ıtı muzda bu:unrn n. 
2392 lrr ı 50 kııru tıır. $ ırtllaıı e i lıcr l72Gl) 8296 
ınırı ö •letlı•n sonrn ko ııi ,, <•ncl ı ı;orU- K 
lebillr. liıak~i ı ı. !l. 9ı2 ıtlırıü ıınqt oyun veya sığır eti 
16 le knp ılı E:ırfln 1 ındıklı'cla 'i:ı. \l. alınacak; 
Kom yııııılal'~ktır. Tnllıı oJ,nlırırı kcı· As ]'ııs. 4305 s~. \I Kom. d n: 
mis) on:ı ınıır ı<'antl'lrı. 'I. l'os. ~305 K. lıirlikleri ıçııı aU 

(6!l2G) 3 !';G ton I< •Yun \ C> ı ı;ı~ ır • tı 4 ıı ırti ayrı 
Kuru ot a1ınacak m rı l\1 fı ra11ırıa ı;ure ıı ıı rlıkh I· 

~ll'rkez Sn. ,\ ]. Korn. Uşl<. <;clilııılıı t. ılc eclılcl' ktir. hoyıın 'lın n lıır ki· 
Jlılf> uç için ncrııirtepc•de 1, sllrıı lo 111 ı !a~ııııin cılı.lcıı fı) t 1 ili kıırıı1 

artiy],, 1000 ton )<uru ot Jı ır.nrlıkln ııo;ır dıııuı hır lulosıııı t ' hıııırı <'ılı 
ımtın nlırıaeaktır. Mııhnrııını n heılclı ı len fn ' 70 huru tıır. 
7GOOO lira ve knıi tl'ıııin::ıtı ı ı zııo Ji. S utrı ı 1• ı her p;tı"I H 
raclır. EHar •e ~ıırtnnrne ı r.,.lilıolıı Sn, \l ,ı,0111 "on ııl ı ıt ·~ ı c ılır. 
mrrkcz S'I. '\I Konı. ıtilriıldıilır. lhn 1 ız ır ık !l. •ı. rıı2 ı ırılıı nııl ıdıf 
ll'si 7 9. 9ı2 par, ırt .. si g!lrı 1 83 ıt lG ı1 \Rr ıulıa ıuıniı ~ ıh ıla I lnd rnl.n-
ml'rker, Sıı Al. Koro. ) npılnl' ıklır. ) ıımlc Sıı \I Ko lıır:ı ın 1 wıl ı ak 
ıono ton- ntn istekli ltıılıııınıadı 1 lak ır !\lı •ııkı; l t nıın l koyıııı ıçtrı 
dirde 2/iO torıcl ın n ;cı oll'ı 1111 k "·~o •ı.c.ır .t•ofn •l> lir ıcl r i teki le. 
tiyle 3) rı \ rı ela ih le e<lilı lıılır rın 8 ı ılı tıl ırC'ttC' k l ıtlı hıılurult k • 

• (G<ıı;G) 3 IG'1 l ırıı'. d ır ti<' r<' :ııı ı \c ik la 
rıııı ıhra , d c l<lı r .ır. 

Odun alınacak c12Gı) 
Ardnhan As. Sn. Al. Ko. dan: 
Kaı>ıılı zarf usulll ile 300 lon oduı 

mUb:ıynn edilccektır. Odunun tah· ı 
m n be>dcll 18.000 lmıclır. I!k temi
natı 1350 liradır. Evsaf Kolor<lu 'cv
s::ıfı olup snrtnnmcsi komi yonumuz. 
da görnlc-blllr. 

Eksl11.mC'sl 9-9-942 ('nrşambn g!I 
nU snat 11 de komlsyonumunln )'RP•· 
l::ıC'nktır. İstek! INin b!'lll gUn ve sn· 
ntlen 1 snnt ev..·ellnc k:ıdnr teklif 
mrktup1nrlyle tem·nııt VC' dl ' r ev· 
rakı mü hltC'IC'rin. kom yon r<'l ıı. 
ğJnc vemıelC'ri. (7125) 3179 

Odun alınacak 
Arılalı o Sa. Al Kom. dıırı: 
Kapnlı r.arf ıısıılivk 300 loll odun 
n ıknsın n çıkarılıı ı tır. Oclunıın talı 

ıııın beclell lfl 000 lir dır. İlk teınllln- 1 
tı 18.50 llrnclır. J~, saf kolordu ev fı· 1 
rlır s~rtnnmcı;i knmisyon<l 1 ıtörıık
ıilir. fste';;lill'rin 9. 9. oız çar nnıha 

nll sant 9 ela komls\'Cırıuıııırzda ya· 
ııhl'ıık ck~ilımrsinılen 1 snnt <'V•el 

ll'klif mektupları teminat akçelrri ve 
diı'kr <'•'r:ıklırh lr koıni,) on re• lığinc 
\<'rml'lcri. (7126) :IJRO 

Koyun1 keçi veya sığır eti 
alınacak 

A~ Pos. 830 S:ı.. Al. Kom. ıl::ın Y t • 

"İran 
Jlirliklcr irin 50000 lir lı'k kovun 

~ çl veya ı.ICır eti k ı• lı znrf tı•ııllv· 
.,. ~atın nlın:ırak1ır. nl'hf'r kilo kovıın 
,. inin mulınnıınrn rh tı ıon kr(İııin 
liO sılrır etinin 80 kııl'ı tur ilk ll'ınl
rı'lt 37'i0 lir'ldır fstrklill'rln mııa\ 
'<'n clln ı;c 'lntte tl'nıinat a'k('drri) le 
birlikte kanuni \'cs:ıik ve kııı) lı U\rf-

Eyi ÜC'rC'tlerlC' 
ıl:ıleı, bir ki\ ıt \: r el ve h r 
müc<'llıL u •nsı nlın.ıenktır. l • 
tc ~.!ilerin Carıkıyn Matba'.'I ı
nn h!~nt mlırrı ııntlan. 1375 

BU GÜN ve BU GECE'\ 

Ulus Sinemasında 
İki Film Birden 

! · Atlas ekspresi 
-( Tlırkçe) -

Oynıyanlar 

Barbara Stanwyck 
Joel Mc Crea 

il - Yaşa ve sev 
0> nıyanlar 

Robert Montgomery 
Rosalind Russel 

SUARE : 21 ıle 

ATLAS EKSPRESi 
Telefon: G29i 

Koyun, keçi ve sığır eti ahnacak 
ı..".erl«'e Ae. J>os. !5001 Stt. A1. Ko. dıın: 
Aea{:ıclll <'inB 'V() m1ktarı.ın yıı.zııı et (lkoyun, 1roc1, mbı-) ..ınn ~. 

Knpnlı znrtın flın~ı 5001 &ı.. Al. Ko. Yı>Pi.l:ı<'nktll'. Ewat ve enrt.namck!rt h!r 
J;Un koınL'!YOl\da ııörUlobl?lr. tsteldllcrm t~ m<!ktut>lıınnı m geç ihale s:ınUıt
dm bir t cv\C:füıc kad:lr kom!S>X>na -wnıı:lş olmalfln J1lzııındı:r. (687Z) 29n 

Cinsi 
Koyun rri 
Koyı.ııı eti 
Sığır etı 

Miktarı Tutan İlk temloa.lı 
Kilo Llrn Lira 

l30.000 97.500 7312,50 
130.000 71.500 r>362,50 
180.000 52.000 3900 

İhnlc ıtilnft Saati 
3-9-1942 perşembe il 
3-9·1942 perşembe 11 
3-9-1942 pel'§embe U 

Odun ah nacak 
Kııfc:ı~t lOG No. lu Neknctııane Mtldürt0A1lndun: 

Muhammen bl'deli Miktarı M. Teminatı Taksh 
Cinsi Beher kilo:ıu Ton Liıııı Kr. 
Oılun 2.50 Kuruş 50 80. 9·1942 
Oclun 2 50 Kuruş 50 20-12-1942 
Odun 2.50 Kuruş 50 20-2·194:! 
Orlun 2.50 Kuruş 50 375 lira 20-5-1943 

)'ukandı\ taksit tarlhlcrl )·azılı oıt\ın traıı~ll zıırnn <'ks !Un<'ye konmu$tur. 
·hııle l{ırkııf: ıcta mUCl59CliC stın AJ. Ko. tnr.ı!ıııd.:ın ı c:>:l.ül 942 eaream1Jn 1runG 
)DPll cnkltr. 

TntlıJ>l<'Mn rrıuvıık'kıı.t nkcc tffn1ım.tı~mn h!mtl bu1unm:t!an. Sartnrune ve -
r her \Akıt Klr1(nf:actnk1 Sa. Al. Ko. alınabfür. .(G870) Z>14 

Koyµn ve sığır eti ohnocak 
Kırka c sa. Al. Ko. dnn: 

Cinsi 
Koyun eri 

Koyun cıl 

M uhanımen bedeli 
BehC'r k'ilosu 
1000 Kuruş 

1000 Kuru§ 

Miktan 
'l'orı Kg. 
13 500 

M. Teminat 
Lirn Kr. 
1012 50 

3037 

Taksit 

Giln!Uk 
as~ri 

Günltik 
azami 

Sı~ır eti 75 Kuruı,ı 6 750 849 68 Asgnri 
Sığıı eti 75 Kunış 20 250 l 159 05 Azami 

1 - Yltknnd" <'lnslcrl yazıtı <'lJ« eksfltm ye konu mııştur. İhale 2 !'yL .. u 942 
rı;:ıml:ı.:ı gUnU 1'Cı.raagac satın tı.Jmn komls~oıılutwıda sa&t 9:l2 ıı.r..ısında ya;>\• 

Tllıılmn muvnlcknt ııkcc WınlrnıUanm h!lm11 buruqıınlnn: 
8 

'ıtır. 

Şartname uvsal hor va.ktt Kırt<af: ıeb.ki ı.tn alma Jcom syonund:ıın ıdlo 
(GS71) 2915 

Yiyecek, yakacak ve yem ahnacak 
Çankında Pb'nde ve Atış Okulu S:ıbn Alma Komlsyoou 

Muhammen Muvnkknt 
Miktan bedeli t"mlnatı F.Jc!llttme EksJltme 

Ctn!!I Kılo Llra Kr. Lira Kr. tıırthı g{lnu saııt 
Sı ır eti 120.000 87246 80 6543 51 8-9-912 Salı 10 da 
VC';ı: n ko> un eti 
S man 

120.000 127000 9525 

Kuru ot 
166.000 16093 60 1207 02 
220.000 37325 2799 38 

" " 
• .. 

Toz seker 16.000 16793 52 1259 51 9-9-942 ça~mba 
Tuz 
Kuru soğıın 
Zl'~ Un tanesi 
MC'SC' kômOrQ 
Sabun (beyaz) 
Odun 

20.000 2090 156 75 
60.000 13765 77 1032 4-3 
15.000 13216 47 991 24 
40.000 3823 286 72 

1 7.000 21602 1620 lŞ 
383.000 12172 912 9\ı " ll-!l-942 

A - Ok"Ul fhtb'acı lctn ;rukıı.nda yaz.ılı on knkm Yb'ecffi, 
.adck'lcrl c.kıJUtrn<-ye konmU$tUT. 

n - Ş:ı.rUıamclcri komlsyondtı&r ~ ~. vıı..1dt ırVrOlür. 

• 

" cuma lO da 
)'(lka c:ı.k ve )'ilin 

C - Acık ck!;lıltmclcr .lcln muvaJ<itat tmUnnt makbuzu ve muictazl ~Mı: 
t-c nl>CJ" ~I< ookttr. 

D - Kıı.ı>nl.ı :z.artm eksntmclıf:r Scl!n lAzım ırotcf1 \"('9;'.lJk ve lrapıı.h zarf mc«
tut>lan lhruc 8QO.t1ınden btr saat evvel m:debuz mukabill lulml$yon ~Iıtı.na 
tcsl1m olUll(l.('ııktır. 

:E - mıwnum V(!!'gf!er damea n.wmntrı ve tmıtıh t 

~ Ul!WMımmaı. ~ !il~ ~ llAıı oaımır. 

m lltt"Vrillt 
llilll 
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MALİYE VEKALETİ 

Merkez teıkilatma 
müsabaka ile memur 

ve daktilo ahnacak 
~lıılıre Vekiıletınden: 
Merkez teşki Atın~ mtisabaka ile 

memur ve daktilo alınacaktır. 
a) )fenıurluk mu~abakasx 8 e vlül 

942 tarihıne tesadüf eden salı gtlnü 
yapılacaktır. Gireceklerin lise tahsili
ttı bitirmtş ve askerliğini yapmış ol
ma. ı Şarttır. 
~) Dıık.~ilo)uk müsah.ııkası 11 eylül 

94. tarlhıne mu,adif cuma gunu ya
pılııcaktır. 

İbraz edilecek ve;ikalar, kayıt işi 
ve saire hakkında inhııt ıı!mak isti· 
yenler Vt"kAlet zat işleri m!idtirllllfune 
müracıı.at edect'ktır. (6980) 81.50 

Z IRAA T VEKALETi 

Memur alınacak 
zıraat VekrlliA"mdcn: 
Etll.k balcteriy<> oJt enstttüsUr.de 20 

lira maaşlı blr kAt1pUk a.cL!tlt!'. 8656 sa
yıl] kanun muc b nce bu derece maaeı 
alabılecckler (lise ve muadll! arasında 
ıı eylül 942 CU.'Tla eünU saat on be;,te 

Ve ·te mUsabaka imtihanı yapıla

ca.kur. lsttyenler:n e.!mdlden ves'.kala -
rlıy e vekAl<ıUı müracaat etmel~rı l!An 
o unur. (7195) 3222 

Askerlik işleri 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubes! Relsl!'ğin

de ,; 

• 

NAFIA VEKALET! Okullara kayll ve 

Nafıa Vekfilet.inden: 
Eksiltmey.e konulan .iş: 

Milll:1 Mıü<lataa Vekiıletin<k>n: 

Bataklık kurutulacak 
kabul günleri uzahldı 

l - Su ışleri yecünci iiiUbe mü-
dlirl üğü bölgesi içinde Aksarayın 1 - Askeri liselerle, Kırık-
Sağlık köyü civarındaki bata.klı.ğın kale sanat, Ankara. Musiki, 
kurutulması işi tahmin edilen keş.ıf Kayseri ve Merzifon gedikli 
bedeli fJyat vahidi esası üzerin.den okullarının kay1t ve kabııl iş-
(484.816> lira (70) kuruştur. leri (Konya askeri orta oku-

2 - El:slltme 10-9-942 tarihine lu hariç) 15 eyltil 942 tarihi-
rastlıyan günü saat 15 te Ankara- ne kadar uzatılmıştır. 
da Su İşleri Relsliıti binası lçınde II - Maarif liselerinde bil-
toplanan Su e-kslltme komisyonu o- tünlemiye kalıp da. bu tarihe 
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla- kndar bUttinleme sınavlarını 
caktır. ! kendi okullarında muvaffaki-

3 - stekl!ler Eksiltme şartname-
si, mukavele projesi, Bayındnlık tş- ı yetle veren istekliler de as -

l 
keri liselere alınacaktır. 

eri Genel şartnamesi, umumi su iş-
leri fennt şartnamesi ile hususi ve Bıı gibilcrin namzet kayrt 
fennJ şartnamelerı ve projeler! C24> olunmak üzere şimd11len binr 
lira <24) kuruş karşılığında su İşleri dilekçe ile bulundukları yer-
Reisliğinden alabilirler. lerin askerlik şubelerine veva 

4 - Eksiltmeye girebilmek için doğrudan rloğruya okul milrlUr-
fstekl !erin (23142' lira (67) kuruş- ltıklerine müracaat etmeleri i-
luk muvakkat teminat vermesi ve lan olunur. (6883) 3023 

eksiltmenin yapılacağı gijnden en az •t••••••••••••••ıl 
Uc giin evevl bir dile-kce ile ~afıa 
VekAletine müracaat ederek bu i~e 
mahsu<ı olmak UzerP vesika almala-

Askeri Fabrikalar 

Devlet Demir Yolları 

Kurşun boru alınacak 
D. U. \ olları Sn.. ı\I. Kom. dan : 
)luhırnımt'o bedeli 19ti80 (oo dokuz 

bın allı yuı t kM~ll) lira ulan muhte
lif ebııttıı :m;;oo () irıııı bin beş y uz) 
!\.~. kur~un buru (14 ~.ylul 1 •n:l} p ı
zartesı ..;111111 sa.ü (15.~lı)) on beş bıı
cukt.ı 1 laychrpa'ja'da ıcar binası da
hilindeki k(>ınİ>Y on tnruftndaıı kapa-

1 
lı ııarf ıısuliyle sııtın nlınac!lktır. 

Bu işe girıııdt istiyt>nlerin 1 ı76 (bin 
clrirt j (j1, yelıııiş altx) liralık muvıık-
vakkat teminnı, kanıınuo ta) ın ettii(i 
vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf
l;•nnı aynı ıı;tln s:ıat (lıt..30) on di;rt 
ot uy, ı kadar komisyon reisliğıne ver
mell'ri l:ızuııdır. 

Bu he ait Şartnamrler komisyon -
dan para<ız ol ırak dal?ıtılıııakl aılır. 

(7~S6) ~359 

Kereste alınacak 
D. D. Yolları Sa .Al. Ko. <lan : 
24. 8. 942 rle yapılan açık eksilt

meye talip zuhur etmedi~ınrlen 1906 
M3 615 Ds 3 kere•tenln ikinci açık 
eksiltmesi 8. 9. 194'.l salı gilnü snat 
15 te Ankıırn'da lclare blnasınrla 
toplanan merkez 9 uncu komisyonca 
yapılaraktır. Muhanım!'n b<>rlcll 

rı ve bu vesikayı göstermeleri şaı:t
tır. 

Kösele ve vaketa alınacak C2fi6926.IO> llrıı olan hu ise istirak 
et.mek lstıyenlerih cı' 121,04l rralık 

Bu mUndet içinde vesika 1-;telfln
de bulunmıyanlar eksiltmeye gire 
mezler. 

5 - tsteklilerln teklif mektun1a
nnı ikind maddede vazılı sııı:ıtten 
hlr Sı\at öncesine kadar Su t<::leri 
Re!c;l!r. "" mııkbuz karşılığında ver
mpl,.rl lA:ı:ımdır. 

Po•tııd~ oı~n ge~iln'n°ler kabul 
edilme:ı:. <6650) 2881 

Yapı ve imar işleri 
Na.tıa VıtkAleUınden: 

l - Eks!lt.meye konulan ts: !&t'lr>":lul 
da Beyazıt'ta Zeynep hanım koşkü ye
rinde yapılacak ten ve edeblıra~ !alrnl
teleri birine! kısım ln$aatıdır. 

Keşl! bedeli: (749.799) lira (50) ku 

ruştur. 

Askerı F~bl'ikala.r Uınuuı ~luılıirlu- muvakkat teminat ve kanunun ta-
ğiı Ticaret Şubesi l.\lıldurlUı;;ıınclen: yin ett ği vesikalııriyle .birlikte a~"llı 

11 ton oençelık kıısele (grapon ve:- gün saat l5 te adı gecen komisyon-
ya kanat) da hazır bulunmaları llizımrlır. 

1 ton \akem Şartname Ankara'da malzeme da-
Er kundunsı ima!lıh ic'n yukarıda lre:;lnıie ve Hayrlarpa5a'dıı. tesellüm 

miktıırlıırı vnzı,ı ko•ele ve vaketa . .;a- ı şefllf; n<le ;::öriıleb lir. 
tın ahnncıktır. hlicrlndı: l.ıu i•e elve- <7192) 3360 
rişli kuscle ve va ket.ası Gt.lııı~ ıııl rnn 
numune ve e'snfları tespit edilmek ve 
sonrn sntın ahnmak uzere 7. 'I. 9ı2 
pazartesi ctınti akşamın :..·ılır 1 ic.ı
ret şubesine tııüraca.ıt etmeleri il· rı o-
lunur. (1193 3:H,3 

Çe!İtli ma lzeme alınacak 
Askeri Fabr ı<alar Umum .Mucltlrll.iQ;ıı 

Ticaret Şubes1 MUdt.ırlufıünden: 

100 kilo ıs No. makine lpllği 

150 k!lo el Işı Jpl:JQ;I 

Ankara Valiliği 

Divar yaptırılacak 
Ank.ı.ra V a.liliğindcn: 

Sayın halka 
Beı.edi.>'e Relsl ı ğlndea: 
1 - TakBll. ilcretlerine l"l!lıl>llıin 

y(Jzde 60 zamma ııoce tanzim edi
len listeler şoförlere 00."'1~

t.ır. 

2 - Ta.J<slmetrek-r:I 
hınduran ve bozuk ta.kBlmetre 
kullanan Ye istenilen yere ıı:ttmı

Y<>n ve her ne auretle ol.urea oi

aun taıımııtname hilatıne. hare
ket eden ıorörler 1çtn derhal 2890, 
2960, Z713, 6983 ve 6847 numara
lı teıeronıara malümat vennelert 
sayın halktan rlca olunur. 2789 

Parasız kömür 
cürufu veriliyor 
Parasız kömür çürufu 
istiyenler in Ankara 

Elekt rik Şirketi idare 
Amirliğine müracaatları 

1949 

rıı temin~ lı 1770. 
Yııkarıdn \anlı gAyri menkuller 16. 

!l. !11~ c;arsamh:ı f!llnıl ~aııt ı.~ te .\Iil
li Enıl.i k Mıidiirl ııP:iinrle nııitı>şekkil 
komi~vonrla kapalı z:ırf ıısııliyle ~"rr 

-· ------::::.=-1---- -~~ _:_: -. ~- - _-:--......... , __ -· -

29/8/194! 

Mobilya yaptırılacak 
Jrfaıaırtr VetdJıl*i1ndeac 

l - Yımldmı aıellıMıalt Jı:ıı'tıJ' kadıı.n>ım g'Cdcl 1iıomıan 1'cl!t ~ r.fııs -wıe .... 
ten JlllZlh Oll M kaı>em m~ ~ıt lm.'[l<l;h zarr u!Jtlt!Ylc eksiltmeye :ıı. 

mıılııluııPt'm'. • 2 - ~ on 1ld Ocıııılıern mcıbH:yeM:n yaptlclığı yeroe tesı:m edilmek ı;a.~ ..._ 
mM t'<Wıeın bf'(lcli 32.ı:t75 liıradır; mu~t teml:naU 2465 Mm 63 kıuru ur. 

S - :FJ\cilltme kııır>ah zaırt uırul1yle 10 Et:Yltil lOı:l perşcmoo guıni.ı saat 1!> w 
Ank.a:mde. Mno...tr Veıkl1lit:i Sa.tM\ Alrn& Komlsyorıusıda )-aıpılacaktır. 

4 - Mobtl)-elere a1t rel'Ôl'1'l V'f' enrt.-namcler, !stanl>ul'da N!şanıtıu,n. 1zm1'r'de 
cwnlı-Ul°lb"C't kl'Z -ıiWlerl motidilrMi!k:lerıhındc, Ankara da Vck k lcvaz1m müdur
ı.tı~e ırörülebllir. 

5 - EkıtUtme(l"e :ıeteıııll okınlancı 2>490 sayıh kanuındıa yazıh ı;art.lara gÖl'e1 
ımıvaildm t tıernmıa.t.ıartlıe t.ektlt metot U'P lıan.nı en cffl: ihale sant.l.ndc!ı b!ır saa:t ev
V'C'I VE!k:llWk 98>tıllı. a.1ma koml~nuoa vemıdş veya gonllanılı:ı oımaıan lazımdır. 

Poetada V'ftıld ol.ıtNlk ~leonl«ı mesu !yet kabul edllmcı:. 

6 - F.llmU~ 18tdk• olanlııınn. E!'\fvelıce bu ıı1'bl 161Eırdc ve asgart 8.1)()() ıı
rabk tlı.e.hhiltlEl"d.e bulıımmue ol<luıkla.rını l!'ioıoteren he-Jgelm 1bra.z ot.mt>lerl U\zını-
ıd<r. <•254> 3275 

E.,<;yanın cinsi ve evsafı Ml:Marı Fiyatı 
Portatif masa 50 adet 18.-

san<lalya 1250 ,. 10. -
., karyola 50 ., 14.-

Elblı>e dolabı 50 50.-
Komodin 50 22.-
Portatit dikiş masası 200 ,. 43.-
Elbise askısı (20 kişilik) 50 32.-
YP.mek dolabı 50 • 23.-
Mutbak eşyası dolabı 50 22.-
Kağıt kutu~u 50 .. 5.-
Yazı tahtıısı 50 15.-
Prova aynası 50 • 34.i)O 

Balast ah nacak 

Tutan 
900.- T.L 

12500.- .. 
700.- • 

2.500.-
1.100.- .. 
8.600.-
1.600.-
1.150.- • 
1.100.-

250.- .. 
750.- • 

l.725.-
32.875.-

RHI s~tılRc ı ktır. İ~trklilerin 2 ~flO De\'k't Demlryolla.n 4 tşlet.ıme MudUrlüi\'1.lnden • 
sayılı karnın hiikıirııleri rlairl'sİnrl<' Aııaı:tıd-ı ~ak kilometreleri. mlktı'ı.r ve muhammm lx'dc"'......ı,.,1 vakk t ..._ lı-11.ırlnnmı• teklif n ektuııl il ı .,.,..,..., :e mu a ...... ·.. . 1 nrını lA r 1 mlnat mik1an ve munakasa tari.hl<.•ı1 ıtoot.er:!1mll!ı ol.an halast :l$i bSterlılen · ve !tıınıı •aat l 4 ıle kRcl!lr koınit\·nn rr- . . g ıı:till i•llı:ine te..-cli et nıeleri vr nııfı;, h 1, i- &aatlorde 4. lşlet.rne Mlidurluiiünde toplanan komisyonca llııı.lcsi )"O.J)ı!ımak ~ 
\'l'I rıır.danlıırını ihrHz pvlrııırlt>ri m ıık kapalı zar! usuLlyle eksiltme>•e konulmuştur. 
tııziclir. 1''.ızl.ı iz'llıa1 irin :\!illi 'F.nı _ Bu işe ıı1nnek t:stıyenJertn temlnııtları.nı ve kanunınuın tn)"ln eıtıtı!';i v~'fin 
11\k 2\T11rlıırlııjhın,. murııca ıt. muhtevi k<ıpah zıırrıannı münakasa s:Uniı olan mu yyen s.-ı tl<'.rdcn blır snıı.t ~ 

(!l:llll-7:?9R) 3:ı .;7 ı n<> kadar makbuz mtıkh llIWe kom yun kl\t pl:iğ e verme <"rl JAzımdır. 
Yol yaptırılacak Bulast işine alt mukavı•Ic ve şartname pro.Jelcrl ,\nkara ıt:ı.ın:n<:Ian ve K~. 

de 4. İşletme komlsyonunda,n parasız olar.ık verillr. (9010/7088) 3146 
Kütahya Vıliı.~etinrlen: Tutarı :Muvakkat '];e. Münakasa Sa. 

Orak KM. ı;i Hattı Miktan M.3 Lirıı. Lira Kr. tarıhi saat 

'lafıa V. fen heyetinde Mühendis 
to çu t ğm,,n 46530 Faruk Seyhan 
27-6-942 tar hlndenebri gerek memu
rı. etinden ve, gerekse lzinlı bulun
d u yerdekl adreslerinden 

2 - Eksl1tme 4. 9. 942 cu;n;ı. ııunu 

aran- saa.t 11 de Nafııt Vekflleu yapı ve trn<U" 
m şsa da bulunamamıstır. 

110 kilo at:nc kun<Lura clvlst :No.4 
110 kilo at:ııc kundura clvlııı :-.o!\ 
110 kilo atac kundura ç!visl No. ıl 

300 kilo hıı.kır kun<lura cıvı No. t'I 
120 kllo Mnote clv s, No 2-t (NiJ 

l - Ankara • Yei:cnbey maliye şube
sinin arka kısmında ) apılacak j,tinal dı
varı isinin ek~iltme'i 9, 9. 942 tarihine 
ra<ılıyan çar~amba günü •aaı 15 tc Na· 
fıa nıüdiirlü.ı:u odasında ıoplıınacak ko· 
mis}·on tarafınd.1n yapılm<lk üzere açı!

ek,ilıme}e konulmuştur. 
2 - Ke~if bedeli (20-s) lira ye mu

vakkat lcminau (155) lira (63) kunı~· 

Emel - Emırler ~·olunun 16 888 
-2:.! + 566 ıneı kilomr.t rPlrrl ara-ın
dııki sose inşaatı kapalı zarf u~ullvle 
eksiltmeye konulmuş ve talıp cık
mamnsı scb<.'biyle bir ay zarfınrla 
pazarlıkla lhalesıne karar verilmiş
ti. Ah ren şartnamesindeki bnı.ı ka
yıt ve sarlların tnl p çıkmamasına 
sehrrı fe>;kil ettiği anlaşılmnsı Uzerl
ne ~artnıımc indr lfızımgelen tadilat 
~aıı lnııs olrluğunclan yeni şerıı.it rlal 
res1n le mezkftr şo•c inşaııtı yeniden 
kapalı zar! usuliy!e eksiltmeye ko
nulmustur. 

:!65 + 000 Ankara-Kayseri 5000 17100 1282.50 12-9-942 10 
483+000 Kay'<r.ri-Sı ... ·as 6000 22860 1714.60 14-9-942 15 
233 ı 000, 2..18 + 000 Samsun-sıvas 4000 13640 1023 14-9-942 16 

Bu...ı;ubayın 4589 sayı ile şubemi
ze ve:Ya bulunduğu yerin subesıne 
muracaat etmesi !uzumu il!n olunur. 

(1310> 3342 

!$!eri eksiltme komisyonu odasın1o. ka
palı zar! usuıtyle .ııapıl,ıcaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müte!errl evnık (37,50) otuz yedi lira 
elli k:urtı• bedel mukabilinde yapı 'e 10 

mune::e ııöreı 

kilo balrnumu 

ıur. 

156 - 159 4000 12520 "939 15-9-942 15 
634+200, 644...ı...200 Sıvas-Dıvrlk 5000 17400 1305 15-9-942 14; 

Ankara 
den : 

Ça ğ rı 
Askerlik Şubesi Reisliğin- imıı.r t&Ierl reısmrlnden alınab•llr 100 

4 - EkS ltmeye ıtlrebllmek lı: n lstek-
kilo cınıı 

3 - 1'teklilerin muvakkat teminat 
mekıurı "era makbuılari> le til.ır<·t od.ı-ı' 
\'esik.ıtm \'C N;ı.fıa müdürlül:iinden hu 
iş için alacakları fenni chli~'CI vesikala· 
rıaı hamilen yukarıda adı geçen giın ve 
saatte komi,ron rei,Jiiiinc müracaatları. 

Ankara askerlik şubeleri 
Yenişehir' e taşındı 

Ankara Askerlik Dairesi Reisliğinden : 

tlc avılanberi aranxldı!h haldt> An
kara, Kut.ahva. Kayserı'deki adresle
rinde bulunamxyan yedek olçme teıt
men Servet Uz vazife "lmıştır. AC'ele 
şubemize ve.-a hulıınduğıı yerin şube
sine 6535 sayı Ue lür.umu milrıı<"ııatı 
ılan olunur. (781 ı) 3343 

Ça ğ rı 
Ankara As. Şubesi ReLsliğlnden: 
941 senesi Yozgat As. Şubesinden 

n aklen gelen Ankara Hukuk Fakül
tes::ndeki talebe adresinde bulunmı
yan Yd. P. teğmen Yozgatlı 33 do -
ğum ve 50021 kayıt No. lu Hamdi 
Oğ. Arif Ayerdem talim vazifesi al
mıştır. 7602 sayı ile şubem!ze veya 
bulundu~u yer!.n •ubesine lüzumu 
müracaatı ilan olunur. (7302> 3355 

Çağrı 
B ursa Askerlik Şubesinden: 
Taksim tal mhane Lamartln cad

desi Blllur apartman No. 9 veya Bey
oğlu Bostanbaşı Emek Ap. No. 184 
de bulunmıyan ünıversıte hukuk ta
Jebesınden Yd. Stivarl Atğrn. 50774 
!smet Yalap ile gene aynı adresler
de ve ünlversıte felsefe şubesi tale
besinden Yd. Top. Atğın. 50553 Nu
r ettin i\!enı?iltürk'ün 12 gün zarfın
da sevkedllmek üzere en yakın as
kerlik şubesıne mliracaat ederek ad
reslerini şubemize bildırmesı ve aksi 
halde hu milddetin hllamından itiba
r en haklarında 4257 saYJlı kanun 
htikmunün tatb k olunacağı il!n o-
lunur. (7309) 3363 

Polis 

Benzin alınacak 
Ankara Emmyat l\1ü4ürlüQilnden: 
1 - :\1iJd!irlyetlmlzin !htlyacı '-('1!ll 2!1 

bin litre berı.;ı!n ıtaı:;ıah zar! ı.ı&u!Jy le eı.:

aı.ı.tmeye konul.muştur. 

2 - Eksiltme 3-9-942 tarihinde per
eeınbe ı:ünU saat ı;; te emnlYet :nü -
dürlüğilnde yapılacaktır. 

S - ~nzlın1n beher Htresl 31 ~rus 
25 88.ntim üzerinden Uk teınina.U (5S\lı 

.llradır. 

4 - Şe.rtmımesi emnf/llet müdllrlügil 
hesap muame!At memurluj!unda ııöı-u · 
leb ır. 

5 - tırtokl:lleri.n gösterilen ıntn ve sa
a.tten bir saat evvel komlsyoncla 'ıaz:r 

bulunmalan. (6835) 2901 

Bankalar 

Mobilya yaptırılacak 
Sumer Bank Umum :VIudtimlgün

den: 
ı - Bankamız Kayser! Bez F abri

kası Müdurıyet m.safırhanesl lçın 
yaptınlnc:ak 38 parça mobılya kapalı 
zarf usulıyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İşbu mobilyaların keşi! bedeli 
4500 !ıradan ibarettir. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara'da 
Silıner Bank Mıı·ınell'ıt Suoesınden 
2 lira muka~ ' rı•lc nlınaco.ktır. 

4 - Mu\'ııkkat terr.nat miktarı 
337.50 liradır. 

5 - E~s.ltme 2.9.1942 tarihine mü
sad f çarsıımbıı. günü saat 16 da A.'1-
kara da Sümer Ban.- Umum Miıdür
lü ü ı~~aat Şubesinde yapılacaktır. 

6 - !steklll r teklif evrakı meya
nında 11 mdlye kadar )·ap:nış olduk
ları bu g bl işlere ve bunların bedel
ler ne dair vesikalar ko)•acaklardn 

7 - Teklif mel tuplarını havi zarf
lar kapalı olarak ihale günU saat 
15 e kadrır mahbuz mu1'abilinde An
ka'"a'rlı:ı Sllmer ı3ank Umumi Katip
! ·nı> tecıl m e,, im ş olacaktır. 

8 - Posta ile gonderilecek teklif
ler nlhayı>t ihale saatinden 1 saat 
evvrllne kadar ı:ı;eım ş ve zarfın ka
nu 1 sı>k"lrle kapat•lmıs olması llı
zımrlır. Po~tnita vnkl olabilecek ge -
ci'kmr>l"t' rııı7.;ırı ltıhare alınmıvacak-
tır • 

9 - R"nka ha'ev! '""'lda ..;erbest-
tl r (7f1ti'H 3257 

Kazalar 

Bina yaptırılacak 
M 1A GUllük "i!ah.yesl GUllUk Kö 

Yil Muhtıırlıf:ınd:ın· 

13791 lı!ra 14 kurue muham:nmı hP
dell koyümüzı'le ln$8. edilect"k kuy 11 ka
n bini\ bir ay mtl~detle pzarlıklıı yap
tınlııcnktır Taltı> olanların he."' ııurı 

köy oo&uma mUnıcaatlan Ufln olunu-
(8819-6913>. 29<.S 

lllerln usulü dairesinde (33741,91>) l)tuz lO 000' n Um unC')'e göre 
ci.tt nıı ıca 

~- b:~:ı~:~u~~~k:~r ::.n~~~:~ 700 00> 
adet kabara clvlsl (nilmuncyc 

ııöre 
lerl ve Nafıa VekAIE'tlnden bu ıs lcln 
aıınmts eh1*'et veslkası ibraz etmeleri 

44 
OOO 

adet erkekli <11$111 k:ıoslll (to

rek> ntimuneye ~ö:e) 
ta.baka zımpara kflltıdı tnU -lAzımdlr. 1 ()()() 

tsbu veslka>'l almak kln lsteklllertn 
eksiltme tarihinden en a:ı tatll günleri muneye ıtore) 
hariç uc ııU.n evvel hır :istida ile Nafıa Er kundurası lma!A.tın<la kullaı!\tımıık 
VekflletJnc mOracaat etmeleri ve dilek- ı Uzere Y\lkanda miktar ve clnsl yazılı 

13 k.alEfl'l malzeme satın almacaktır 
çelerl.ne en az bir kalemde bu I~ beıı· 

zer (400.000> liralık b!T ıs yaptı~na 
dalr işi yapUran lda.relenlen ıı.lı'lITllS ve
F.lka rabdetmeler\ muktnztdlr. 

5 - İstekliler teklif mektuplannı 
1hale &"llnU olan 4. 9. 942 cuma eiJnü 
saat 10 a kadar mııkbuz mukablllnde 
ekslltme komisyonu relsHtıne vermeleı1 
ıazımdır. 

Postada olacak ,.ıı:ec:tıaneler kabul e-
dtmıez. (6757) 2946 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekilletlnden : 
1 - Ekslltmeye konulan iş: Çan

kaya'da Jandarma muhafız taburu 
blrlncı bölük te:ınl2leme ev! bınası 
ta.mır işıdlr. 

Keşıf bedeli: (5717) llradır, 
2 - Eksiltme 14. 9. 942 pazartesi 

gUnü saat 15 te Nafıa VeklllcU yapı 
ve imar J~lerl eksiltme komisyonu 
odasında açık eksiltme usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - Ek3iltme şartnamesi ve 'buna 
müteferri evrak yapı ve imar işleri 
relsllğınde görülebilir. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için 
isteklilerin usulu dairesinde (428.78> 
dört yüz yirmi sekiz lira yetmış se
kiz kuruşluk muvakkat tem!nat ver
melerı IA.zımdır. 

(7214) 3356 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Benzin alınacak 
Güınrilk ve !.nh!sa.rlar VekAletl.nden: 
1400 lira 25 kuruı; mu:hıı.mmm be

c1el t ~ llt.re t>enz!!1'111n açıô.'. eksiltme 
iilınü olan 26·8·9"12 ca.rşamba gUnU sa
at 14 te tal:lp zutıur etme<l:lğ-ı:ııden 2490 

Kalem kalem tekil! yııpıJııblllr l~teklı _ 
lerln teklltler!nl 7-9-942 pazartesi ırtJ -
nü akşamına. kadıı.r tlC'aret sn besine 
vemıeleM tlfln olunuı-. Bu malzemenin 
nümurıelerl her ıriln ttraN"t ııuhe< n<lt> 
ıtörüleblltr. (311H> 32-lti 

Okullar 

Talebe ahnacak 
Hnrp Okulu Komutanlığındun: 
l Haziran U ı2 den itil.ıaren b:ıŞII

yan kayıt ve knbul nıunmelesıne de
•am edılmekteclir. Mıiıldet 30 eylül 
9 ı:! tarihine kadar uzatıl1J1ıştır. lstck
lilerın huna Kore bulunıluklıırı ına
hallın askerlik şııbelerıne mııracaat-
ları. (6ı68) 2533 

Yüksek Mühendis 

MektebinCle ikmal 

imtihanları 
Yüksek Mühendis :\lektebi :\liıdiir

lüii:iınden : 
l - İkmııl lmtihanlarI 1 ı eylUlde 

ba~layip !?fi eylıılde son.'!. erecektir. 
2 - Mektehe ıririş için kayxt ınıı

amele~i 1 eyliılı\e ac;lıR<'!lk ve ı hirın
cltesrin pazar zıinii akşamına ka,lnr 
dt>\•am edecektir. 

3 - Giri' nıii~Rhnka imtilı ırıları 
IS Flil'inciteşrin pnMrte~i ı;ı:ıınii h.ı~
hyacaktır. (9137-724!1) 32i':' 

Devlet Hava Yolları 

4 - Bu işe ait ke~if \'e şartn ımeyi her 
;::ün Nafıa nıiıdiirlü~ün<lc gorchilecck-
leri. (7057) 312•ı 

Sıhhi tesisat yaptırılacak 
Ank.ır:ı. Valiliğinden: 
1 - Gazi Terbiye Fnstitü•Ü binasında 

)apılacak sıhhi re,i,at isinin ihılesi 9. 9. 
94.! tarihine rımlıya.n çar~a.mha J?ÜnÜ 'a
at 15 te Nafta müdürlügü o<la,ında mrı· 
lanacıık komis)on tarafından )apılm;tk 
üzere açık ek,ilımeye konu!mu,tur. 

2 - Keşif hetleli (R~90) lira (7~) ku· 
ru' muvakkat ıcmin.Ltı (6 li) lira (.H) 
ktını)tur. 

3 - İ>teklilerin muvakkat teminat 
mekturı vep nuıkhu7Ltriyle lİl'areı o<la\ı 
,e,ikatarını ve Xafıa mudürlüğün<len hu 
i~ için alacaklan fenni ehlİ)Ct vcsikala· 
rınt hamilen yuk.ırıda adı geçen gi'tn 
ve ~ite komİS)on rehliğine müracaat
ları . 

4 - Bu işe ait keşif ve şartrnımt') i 
her .!Wn Nafıa müdiirlüğündc ~örcbile-
cekleri. (70581 3130 

Vilayetler 

Talebe yurdu 
. yaptı r1 lacak 

l - Ke ! becleU 56812 lira 3 ku
ru tur. 

2 Murnkkat teminatı 4261 lira-
dır. 

3 - Eksiltme 15. 9. !142 tarihinP 
müı;n<iif salı giinü sat 16 dn Külah
~ a 'iliıye{i makıımında toplanacak 
daimi encı.iıne.n huzurunda yapıla
caktır. 

ı1 İsleklllerin tek!!! mektubunu 
ihale sııatındeıı.Jllr llJ;aat evvel yani 
saat 15 te ıiaımı encümen rıyasetlne 
vermiş huhınmalıırı şarttır. Bu sa
attPn sonrn trklıf mektubu kabul e
dilmiyPce.i'\'i gibi poı;tada vaki olacak 
gec kmeler de naz,u·ı itibare alın
mı~·;ırııktır. 

5 - Eksll1meyı> ı?irmek için ek
!<iltmı> ve lhııle güniinılen en az üı;: 
tjin evvel vilayet Nafıa milclUrlilğ'il
ne mUracaatla alacakları ehllyet 
\'l'Slkasını ve ticaret odasında kayıt
lı olduklnrınıı dair YC'$ kayı ve mu
vakkat teminnt m(•ktııbunu teklif 
mektubuna koymaları ve teklif mek
tuplarını ihale kanunu ahkamına 
tevfikan tanzim etmeleri mecburi
dir. 

6 - Fıı7.la m:llômat almnk ve ke
şif doııyasını ghrmek !stlyenler hı>r 
gUn Kütııhya VIH\.yPtl daimi encü
men kaleminP nılirncaat cde[.>ilir. 

(73.12) 3:IBO 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

C. 11. P. İstanbul Vilayet İllare Eskişehir :\afıa )lUdıirlilKiinclen 
He~ ctı Heislıı.:iııtlen : ı _ Eksiltmeye konan ış : Esklşe-

1 - İstanhul'd<1 C. H. Prntisinc hir villıyetinde İsııwt paşa nııhiyC<Stn
ail .ar,ny.a yapıln<"ak (L.~Ol.622,7 l) de ~aplırılarak lıiıkıiıııet konaı.:ı in
lira keşifli Tu11ebe Yıırdıı inşaatı ~ı.ıtı olup kt•Şif beddi (ı!J61:!.5) lira 
) en iden kap ah z.trf usuliyle eksilt - (flli) kurıı•tur. 
meye knnıııııusıur. 2 - hlııı i~e ait şrırınrımc ve evrak 

:t - Ek•iltrııc 5. !l. l!J.1.2 C'ıım.ırtr~i şunlıırchr: 
ıı;ıııiti sant (l 1) rlc 1-tanlıul'd ı C. Jl. A - Eksiltme şrırtnanıesi, n - Mu-
P. uıı·rkezinclc yapılacaktır. kuH·lc projrsi, c _ ~ayıııdırlık i•lc-

3 - he ait evrak ve pliinl.ar otur. ri ı!C·nrl şartnaıııe,i, D - Yapı ı leri 
lira ıııııkabllinıle \nlrnrn"rlıı C. H. P. uıııuıııi •c frııııi ~artııaınesi, ı:. _ llu
Genel Sekreıı•rli~inılen, i-tnnlrnl'rla . usi şartnaıııt', J _ Metraj, ke~if hlı 
C. II. P. mcrkl'zinrlrn :ılınır. F:vv<'lki liısast , pliın vaziyet krokisi fos~eptik, 
iliındıı eksiltıııe evr ı kını ~atın alını~ sıhhi tcsi•at ,.e firat bordrosu. 
olanlarn taclılAtlı eksiltme cvrakt pa- 3 - Eksilııne 14. 9. 94:.! tarihine 
r.ısız ohrak Hrilecı•ktir. nnı~:ıılif pn,.ırle~i ll'iıniı sant 15 le g,. 

1. - >Iunıkkat teıııiıı ıt (.51.600) li- ki•chir :S-ııfın Miiıliirliığıi hinasınılıı 
raclır. t ı sayıh kanunun 43 Uncü maddesı.ne go

re on gi1n sonra olan 5-9-942 cumartesi 
ııUnü saat 11 e bıra.ıoınııttır. 

op ann<'ak komisyon tarafından ) ıı-
Kuvvei maharrike tesisatı 5 - t,ıeklilC'rin !C'klif mrktııplnrı- pıtar·ıktır. 

nı ilk teıııinalı \C ~iıııılh·e kıırl:ır hıı- -~ - Eksiltme k.1 p:ılı zarf usuliyle 
yaptırılacak nn henzer ve lıir clef.ırl~ hr~ \ iiz hin yıı111laC'aktır. 

De~·ıet Hava Yollan Umum l\Iildür- lirıılık hir ıaıılıhıit işiııı mııvaffoki) d- !'i - F.kslltıue\ e l?İrchilıııek itin 
ıutunden: lı> .r ıptrii:ını gnsfl'l'ir vesika! ırını ,.c istrklill'rin : • 

1 - tdaremlz atölye ve ııaralında fstanhııl ,n·ıetinılrn rksillıııe hri - ı\ - :n:ır. Jirn :J!i kuruş nıuv:ıkkal 

Tal1'P oıanıann belli gün ve sa.atte 
koı:nl6Yonda hazır buıunmaıan. 

(7300) 3358 

Askerlik dairesi tıe Ankara Yerli ve Yııbancı askcrlllk şubeleri Yenlachtr'de 
Sıhhiye VekA.letl btnası clvanndak:i toprak mahsulleri orısı bilUISına taşınmış bu:ı.tn
duğundan eııhabı me&a.llhtn 25. 8. 942 tarihinden ı:t~o..ren bu bina.da.ki ~WE 
da.ire&I ve ıubeler ne müracantlail'l. (7262) 3274 

Telef on Numaraları :. 
Ankara Askerlik Dairesi Rs. 1137 
Ankara Yerli A. Şu. Rs. 2028 
Ankara Yabancı As. Şu. Rs. 2831 

Sayın Ankara halkının 
naza rı dikkatine 

Ankara Vôliliğinden • • 
Eski harfler le yazı lı nü fus h üviyet cüzdanlar rnrn değlJfi

r-ilmesine devam edilm ektedir . 
.. Ealkımızın ellerindeki eski harflerle yazılı nüfus hüviyet 
cuzdaı1larını b iran evvel değiştirmeleri ilan olunur. 

(6417 ) 2438 

Muhase.beci alınacak 
Türkiye Köm~r Sallı ve Tevzi Müesse5esinden : 
Müessesemiz merkez ve şubeleri için bilgili ve tecrü

be sahibi muhasebecilere ihtiyaç vardır. Bunlara ehli -
yetlerine göre 210 liraya ka dar maaş verilebilecektir. 
Talip olanların ellerindeki vesikalarla birlikte Müesse
senin Ankara' daki merkeziyle İstanbul' daki şubesine 
bizzat müracaat etmeleri, tahriren yapılacak müraca -
atların da Ankara merkezine gönderilmesi ilan olunur. 

1924 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
yaptınlaCAk olan 1437 lira oo kuruıı hinclen ıi~ giın cn·l'l ıılınrnı~ ehlivrt tc-nıinnt \Crme i. keş f bedelli kuvve! muharr!ke tesisatı ve 1942 yılı tİ<'nl'd orla<ı vesikabrını .. n. - 'En ıı elıl hin lirılık hir yapı Etibank )ialıdut \fesulivetli Di\•ri~i Demir l\1 drnlcri İş!etıııe-inden : 

G ümrük ve İnhisarlar Vekaletin -
7

_
9

_
942 

pazartesi ;rünü saat 
10 

da u _ havi kanalı 'nrfLırını ilıalr ıtiınii o:ınt ı~ını h:ı<arııııs olılııırnnn dair bir bon- :Muhammen Muh:ıınmen TPmJnatı 
den : mum müdürlük binasında aı:ık eksilt· ona kndar i~t nhul'<la C. 11 p mrr· sC'n i~ 'c hu 1 i iti ırC' cılebilerı>k nı'\li Cinsi Kilo fiyatı Tutarı L. L. Kr. 

Kömür naklettirilecek 

ı - V ekUet ihtiyacı !~in alınacak meye konulmuştur. kl'Y.1nrl<' konıi~,·nna vrrmeleri ilin o- ikıirl.1rı hııiz olrluihınu mfl~ir bir han- Beyıız un 233568 0.30 70070 5255.25 
120 ton kok kom Urunun kom ur tevzı lun11r, (i':J:?n fi 1 <l!l) :l:J36 b ref r n ·ı k ·ı · l Bulgur 21000 0.35 7350 551.25 2 - Bu tesisata ait fenni ve hususi ' (' a sı ı (' e ' 1 tnıl'nın yrqıı IC'O- Fasutya 21000 o .. "0 6~()0 472.50 
ve san• ınüe~sesesinin vagon veva de- s t ı k ı ıFı "'t'ı"ndC' ·· · • " " • ' ..... ft l ld le " a 1 1 arsa a ,... ,.. n l'n :ı1. tır 1?110 e' vııl bir ıs- Me · k Polarından Vekalet k1imlirlu1Püne ka- _. w.ıı.me er ar· vazım mUtiilrlül!ün- r t ·,, ·ı • - rcıme 21000 0.30 6300 472.50 ,... ıu ı ı e E~ktsehir :'\"nfıa ıııiıcliirhiii;iine Nohut 21000 0.30 6300 .. 72.50 
dar nakliyesi pazar hit ı cıkarxlmı<tır. de ııorUleblllr. Muva'ldkat teminat lOR mı· rnra t el k l • " 

11 

d 
1 

. L n f' C're - a ııral<(ı hıı rksiltmı-- Pirinç 12orıo 0 60 _200 
2 _ )fuhamınen bedel .HO lira olup ra ır Tal ı>lerln aynı gün ve saatte (sl,ınbul Defterd ırlı.lrındu.rı : Y<' i•tirak vesik.ısını ihrn7. l'tmrsi Slldenı"' OSO ' 

1 

540.00 
muvakkat teminatı .ı.o li ra 50 kuruş- komisyonda bulunmafan Uan olun'llr. Dıı,ya Ko: 51217-lllll l b~. Xe\i <arıtır. " 1 O 2.50 27000 W25.00 '.\! Sığır eti 73000 O 50 36500 
tur. (7097) 3119 e<'idı) e kb) unde Balınımıcu ı;;iftli~i C' - Teklif mektuplıtrı vuk.rımh Zı>ytim·ıığı 54()0 1:30 70?0 2753276 •. 5050 

3 - Pazarlık !?. 9. 9-1-2 c:ar~amb.n razi inden ıııııfreıı; 13 pıftı !? adn a ıi,.Unrii nrnrlıl<'ilr nıılı ~;ı . ılff'n hir Rn-ll'iınü sırnt U te Yek·Jet levazınt mil- M p.ııröcl No. lıı 2!'1fı:rn metre ıııııralılrnı at rnrlin<' kıın:n· n;ıfıa mildiirlii/;iinP Dlvr!k dı>mlT mdt>nler:! tsletmcs1 Ctirek lm1tsyonun(la tesltm alınm.nk snrtlyle 
durliııi;unde \ ıp ılacnktır. uhasebeci İl arıyor ıır<a. l\lulıaınıııcn bt•rlel 57!:il0, temi- m::ıkhıtY mııknhlliııclr \'rri!PC'l'1'tir. YUkarıda cin~. mlktarlan. nıuh:ımmen bedelleri tuatrı ve 1 k teminat tutan yazılı 

4 - Buna. alt •artname her ı:ün nnt ıı ı2. P(l•ta il,. a<inıif'ril!'rrk mP ktııı>lnrın erzak kap~h zart usullylc ekslltmeyt> konulmuştur thalest 14 e:Ylül 942 pıızarte"1 
Yek~let Jevanm müdürluğiınde görü- 1 Hakiki ve hUkmi müesseselerle D~<~a Xo.: 51217-11 U/ lflO, Nevi nilınvPt ilrilnrii J11Mlr1rrlr rnzılı <'\ntl' ııUnu saııt 1H da Cilrek istasyonu el varında Dıvıik c1emır mndenlC<rl ısıc•mcsl mer-
lebilir . j in:oaatlar muhasebeC'.llğıni yapacak \fe<-ı.rlı) e koyıınde H ılruııııırıı çiftli~i 1;1 rlnr t!l'lnıi• 01..,11101 '" rlış rnrflıırtn kezinde yapı!acııktır. 

:s _ Talipler in helli ırün vr <aııı- tecrübeli b!r muhasebeci ış arıyor ırazıslnden mufrez ı :ı nafta '.! nrl• hl ·ı . · L 1 ~artnamf'sl L•lelme mhrkezl d "rülil k •enab l r Bır aylık tecrüoe devresini de kahua 13 1 • 1 '" ,- • " mv ır_ mıımıı ' P ı• ,,.,. Knımh rnr• nL ._ y ~ rı e ıtv r veya mt> Uı>la ,-
te teminatlarını Yek"let vezne-ine d Ç k ı · 11 ırse ~o. ıı _,rnoo mttrr mUrnh- ınıı~ı 1 11 ,, 111 ,ıır T>n tpna nlnrnk r .. ,.ilc- tsteklllerln belll ı:Un ve saatten bir saat v' ı t kl!! mcktu !an:ıı v~eleı'I.. 
y.~ tırıırak komis,nn rli\ haıxr bu ıınmn e er. an a)a posta kutusu: 3010. lmı urs.ı ~tuhammcn bedeli ":JöOO li 1 k.h ı · ' malan. (7823) 3379 1997 . • - · - 1111' l'r ~ " rrlılnıP~. (':''lfifl) :ı:ıR<> l!JOO 

Kayıp - Arı kara : Memurin Koopc· ı ~I il il l lll il l llll l l l l il l l l lll l l llll l l l l il l l l l l il l l l l l lll l l l il l l lllll l l il l l llll l l l l l l il l llll il l il l l l l l lll il l lllllll l l lll l l l l l il l l il l l l l l l lllll l il iL. 

Jandarma 

Keçeli belleme alınacak 
Ankara Jandarma Sa. Al. .ı<c. dı.n. 
Tahminen beher adedi (5,'>) ~ •'\12 

elli beş kuruştan (900 l ad<:t ıo:eçeü ı>el 
leme numune ve ~artnameJİce 14ôr• 1çık 
eksiltme urnliyle satıc alınacalmr. 

Muhammen bede! vekıinu ( 4C><J~"\ lira 
olup mu,·akkaı teminacı (374) !ıre (1)3) 
kurustur. Numune ve şartnamesi he~ llÜn 
h tanbul ve Ankara J. Sa. Al komisyo 
nu nda gorülür ve rıarasız alı::ıır. 

ihalesi 8 eyhil 1942 salı jtU!lÜ sat 
( 15) te Ankara'da J. Gn. K. da,, •p,•ı;d('· 
ki komisyonumuzda vapılacal(ırdan ka· 
ounJ evsafı haiz isreklilerin .">elli ı;ün 
ve saatte açık ek~iltmeye iştir11·lı::ı 

(6903) 3126 

ratiı •irketincle ıııııkıLnet hulıımlu - : Cebeci f BU GECE 21.15 te 1 Kavakhhahçe 1 Bu gece 21,15 t... 1 Çankırı Cad. -
ilum 2fi3S nı maralı muvakkat his~r : y "d - ı l lR l "' Bu gece 21.15 te -
senedim zi} ıa ui!:rnclığındaa hukınu ' : enı ogan ,. S H Ll .. . Ç ÇEK AŞKIN GÖZ YILDIZ : kainıaı1ıiiı ııun olunur. : Sineması YUZÜK Sıneması s· KIZIL -Hartacı binbaşı Cemal Dİ1'SEL : Y A Ş L A R I ıneması R A K K A S E = 411!''!!'!!~!!'1.-,....~~!'!'lll~l~!J!İı!J.;;.il~.-.- - T el : 2311 Türkçe sözlU T el: 3017 - ( Tilrkçe sözlü)- Tel: 2195 -( T r e 1 ) = 
F="'=T=~===;====·==ı- , ı 1111111111111111111111111111111111ııw11111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111ııııı11ıııı 11 111111111111111111111111-;;11 1~ 

7567 

lmtlyaz sah!bı 

tSKENDER ARTUN 

Neşriyat ve Müessese :\10dür1l 
NASlT ULUC 

ULUS Basımevt ANKARA 

Yeni Sinemada 
Suıı:Un hu ~ 

• 
10 - 14.30 - 18.30 searu;lanndıı. 

Kocam güzeller peıinde 
12 - 16.30 - 21 6('anslannda 

Park Sinemasında 
Bugün bu ırt'Ce 

10 - 14.30 - 18.30 ooa.nslannda 

NiK KARTER'İN 
. 

yenı maceraları 
12 - 16.30 - 21. •eıınsı.annda 

Sus Sinemasında 
BugUn 14.30 dan ~bar<..., 

14.30 - 18.30 seı:ınslanndıa. 

Şehvet 
MAE 

1680 - 21 

kad ın ı 
WEST 

Sümer Sinemasmda 

Ş!ımcl!ıye tin !l('!1al 

Maskeli on ikiler 
vrc rn kLSım b ::-<ten 

Kayıp - 1111 numaralı otomob!le DİKKAT: Gazetemize gönderilen ,,e, 
ait muayene defteri kaybolmuştur. nevi yazılar neered.!IBm edllmeeln ıreT1 
Yenisini alaca~ımdan eskisin in hük-ı "er!lınez ve k:a.Ybolusunc1an dolayı biç 

AŞK RÜYASI VATERLO KÖPRÜSÜ 
TORKCE SôZLt>' 
''Robert ~lor .. 

BALO 

o - 12 15 14 30 - 16.SO • 

l 8.30 geeıo 21 

Tel: 3590 
m ü yoktur. otr meaullyet kabul edilmez. 

.2000 ~ Celtik ------.-=--~Liiii--1 


