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Orta Anadoluda bir tetkik 
seyahati yapmak üzere 

Milli Setimiz İsmet İnönü d .. 
. • • • 1. . • : t • ; ' . . - ... • • -- ,: • •• -,., .. 

sabah Ankara' dan hareket elli 
Milli Şf!f'in aeyahatları eanasıncla uğrıyacakları Yozgat'ın çamlıklarınclan bir görünÜf 

Milli Şef saat 16.30 da Yozgat' a şeref verdiler 

uhranlar 
~Qrşısındayız 

Falih Rılkı AT AY 
t_lti harbin içindeki Osmanlı sal

tı ile bu harbin dııınd"ki yeni 
İte araaında eaaılı farklardan 
kiınse ile arazi ve ekalliyet 
lınız olmamaktır. Hiç bir mil· 
he.k iddia edebileceği bir karıı ,. 
tı gaabımız altında tutmuyo-
tınıalaiz bir nüfus tecanüıÜ· 
"'ardır. Ekalliyetler baıka 
eketlerdeki miıafir yabancı-

L~Yııından bile daha azdıl'lar 
)" i.ki büyük ıehrin mahalle ve 
erırıde dağılmıt bulunmakta-

'"· ~~· f k . T" k' ' • ı ar , yenı ur ıye nın, em-
~lizmin eski saltanat hakkında
lııılarından tamamen kendini 
l'lrııı olmaaıdır. ileri bir cemi
Sınai, zirai, ticari, mali bü

~etıne ve müeaaeaelcre haki-
' Oprağımızın altında ve üıtün
~dirniz çalıııyoruz. Sermaye
leltrıiğimiz, teıkilatımız hemen 
~ YÜz millidir. Enine boyuna 
· lı ve kati bir ilerleme ham

.. ;.İııdeyiz. Her tarafta inıa, İmar 
~hıal kudretimizin tahitlerine 

, llf edilmektedir. En büyük nis
~'"Çoğalıyoruz. Osmanlı aaltana· 
"-!tındaki ecnebi edebiyatının 

tıl'ı bile yeni Türkiye'ye karıı 
. ılamaz ve kullanılmamakta-

~,.._1. T" k ·11· • b"' ic" ı ur mı ıyetperverı u-
•drolara hakim olmuıtur. 

. llriyetin münevver neali, mem
'- :aplamaktadır. Nüfusumuz· 

•dar tecanüs varsa, milli da
~o kadar tezataızdır. Ne sınıf, 

faat mücadelelerimiz, ne va
~la.l'ı, ne de meslekleri birbi-

ayırıp uzaklaştıran halta• 
ız, nifak ve kin &millerimiz 

~ Şurada burada kendini his
'h bir takım aykırılıkların umu· 
'denk Üzerine teairi, fU veya bu 

e oturan birkaç avuç ekalli
ı. ~Jııuıni nüfus tecanüıü üzeri-'•ti L d d • h' • b a.;a ar az ır; yanı ıçtır. 

~ele ki hiç bir aebeple üıtünde 
11 Jııanevi hiç bir hak iddia edi
D elt memleketlerden deiiliz. 
~ e. kıtaaı ile Balkanlardaki a· 
h~ milliyet anlaımazlıklarm
~ç birinin Türkiye'de mi.naıı 
~ zuu yoktur. 

Zamandan daha kuvetliyiz. 
"'e asil ordumuzun vasıtala-
~olan coğrafi imtiyazları
~.lnemlekete birinci sınıf mu· 

t,d.•r devlet vaziyeti temin et
li •r. Yalnız biz harp istemez 
•t~; _bizimle de harbedilmek is
le l'lı zannetmeyiz. Meydan o

lcadar yılmak da yalnız 
' ~-.aletinin tıanna değil, Tür
~~İYetinin hakikatine de uy- [ 
b~ıeden bir ıey iıtemiyoruz; 

l,İat izden bir ıey iatiyemez: çün-j 
'\, 'l'lecek bir feY yoktur bir, 
ı.. ~'l'rnez iki 1 
'it• i't' haliı niyetlerimize ancak 

~, hem de suykaat ile inanıl-
4, bıÜmkündür. Bununla bera-

t- h . . 1 , angı ıaıırtıcı netrıyat ve 
erı .. b" · · t• • h İıt• ·• ızım sıyase ı•ız, are-

• 0;'itartıet ve tarzımız üıtünde 
i t'\i lbıyacaktrr. Çünkü yelkeni· 
lit.~t&rlarm keyfine terketmiı 

Reiaicümhur lamet lnönü orta Anatlolu'da bir tef-
~ kik .eyahati yapmak Ü.zf!re dün •abah •aat oncla hu-

kilin, Cümlıuriyet Halit Partiıi Genf!l Sekreteri, Parti 
umumi idme heyeti ô.zalan, mebu.Lar, Genel Kurmay,, 
Milli Müdafaa vekaleti erltanı, oekôletler, mÜe•M· 
.eler, müneıar ve umum müdürleri, Anltara vali ve 
belediye reiıi, Mf!rke;s kumandanı, emniyet tlirektöril 
tarafından aiurlanmıflır. ( a.a.) 

Ziraat Vekaletinin güzel bir fecebbüSÜ •u•i bir tr1tnle ff!hrimizdf!n ayrıtmııtardır. 
ı Milli Şf!f garda Büyük Millet Meclisi Rf!isi Ab

dülhalik Rf!nda, Baıı.ıekil Doktor Rf!fik Saydam, Ge
nel Kurmay Ba§hanr Maı-f!§al Ff!v.zi Çahmak ili! Ve-

Bir köy anketi açıldı 

4. 774 köyün zirai 
vaziyeti tetkik edilecek 

Milli Şel Yozgat'ta 

H i n d iç i n i Yozgat; 9. a.a. - Reisic.ümhur tı • 
____ ,____ met !nönü buglin saat 16,30 da Yoz -

Bununla 150 kiıilik bir heyet meıgul olacak 

Zirut Vd.ilimiz B. Muhlis Erkm~n 

Romen· Macar ve 
Romen • Bulgar 
münasebetleri 

8. Gigurtu bir nutuk verdi 

Cümhuriyet rejiminin, kuruluşundanberi 
memleketimizin en belli batlı iıtihsal un
suru olan %iraati, uırlardanberi yurdumu
zun yerine servet kaynacını te~kil eden bu 
en ehemiyetli davayı ne kadar buyuk bir 
tehaliık ve önemle ele ıldıir hepimizin ma
lümu<lur. 

Bundan evelki aayılırımızda müteaddit 
defalar bahı;ettigimiz modern ziraat ma -
kinelerinin buyuk yardımı, Ziraat Vek& -
letimiı:in drl;erlt teşkılat ve dırekti f1 ~ri 
sayesinde haaadm Jcaldrrılmaıı mnelMi r 
butün memleketimiz ı~in halledılmiı bulu
nuyor. 

Bu sene müstesna bir gurette bol olan 
mahsulu kaldırmak iı;in elde bulunan bü -
tün imkanları seferber eden hüktlmetimiı, 
büyük bir gayret \'e iıtical ile kollarmı 

srvayan cevherli türk çiftı;isinin en esaslı 
bir rehber ve yardımcıtı olduiunu ıimdlye 

(Sonu 5. inci uy/ada) 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Vekiller Heyeti dün öğleden 
önce, Ba§vekil Doktor Refik Say
dam'ın riyasetinde toplanarak ruz
namesinde mevcut meseleler üzerin
de müzakerelerde bulunmuıtur. a.a. 

Hariciye Vekilimiz 
Ankara'ya dönüyor 

Bükreı; 9. a.a. - Başvekil B. Gigur
tu, radyoda ıöylediği bir nutukta, ro
men hükümetinin kom§ulariyle haki -
ki dostluk esasına müstenit bir anlat· 
ma arzusunda olduğunu söylemit ve 
§ımdiki meselelerin realiıt bir tarzda 
müzakere edilmesi lüzumunu kaydet- İzmir, 9 (Telefonla) - Hariciye Veki-
miştir. limiz yarın Golcük'ten Maniaa'ya. otomo -

Baıvekil, Romanya, Bulgaristan ve bille •elecek ve oradan e~ıprese binerek 
Macaristan'da mevcut muhtelif ekalli-1 Ankara'ya hareket edecektır. 

(Sonu i urıcu sav/ada i 

••••• C$Kİ Huour. 
- Sl"'1D11CL• 

.... . 

{/ .:CNt Ve'#UJinıU B. Nazmi 
Toppoğla 

İthalat ve ihracahn 
devlelleıli ril mesi 

Bu rivayetler hakkında 

Ticaret Vekilinin beyanah 
Ticaret Vekili B. Na:ı:ml Topçuo#lu dUn 

bir muharrtrimlzl kabul ederek, kendisine 
sorulan muhtelif mevzular üzerinde beya
natta bulunmuştur. :Muharririmizin sual -
leıi ve aldığı ce\'aplar şunlardır: 

- İthalAt ve ihracat lşleıinln de\'lctleş
tırllmcst rl\'ayctlcri kareısında Ticaret 
Veko.Jctlnln noktııl nazarı nedir? 

- Vntand:ışlann, !rinde bulundult\ımuz 
!e.,.kalAde gUnlC'rin chemtyettnl mUdrlk 
bulunduklıırına kııııllm. 

Ticaret Vekfll!!tl bu fevka!Me\IP;ln kcn. 
dlslne yUklı>diği tf'dhlrlerl almakta ve hft
diseleıi gUnh gllnllnn takip etmektedir. 
TAcirin ve bilhRBoo ttha!At ve lhrncnt tA -
clrlerlnfn, memlr.kctln yüksek menfnntıe -
rinden mlllhem hUkUmet tedbirlerine inti
bak etmcğe çalıııncaklanndan Omıdlml kes
m11! deP;lllm. 

Tacirin cemiyet lı;lnde ve il<tısadl ha -
yatta bir fonksiyonu olduğuna kani bulun
maktayız. Harp sonunun getireceği lktıııa
dl ııekll vuzuhla görmcğe imkfln olmadı -
ğından bu zümrenin lllzumsuzluğunu bu
günden kestirmek mUmklln değildir. 

Yalnız zamaı:ııı:ı ıarUarı iı;lnde mUnha-
(Sonu S. inci sıylıdı) 

SOMALİ 
düşse bile 

İngilizler Şap denizinden 
(ıkarılmadık(a zaferin 
kıymeti yok ! 

Kahire; 9. a.a. - Royter ajansı bil
diri yor : 

Bir taraftan Somali'deki İtalyan ile
ri hareketi tevakkuf ederken diğer ta
raftan da Mıaır'a karşı olacağı tahmin 
edilen Afrika'daki esas tazyik henüz 
b<>şlamamış bulunmaktadır. Mısır hu-

lcudu yakininde tehaşştit etmiş olan 
düşman fırkaları arasında italyanın 
gi.ızide alaylariyle siyah gömlekliler 
vardır. 

VAZİYET 
VAHİM 

Frans11 makam lan müdafaa 
tedbirlerini hıılındırchlar 

Şanghay, 9 a.a. - Royter: Hindiçi
nide vaziyet günden güne veHamet 
kesbetmektedir. Cenubi Çin suların
daki Japon harp gemileri ile nakliye 
gemilerinin faaliyetine bakarak japon 
kuvetlerinin cenuba doğru bir hareke
te hazırlandıkları istidlal edilebilir. 
Son günlerde iapon gemilerinin For
mose ile Hainan aras ndaki faaliyeti 
bir kat daha artmııtır. Bu iki adada, 

(Sonu 5. ıncı say/ada) 

gat'ı te§rif buyurmuşlardır. Milli Şef 
Yerköy istasyonunda başta Vali ol -
mak üzere askeri ve sıvil erkan, Be -
lediye ve Parti başkanları tarafından 
karşılanmıştır. Şehrin methalınde ve 
şehrin anayolları uzerinde top anmıı 
olan halk kütleleri tarafından coşkun 
tezahüratla selamlanan Mılli Şef. bir
bırini takiben, Parti, Hükumet ve bele
dıyeyi ziyaret eylemiş ve bu ziyaretle
ri esnasında vilayeti ve halkımın ala
kadar eden umumi işler üzerinde tet
kiklerde bulunmuş ve alakadarlardan 
izahat almışlardır. 

Alman paraıüt(üledne karşı 
Stokholm, 9 a.a. - D. N. B. b ' ld riyort 
Nya Dagligt Allehande gazetes"n n 

Londra muhabıri, Lo dra aınemalar nda 
halka fasılasız bır surette alman rıa a•üt
c;illerinın imha usulunu talım eden filmler 
gosterilmekte olduğunu bildiriyor. 

r Seyahate çıkanlar çoğalıyor l 
Sıcaklar arttıkça AnkarA'dan ıe
rin yerlere hareket eden yurttat
larm sayısı da gittikçe çoğalmak
tadır. Bunda, Devlet Demiryolla· 
rı umum mudürluğünün tarife
lerde yaptığı büyük tenzilat da 
mühim Ö)çude amil o(mu§tUr. 
İzmir fuarının açılı§ tarihi yak· 
laıtıkça, yolcu ıayıımın daha da 
artacağı tahmin edilmektedir. 
Mamafih trenlerde numaralı yet' 
biletleri usulü ihdas olunalıdan

beri hiç bir izdihama meydaa 
kalmamaktadır. 

'd"teınimizin dümeni sağlam 
• 

1
•. kendi yolumuza devam J 

~. Dobruca'nın vailetini ıönerir harita 

İtalya'nın taarruz edeceği, çünkü 
ınu yapmağa mecbur ~lduğu zanne -

!ötmektedir. Zira, Habeşistan ile ha •

1 
yati ?TWnakale yolu mevzuu bahistir. 
lttaıya'nın sahil yolu geçidini adet faz-

(Soaa J. iiDcii saylıda) J'eroııa yeni bir tren ıeliyor ve biran dıırm faaliyet, derhal yenıden baılıyor 
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Harp ekonomisi 
... 

Avruoa iktisad.1 kendi 
hudutları icine 

..:> 

sıkıstırılabilir mi? .. 
~ 

Yeni Avrupa ikıısadiyatının istilt
balı kıta hududu i le çerçevelenmek 
isteniyor. Harp sonu kopan 1929 bü
yuk krizinin felaketi bu eski kabile 
zihniyetinin taassubunu her ülkeye a
şılamıştı. Çünkµ, buhranın ateşi dört 
bir yanı sarmıştı. Bu korkunç badire
den herkes kendi sınırları içine sığı
narak korunmağa mecbur kaldı. 

Dahili istihsati ve istihlaki artır

mak, kendi yağiyle kavrulmak prensi
bine, kati bir deva olamadı. Mevzii re
fahlar da muayyen sınıflara inhisar 

. etmiştir. Gene her memleket ötekine 
muhta~ idi. Bu imkansızlığın en canlı 
misalini gUmrUk dıvarlarını aşan 
dampingler, kleringler, takaslar tatbi
katı gösterir. 
Vakıa bugtinkü nazariye - bu 

otarchie düşüncesini biraz daha ge
nişleterek - memleketler yerine bü
tün bir Avrupa'yı hudutlandırıyor. 

İı;,te şimdi biz de bu imkanı Avrupa'
nın tabii yerim kabiliyeti ile karşılaş
tırarak gözden g~irelim. Arzımuın 

nüfus taksimine dikkat edersek beher 
kilometrede: 

Avrupa' da 46.5 
Asya' da 28.3 
Amerika' da 6.3 
Afrika' da 5.1 
Okyanosya'da 1.2 

şi ya~adığını görürüz. Evet, her 
•de~ evel Avrupa dünyanın en ka-

,balık ülkesidir. (529) milyon insan 
yalnız 11,4) milyon kilometre murab
baı toprağın sakinidir. B i ttabi bu dar 
saha, sakinlerinin gıdai taleplerini 
karşıhyamamakla beraber iklim müsa
adesizliği yüzünden çay, kahve, kakao 

ibi et, buğday, yulaftan farkedilemi
•cek kadar tabii ihtiyaçlar arasına 
rı~n birçok maddeleri de hariçten 

tedarik mecburiyeti vardır. Ortada 
bir ikinci hususiyet daha vardır: u
zun senelerdenberi medeniyet bayrak
tarlığını yapan Avrupalının istihlak 
kabiliyeti de diğerlerinin çok üstün
dedir. 

Bu kabiliyete tezat olan toprağının 
verim noksanisini Avrupa sanayii ile 
karşılıyordu. Ama, gıda maddeleri ile 
beraber ham madde alır, mamul eşya 
satar. 
Eğer Avrupa hudutlarını harice ka

pattığı takdirde sanayiini kendi ipti
dai maddeler kaynağı ile besliyebilir ., 
mı .... 
Şimdi sualin cevabını bugünkü dün

ya sanayii için lüzumlu olan bazı esas 
ham maddeler istihsal ve iıtihlakinin 
en ıon vaziyetini istatistik cetvelle
rinden tetkik ederek bulalım: 

1939 dünya bakır istihsali 
1939 dünya bakır istihlaki 
1939 Avrupa bakır istihsali 
1939 Avrupa bakır istihlaki 
1939 dünya kur§un istihsali 
1939 dünya kurıun istihlaki 

Ton 
2.114.670 
2.284.000 

230.378 
1.236.000 
1.723.000 
1.880.000 

7 agustosta İstanbulda Fener stadında 
çekilen milli piyangonun en bUyUk lkre.ml
yeıl 102033 numaraya çıkmıııtı. Bu biletin 
bir liralık parçası ııehrimlzde in3aat bek -
clllgt yapan Yozgatlı B. Ömer Blçlcl'de 
olduğtınu yazmı11bk. B. Ömer Biçici lkra· 
mlycl!lnl alarak bankaya yatırmıııtır. Sol
daki resim B. Ömer Blçlcl'yi yeni \nyafe· 
tiyle göstermektedir. Sağdaki resim ise 
kendisine 4000 liralık lkrıunlyelsabct eden 
Türk çorap deposu sıüıibi B. Ali İlhami 
Aytaç' ı .l'Östcrmcktcdlr. 

izmir'de yapılacak 
hafriyat 

İzmir, (Hususi) - Tarih kurumunun 
yakında İzmir hafrlyatına devam için kA· 
ti mlkdarda tahsisat vermesi beklepmek
tedlr. Kurum, İzmir mUzeler mUdUrlllg'lln
dcn bu hususta malQmat lsteml§llr. İzmir 
hafriyatı, hakikaten alakalı bir mevzu ha.
Une gelml§tlr. 

MUze mUdUrU Tlre'nln Hisarlık mevki· 
inde bulunan bazı eski eserleri tetkike git
miştir. Bu eserler yekdlğerlne muvazi 
mermer slltunlar ve bazı toprak P.serlerdlr. 

GerenklSy, Ulucak ve Belevln'de çıkım 
eserlerin Roma ve Bizans devrine ait ol -
dukları tesblt edilmiştir. Bunlar arasında 
mPzarlar, paralar, mimari parçalar Vardır. 

M.ent'men'ln bir köyUnde iran ıahı oa.
rA 'nın. Anadolu lstllAsı dcvrı!le alt olduğu 
tahmin edilen ince ve süslü bir mermer 
ıe,·ha da bulunmuutur. Bu levhada bir sü
vari İran cengA.veri görülmektedir. 

Yazan : Sadreddin ENVER 

T on 
1939 Avrupa kurşun istihsali 499.000 
1939 Avrupa kurşun istihlaki 1.077.000 
1939 dünya çinko istihsali 1.664.000 
1939 dünya çinko istihlaki 1.750.000 
1939 Avrupa çinko istihsali 836.000 
1939 Avrupa ç!nko istihlaki 1.049.000 
1939 dünya kalay istihsali 183.000 
1939 dünya kalay istihlaki 165.000 
1939 Avrupa kalay istihsali 1.700 
1939 Avrupa kalay istihlfiki 68.000 
1939 dünya petrol istihsali 284.105.489 
1939 dünya petrol istihtaki 289.126.000 
1939 Avrupa petrol ~stihsati 37.491.308 
1939 Avrupa petrol istihlfiki 64.678.000 

Bu listeye 'aliminyum, nikel, motip
don, .vanadium, kauçuk gibi bugünkü 
sanayiin iftirakına tahammül edemi
yeceği çok mühim maddeleri de ilave 
edersek aynı, hatta daha fazla bir is
tihsal azlığına şahit oluruz. Krom ih
tiyacı açığını da Türkiye'den temin 
edemezse demir ve harp sanayii bu
günkü selabeti ile ayakta duramaz. 

O halde Avrupa'da otarchique bir 
iktısadi rejim tatbik edilirse sanpyiin 
ve. onunla geçinen halkın hali nice o
lur? ... Bu kadar açık adet ·ahadetiyle 
tebeyyün eden vaziyet ve cevap acık
lı olduğu kadar basittir: işsizliğe ve 
ölüme mahkum olur. 

Evet, Avrupa sanayiinin kendi is
tihsalinden başka bir milyon ton ba
kır, altı yüz bin ton kurşun, iki yüz 
bin ton çinko, altmış yedi bin ton ka
lay ... ilah ihtiyacı diğer kıtalardan ge
lecektir; gelmek mecburiyetindedir. 

Bugün için garp endüstrisini top
raklarının beıliyebileceği bir, tek ip
tidai madde hatırlıyoruz ; o da kömür
dür. Bu sayededir, ki diğerlerine na
zaran petrol ithalcit nisbeti daha az bir 
yekun arzediyor. Fakat ne de olsa 
Avrupa (27) milyon tonluk bir ithal
den kendini koruyamamıştır. Bu mik
tarı daima - ve belki de yarınki sa
nayiin inkişaf seyrine uyarak daha 
fazlasiyle - ithale mecburdur. Çün
kü Avrupcr. esasen muharrik ve yar
dımcı kuvet olarak kömür cevherin
den azami derecede istifade ile petrol 
ihtiyatını asgari hadde indirerek is
tihlak etmektedir. 

Görülüyor, ki bu vazıh keyfiyet 
Avrupa ekonomisini kendi hudutları 
içine hapsetmek imkansızlığını anla
tır. Zaten (\vrupa kıtasının verim çe
limsizliği hemcinslerinin biraz daha 
refahını dileyen kaşiflere Antil ada
larını, bir avuç baharat arıyan sey
yahlara Hint Okyanoslarını aştıtmtş, 
tahta çürük tekneler içinde tabiatın 
kahhar zorluklarına katlandırarak ha
yat, memat yolculuğuna uğurlamıştı. 
Daha bu, ihtiyaçlar teaddüt etmeden 
evelki zamana ait beşeri bir histi. Hal
buki, artık Adem oğlunun bu hissi 
medeniyet dediğimiz yaşayış tarzının 
esasıdır. 

Beı ihtikar davası 
Adi iyede 

İstanbul, g (Telefonla) - Bugün 
adliyede be§ ihtikar davasına bakıl

mıştır. Bunların üçü, limonu pera
kende olarak beş kuruşa satan üç li
moncuya, dördüncüsü evinin kirasını 
artırmak istiyen bir ev sahibine ait
tir. Beşinci d~va nakzen rüyet edilen 
demir ihtikar davasıdır. Muhakemeler 
karar verilmesi ve yahut ~ahit celbi 
için talik edilmiştir. 

. Çocuğunu anasından 
kaçıran baba 

İzmir, (Hususi) - İspanyol Ui.biiyetln
de bir erkekle mıısevl ve lzmlrll olan zev
cesi ara.~nnda, zabıtayı harekete getiren, 
epeyce pııtırdılı bir çocuk httdlsesi olmuş
tur. 
Karı koca, ta!Ak için mahkemeye be,, vur
mu§lar; mahkeme: babanın haftada bir 
çocuğtl görebllecetlL . karar vermlgtir. Fa 
kat baba, çocuğunu alıp kaçmıı, Kemeral
tında bir otele ııaklamı§tır. Kadın çocuğu 
bulmuş, ilkin alamamıı ve zabıtaya mU -
racaatla: 

- ÇocuğU boğacağını aöyltlyor, bunu 
yapmıuıı ihtimali de vardır. 

demi§ ve zabıta yctlgmlv. çocuğu alıp a
nasına vermiştir. Fakııt kadıncağır, her 
ihtimale karoı çocutu ile beraber İatanbu
la gltmiıtır. 

İnciral tı plajları 
İzmir, (Hususi) - Körfez vapurları 1 -

daresl, bu ııene tnclraltı plAjlarına vuku 
bulan tehacUmU nazarı dikkate alarak haf
tanın her gününde burııra vapur l3letllme· 
stnl kararl~tırmıştır. Yalnız cumartesi ve 
pazar glinleri pla.jı dolduranların sayısı on 
binleri l(eı;mektedlr. Vapurlardan başka o
tobUs ve lokomoblller durmadan işlemek
tedir. Son ılddetll ıııcaklar bir hayli azal
mııtır. 

ULUS 

Turk Hava Kurumu 
vilayet ıubesi 

idare heyetinde 

Suadiye gazinosu 
on gün kapallldı 

Gazino sahibi halkı 
İntihap devresi biten vi!Cıyet hava ku - ı•g ... fal SUÇı•y}e ma· ZDUn rumu şubesine scçllc ıı yeni a.zıı dtin hava 

kurumunda topl ıınnıı ş heyl"te yeni giren A
zalar eskileriyle tanışmışlar ve araların
da ig bölilmU yapmışl nı·dır. Bu intihaba 
göre v!Uıyc t şulıe rclsllğrne SUrcyya ÜI -
wır, reis vekilllğlnc jandarma komutanı 

f stanbul, 9 (Telefonla) - Vali Lüt
fi Kırdar bugün Suadiye gazinosunda 
çıkan meseleyi şahsen tetkik etmiı 

Fettah Al<doğan, ialırl murııklı>llğe tUc • müessese sahibinin kanunsuz hareket 
cardan Arif Çubııkr;ıı, .Azalıkl nra da ıtUm- ettiği anlaşılmıştır. Kadıköy kayma-
tnz J<'alk F en llt, Fevzi Akman, Dr. Ragıp 1 . .. . 
TUziin. Namılc K:ıtugıu , Halil Nncl Mıhcı- kamının gazınonun on gun miiddetle 
oğlu, Sulırl Sözrr, 1'' ri t Karslı, Nurullah seddi ve gazino sahibinin hükümeti 
Toker, Behiye Uluöz, Hcfik Duı'Udoğıın, · ~ f ' · dl ' ·1 • h k 
Nlznmettiıı Kı rşan. Ahmet Çulha, Hasbi ıg al auçıyle a ıyeye verı mesı a -
Sargın seçilnıi şlr..rdir. Heyet şubenin 'son kındaki kararını tasdik etmiştir. Tah
yıl içindeki mesaisini tetkik ctmlg, Anka- kikatta maliye memurlarının kayma-
ralıla.rın kunıma k,n·ş ı gösterdikleri alftka v . . . .. 
ve yard ımı vtikrıuıla anmıııtır. Bundıın son· kamlıgın talebı ıle ışe mudahale et-
ra 30 nğustos znfcr ve tayyare bayramın- tikleri anlaşılmıştır. 
da yapılacak t ıı l er Uzerlnde göril§tllerek 
hazırlıklara ba§lanmı ıt ve hava kunımuna 
tebcrrUatta bul ıınnn hazı zevata madalya 
vcrllıncsi kararlaştırılmıştır. 

Kayseri' de yeni harman 
makineleri tecrübe edildi 

Kayseri 9 a .a. - Buraya gönderil
miş olan harman makinalarının tec -
rübcleri mütehassıs memurlar tara -
fından yapılmıştır. Vali ile bir kısım 
memurlar ve çiftçiler bu tecrübelerde 
hazır bulunmuşlardır. 

Çiftçilerimiz elde edilen netice -
}erden fevka iacle memnun ve hükü -
metin kendilerine bu vasıtaları temin 
etmek suretiyle göstermiş olduğu ya
kın alakadan bilhassa minnettardır. 

İzmir' de -Milli Küfüpaneye 
devam edenlerin sayısı 

İzmir, 9 a.a. - İzmir milli kütüp· 
hanesinin son altı aylık okuyucu is -
tatistiğine göre bu müddet zarfında 
kütüphaneye 25.806 okuyucu kayde -
dilmi§Ür. Bunların 845 i serbest mes 
lek erbabı üçü tüccar 60 ı Subay 117 
si muallim 24.104 ü de talebedir. Bu 
yekun geçen alt ay yekummdan yüz
de on fazladır. 

Çukurova'da zengin bir 
krom madeni bulundu 
Adana, 9 (Hususi) - M .T.A. nın 

Çukurova'da yaptığı maden arama fa
aliyeti müsbet şekilde neticelendi ve 
ilk müjde Osmaniye'den geldi: Os
maniye'nin Karaçay bölgesinde bin 
hektarlık bir sahada çok mühim mik
tarda istihsal temin edecek Krom ma
deni bulunmuştur. Damarın istihsal 
endüstrisi tesisine değer zenginlikte 
olduğu da anlaşılmıştır. Mütehassısla
rın bu hususta hazırladıkları rapor
lar, hartalarla birlikte vilayetçe bu
gün vekalete gönderilmiştir. 

Tiftikçilerin 
şikôyetleri 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Tiftikçi
ler birliğinin umumi heyeti bugün ti
caret odasında toplanmış ve tiftik 
meselesini tetkik etmiştir. Toplantıda 
beyanatta bulunan İç Ticaret umum 
müdürü Servet Berkin, pay tevziatın
da mevcut talimatnameye göre hare
ket edildiği ancak 86 ton kadar bir 
tiftiğin talimatnamede yazılı olmıyan 
bir sekilde idare heyeti karariyle tev
zi edildiğini ve bu muamelenin birli
ğin müşterek iş şuurunu henüz taşı
mıya alışamamasından ileri gelmiş o
labileceğini, haklarını müdafaa etmek 
istiyenlerin şikayetlerini hükümete 
bildirmeleri icabettiğini, memleketin 
menafiine kundak sokmak ·isti yenle
rin ise cezasız kalmıyacaklarını bil
dirdir. Servet Berkin'in beyanatına 

göre birliğe dahil tacirlerden yapağı 
mübayaa edemiyecek bu tacirler stok
larını birer beyanname ile birliğe bil
direcekler ve mallarını Ziraat banka
sına devredeceklerdir. Servet Berkin 
ellerinde tiftik kalan tacirleri tatmin 
için satış imkanlarının müemmen ol
duğunu, esas piyasaları, kapalı olma -
sına rağmen bütün tiftiklc'rin satışı 

için tedbirler alındığını söyledi. Pa
mukçular tiftikçilerden ayrı bir bir
lik kurmak istemişler ve Servet Ber
kin bu talebin tetkik edileceğini söy -
lemiştir. 

lzmir'de 

• üzüm 

tütün 

mahsulü 

. 
ve 

İzmir, (Husuııl l - AlAkada.rlara gelen 
malQmata göre, Ege mıntakesının bu ae • 
neki llzUm mahaullıniln çok az olacağı. ar
tık talıaltkuk etmi~tır. Bilhassa bazı mın
takııl s.rdıı mahsul hemen hemen hiç kalma
mı§tır. Buna mukabil tUtlln mahsuıu, u
mumiyet itibariyle çok iyidir. Gerek kali-
te, ı:-erek rekolte müstahsili memnun et -
mektedlr. Temenni edilen, iyi aatı~a ka -

Tacirler İstanbul ve İımir'de 
lisans alabilecekler 

de . vuııabllmektir. 

Ticaret Vekaletinden tebliğ edil
miştir: 

2/ 13477 sayılı kararnamenin sureti 
tatbikine mütedair muaddel talimat
namenin ikinci maddesi mucibince İs
tanbul ve İzmir mıntaka ticaret mü
dürlükleri, mıntakaları dahilinde li
sans vermeğe selahiyettardırlar. 
Diğer mıntakalardaki tüccarların 

eskisi gibi Ticaret Vek~letine "Dı§ 
ticaret dairesi reisliğine., müracaatla
rı tazım gelmektedir. (a.a.) 

Yo.ıgat felaketzedelerine 
yapılan yardımlar 

Ziraat VekAleti, Yoz>:at zelzele !eltı.ketı 
mıntakaaındakl zirai mahsııllerın kısa bir 
zamanda elde edilmesi maksadiyle bu 
mıntakaya memur vemllhendisler gönder
nıi§tlr. Vekillet, Erzurumde.n 200 çift hay
van mlibayaa ederek feU'ıketzedelere tevzi 
etmiştir. 

Çandarlı'da bir cinayet 
İzmir, (Hususll - Çandarlıda Na:r.lıde

rede Mustafa Ali Gilven namında bir genç, 
Musa namında diğer bir genel tabanca ile 
öldilrmü§lUr. Hiıdlseye sebep, maktulUn, 
An' Akkoyunlu namına bir ıahsın kızına 
ıatll§mıı olmasıdır. Katil tevkif edllmlıı -
tir. 

İsf anbul ve İzmir ticaret 
müdürleri lisans verebilecek 

Ticaret VekAletl İstanbul ve İııımlr 
mıntaka tlel\l'et mildlirlliklerlnin mıntaka
ları dahilinde ihracat maddeleri için lisana 
verebilmelerini kararlll§tırmı§tır. 

• 
Tekaüt ve yetim maaflarma 

yapıla·n yüzde 25 zamlar 
Eski hük!lmlere göre bnğlruımış tekaUt 

ve yetim aylıklarına yapılan yllr.de yirmi 
bcıı zam hakkındaki muamelenin bazı ka
zalarda yanlış tatbik edlldıği anlaııılmı~ · 
tır . Maliye VekAletl bu ~ammın asit maa, 
fevkalfı.de tahsisat ve yüzde 10 zammın 
bAllıtl olduğu yekQnun heyeti umumlyesl f ı . 

zerinden hesap olunmasını allkalılara bil
dlmılııtlr. 

İstanbul vali muavinliği ve 
kaymakamhklan 

Beyoğlu kaymakamı BB. Ahmet Kınık 
İstanbul vali muavinliğine, Bakırköy kay
makamı Gafur Soylan Beyoğlu kayma
knınlığınıı, Kartal kaymakamı Bahir Öz
trak Bakırköy kaymııkaınlığına, Ulukışla 
kaymakamı ZAflr Adnan Akse! Kartal 
kaymakamlığına, Hafik kaymakamı Ah -
met Kemal Hadımlı Dahiliye Vek~leti hu
kuk nıil§avlrliği muhakemat müdUrlilğtine 
naklen tayin edllmlglerdlr. 

Kayseri gen(lerinden bir grup 
Erciyef in tepesine hrmandı 
Kayseri, 8 a.a. ·- K'ayseri gençle

rinden kadın, erkek 40 ki-şifik bir 
grup geçen pazar günü Orta Anadolu
nun en yüksek zirvesi olan 3950 ra
kımlı Erciyeş zirvesine çıkmağa mu
vaffak olmuşlar ve buradaki defteri 
imzalamışlardır. 

Gençlerimizin bu teıebbüslerine, 
Erciyeş'in 2500 rakımındaki istasyo
nuna kadar, aralarında Vali Şefik So
yer'in de bulunduğu birçok Kayserili
ler de iştirak eylemişlerdir. 
İstasyona kadar kafileler otomobil

lerle gitmişler ve gençlerimiz bu nok
tada kafileden ayrılarak zirveye ka
dar altı saat süren çetin bir çıkıp 

aşlamışlardır. Kafileye İ§tirak etmi} 
olan gençlerimizden hiç biri yolda 
kalmamı} ve hepıi zirveye varmağa 
muvaffak olmuşlar ve aynı suretle 
istasyona dönmüşlerdir. Gençler is
tasyonda kendilerini beklemekte olan 
Kayserililer ve Valimiz tarafından bu 
muvaffakiyetlerinden 'dolayı tebrik 
ve takdir edilmi~lerdir. 

Mesut bir evlenme 
Ankara tüccarlarından merhum B. Ab

dııll~h Köklü kızı Bn. Perihan lle Konya 
mebusu Dr Galip GUıtekln'ln nikAh toren
lerl dtin öğleden sonra gtizlde zevat huzu
rtlnda Ankara belediye.si evlenme salonun
da yapılmıgtır. Dliğtinlerl de bugUn saat 17 
d " Ankara Halkevl salonlarında yapılacak
tır. Genç evli!ere saadetler dileriz. 
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İptidai maCldeler 

Hangi nisbet dahilinde 
muamele vergisine 
tôbi tutulacaklar? 

Sınat mliesaeıelerin kullandıkları iptidai 
maddelerin muamele verıileri tenı:ilit niı
betlerinin İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunduğunu yazmıştık. Yapılan tenzilat 
niıbetlcrini 11raııiyle yazıyoruı:: 

Yüz.de iki tenzilata tabi 
maddeler 

Yalnu kureundan mamul tüpler, kundu
ra kalıpları, ekmek mRyalsrı, boyah kam
ıarn yün iplikleri, ipliğini kendi yapan 
fabrikalarda bu ipliklerden dokunmuş yun
lü kumaşlar, 

Diğer tenzilat' yapıları_ 
maddeler ve nisbetlerı (! 

Normal portland çimentosu 14, s pere? 
man 12, muzayık ı;ini 26, beton 111alJ pi; 
33, nal 64, nalça 53, demir boru 58, k• to. 
54, pamuk fanila kuma&I ve mamulatı• Jcll)f 

Yüz.de be§ tenzilata tabi 
maddeler 

Tamamı muamele vergisine tabi olmI -
yan kereste veya tomruktan imal e<iilen 
karoseri, tıbbi pamuk, debağat huUsası , 

asfalt, elekli un degi rmenlerinin pirinç U· 

nu hariç bütiin mamulatı, değirmenli ma
karna ve ıehriye fabrikalarında imal olu -
nan makarna ve şehrıyeler, kara biber ve 
baharat, fıçı ile satılan tahan, çeltikten i
mal olunan ve çuvallariyle birlikte satılan 
çift çuvallı pirinç, kösele ve derisini ken
di imal eden fabrikalarda bu derilerden ya
pılmıt kunduralar, 

lan 67, paspaı, yol paspası 33, jü~ ve .
10

• 
ipliklerden yapılmış sair mamul~t, b~ııı' 
mum deriler 8, kaloe. ııoson, lastık ç ~~ 
lastik ökçe, Histik taban, altI kauçu ~ 
yazlık ber. ayakkabılar 18, dö:;errıe ve ol• 
mu, ambalan 28, mensucat ile mürette:&f, 
mıyan kaus;uk mamulatı, kağıt ve 111~1~ 
va, kese kağıdı, divar kağıdı, helY0 sı, 
şeffaf kağıt, 38, gayri ııcffaf ka&'~e 
krozo cevizinden yapılmı& ı'::tme, e I? er, 
memleketlerden getirilen o. ve kılla!'~ llıii 
yapılan her nevi fırça, bitünıden rıı'ıııı ı •ö 
emülsyon 32, aynasından evelce ıııua ı!' -~, 
vergisi alınmış olan ııellüloit kıhflı ceP ıı11 ~!Ilı 
naııI, telini satın alan fabrikaların yaP"' ta 
çivi 66, civRta ve perçin 48, karYol• )llıl \~y 
baskiıl 32, kalay kaplamah tüp 14. ya~. ~ : 
kalaydan mamul tüp 34, çatal , bıçak~b ı!' ~· 
şık 38, ekmek sacI 73, f crmuar 27, ın ~ ı 
34, karoseri 54, sandalya 16 ve 46, su e 
59, çivit 19, boya 38, maden cilası 39, 1 ıJı 

· Yüzde 10 tenzilata tabi 
maddeler 

Kislloit, kontraplik, tenzilat niıbeti 

ıo~terilmiyen tahta mamulat, ıtriyat, ha -
mızı karbon, kakao yağını kendi istihsal e
den fabrikaların yaptıkları sütlü s; ikolıı.ta
lar, teneke ile hardal, baston ve şemsiye, 
ıcpet ve bilcümle ıepetçı ve ha:sircI mamu
latı, 

Yüzde 15 tenziliita tabi 
maddeler 

Kakao yağını satan fabrikaların yaptıkla
rI sade çikolata, şişe ve cam. 

Yüzde 20 tenzilata tabi 
maddeler 

Harf dökümü, kılişe, kimyevi müstahza
,.at, kakao yağını ııııtın alan fabrikalar111 
yaptıkları ıütlü çikolatalar, ppka taslığI 
ve keçe, ıapka tezyinatı, t~nzilat nisbeti 
göı;terilmiyen deriden eşya, ııuni çi~ek, 

Yüzde 25 tenzilata tabi 
maddeler 

Pik ve hurda dökme ile döküm mamull
tI, mua teraziıi her nevi blıküvi, kuf1UD 

kalem, 

Yüzde 30 tenzilata tabi 
maddeler 

Muılukçuluk mamulatı, tecrit edilmiı 
elektrik, tel ve kablosu, .atın alınan mu -
kavvadan yapilan kutu, pil ve akilmül.ttör, 
elbiıelik kumaşlar, otomobil, kamyon ve a
raba tekerlek lastikleri. 

Yüzde 35 tenzilata tabi 
maddeler 

Kii tela, yabancI memleketlerden ithal 
olunan iç yağlarıyla yapılan her nevi tu -
valet sabunu, şişede hardal, 

Yüzde 40 tenziliita tabi 
maddeler 

iç yağlariyle yapılan tuvalet snburıU .ı-• 
ırıuW' traş sabunu 28, benzol 13, matbaa eıı-ıt' 

kebi 43, değirmensiz makarna ve ş ~ 

fabrikııhırında imal olunan makart13 
1.1 • 

şehriyeler 47, konserve 17, teneke ıle rı e 
han, çeltikten imal olunan ve çuvail3 stıd 
birlikte satılan tek çuvallı pirinç S, ~ ' 
ahnan bükümsüz ipek ipliklerinden b• • 
ln ve satılan bükülmüıı ipek ipliği 7'ı:uıııı 
küm tesısatı olan veya olmıyan do ııı • 
fabrikalannın hariçten aldıklıırı bli1'1l111)' 

süz ve bükümlü ipek ipliğind•n iınal e 
leri tabii ipek kuma~lar 59. 

İzmir'de 

Fuar ic·n 
.;> 

hOzırhklot~ 
İzml~. (Hususi) - Fuar tçlD >'jfu;ıı!' 

hazırlıklar çok genlıı ınahlyett~1ıet'ı:ııı· 
met, memleket servet ve m d• :i&O 
tam bir tc§hirlnl yapmak arzustı!rır.~. 
lunduı';u için, bu acne aalAhlyett ı,ırıı• 
mlirekkcp · bir komisyon teşkil e ! ;:,t 
Bu komisyona Ankara, İstanbul °"8 s 1 den Ticaret Vektl.letlne men.sup b8fııc '11· 
memur edllml.§lerdir. KomlsY~,,.Jtl)oe ı,ıt 
lantısını diln yapmıştır. Bütün ·~ ..... S3"l\ıı0' 
caret odnlarınn alt olan pavyon. e tO. 
şekilde düzene konacak ve teşhir. t.1' 
tekA.mıl ııekline vardırılacaktır. t ~ ;,• 

Diğer taraftan Viyana. Belgr&~ ;ıo;• 
lAnlk ııel'J:'llerlne 1ştlrA.k etmeğe 1': ıı'l~ııl 
ren bllktimetlmfz, •Ege mıntakaB1 teo>::ll' 
emUa ve aalreslnden nUmune~ı:ıde!'I'~ 
!cin İzm.lre bazı memurlarını ı,;-

tır. 

Yugoslavya İzmir Fuarında 
yeni bir pa1yon yaptır1Y0~et' 

h k . ,ıı 1' 
Çimento, kum ve boyadan mamul aro - İzmir, 9 a.a. _ Bu sene ı:rn: ,~· 

siman çini, pamuk çorap, kaytan, potin nasyonal fuarına ilk defa oı~:ınetl P • 
bağI ve şeridi, yünden, pamuktan, İpekten, etmekte olan Yugoslavya hük~ert r 
ıuni ipekten veya bunların mahliıtundan yonunun c;ok zengin bir geklld? d r'1 r '' 
mamul ceket, kaı:ak, elbise, çocuk eşyasI meslnl istemlı, bu maksatla göDlıı"~ gel' 

Ve Sela.nik fanilabI eldiven gibi trikotaJ' yet şehrimize gel.miştir. Y~gos~yıı d•~ 
yonundıı. teşhir edılecek butun e ·sırıe 

e:ıyaaI, balık ağı, plastik c~ya, kola. • mi' bulunmaktadır. Heyet rrıessı 

Yüz.de 45 tenzilata tabi lamittn. 

maddeler 
Yün çorap, makara ve yumak halinde ip

lik, kösele ve deriyi piyaııs.dan tedarik e -
den fabrikalarda imal edilen kunduralar. 

Yüzde 50 tenzilata tabi 
maddeler 

Tel çekme tesisatI olan fabrikalann i -
mal ettikleri çivi, toplu iğne, kova, doğ -
raına ve marangoz mıımO.latı, yün fanila 
kumaşı ve mamulatı, ipliğini satın alan fab 
rikaların bu iplikten dokudukları kumaşlar, 
danteli., kordon, aatın ahnan kağıttan ya • 
pılan zarf ve defter, sırma, klaptan ve ge
lin teli, 

Yüzde 60 tenzilata tabi 
maddeler 

Bakır tel, yük ve el arabaları, fayton, 
brik, ipliğini satın alan fabrikalarda 
bu ipliklerle dokunan kumaşlar, lamba fi -
tili, kumaşı başka yerden alınıp yalnız bi
çip dikmek suretiyle veya benzer iı:ılerle 

yapılan yünden pıımuktan ipekten ıuni i -
pekten, keten, kendir ve jütten veya bun -
!arın mahlO.tlarından mamul elbise iç ça -
maşm ve fanila, g-omlek veya çuval gibi 
hazır eşya, her nevi matbaa mamiılltı, de
mir fiçr. 

Yüz.de 65 tenzilata tabi 
maddeler 

Teneke zuruf ve kutu, galvanizli saç, de
mir el arabası, izole elektrik borusu, raz 
ve benı:in ocağı, tel öra:ü, 

Yüzde 10 tenzilata tabi 
maddeler 

Muamele vergiıine tabi kereıtelerden 

yapılan llmba ve oluk açılan zımparalanan 
tahtalar, pirinç unu, üstüpü, 1atın alınan 

camdan viicude getirilen buı:lu cam, sıva 
maeılık mamulltı toka, demir tel. 

Yüzde 75 tenzilata tabi 
maddeler 

Mum, kendi hes'abına cam ve kıriıtal 
utın alarak etrahnı keaip tesviye eden mü
esseselerde cam ve kıristal etrafının kesi
lip teaviyeıi, ayna, oyuncak. 

• .. jr1 
Yeni lzmir valish· . 

k·kıerı 
Bornova'da tet 1 06' 

'J'u1'SııJ tıf 
İzmir, 9 a.a. - Vali Fuat ş •'~d' 

Bomovs'dı tetkiklerde bulu~fYst•5 ef ' 
arada ziraat mektebini, bağcı ı uııU 1 41' 
nu, haşarat mücadele istasY~~kleriO.e 
mittir. Vali ak§am üzeri tel. ~ı5ıir· 
vam etmek üzere Ödemiş'e gıt ~ 

gel f.'. 
Bahkeıir Valisi §ehtiiJll~~ı~e~: 

Balıkesir valisi B. Reeıı.I ~teJl! •1e ~ 
rnlştlr. B. Rı>cal burada ın }(!ıctU ) 
letlerle ve bilhassa Nafıa Ve ınp.Sls.t' 
lAyetine ait işler etrafında. tc 
maktadır. 

rrtı11' 
Karacasu kazasında f ~· 

oldu gı;re fıııııı; 
Şehrimize gelen malQmafı,tırı"' _'.:ı&~tl'' 

casu kazuında bllyük bir ı 1)1 tl"·u~; 
tur. Fırtına telefon hatl~~leriııl~ll 
harap etmiş, evlerin klreın iş tJl 
muş, birçok ajta.çlan devfrın ' 
ri harap etmiştir. 

Nişan idj~ 
kası 1'11 

Emlak ve Eytam Batı I{iP•jıı ı;. 
meclisi reisi Bay Süreyya fırıctıı.1\1! ' 
Ülfet Kip ile Ankara ~şra sai~ ,,e 
Abidin Urgancı'nın ~gt.u veıı<ı r.,:· 
gancı'nın nişan merasırnı e 1<at"a tft İ' 

.. 'd h 'yle Atı ~le guzı e zevat uzun dl· P ~ 
kevi salonlarında icra kılıtı 31 

ki tarafa saadetler dileri/ ... •" 
. .................................... ç ,ııl' 

d
.. o 

Yurt bir bütün ur. dır· 
şı :ı· 

bunun temel taıarıt11.? a 
Dogvan Yurt yavru . ··ıılilğ 

biıtLI ÇO' 
~atır. Ve korursakbUd'ririt· , 
daha ziyade kuvetletı ı ııa 'f°'! ,

cuk Etıirgeme Kuru~~ cıalt• ç 

J ... ;,~~.1.~J.~~~ı~~f~~ 

. 
ıı 



ur us 

ticareti 
'ye ile Almanya arasındaki 
•nlaımaaı evelki gün BüyÜk 

.Mecliai tarafından tasdik e
ır. Birkaç aydanberi iki ta-

• ltı\irneuilleri arasında görüı
~ Pazarlık mevzuunu teıkil e· 
b· anlatma, malUm olduiu Ü· 
1~ ticaret mukaveleai deiil, 

ltıılyon kadar lira kıymetinde 
lhübadeleıini istilzam eden 

'- eleden ibarettir. Bu anlat-
eaki hesaplar tasfiye edil
•e Almanya bize lazım olan 

~~Yı ıatmayı taahhüt ederek 
.. lllde bizden kendisine lazım 
,)ayı aatın almaktadır. 

"Ya ile aramızdaki ticaret 
L~leainin müddeti geçen ağus-
19lff w• 

ıgı zaman, Türkiye Alman· 
• ticaret münasebetlerini ida
l'lnek için almanlara teklifte 

ttu. Fakat almanlar yan 
' Hükümetlerinin ne düıün

.. "• bizim hükümetimize de 
'O) lediklerini bilmiyoruz. Yal
etelerinin neıriyatına bakıla

' ticaret münasebetlerini 
lliratmakla Türkiye üzeri

~'c Yapmayı düıündükleri an-
• tadır. Gerçi Almanya ile ti-
• z külliyetli miktara baliğ ol-

• 
1di. Ve bu ticaret münaae

tl iıı ansızın inkıtaa uğraması 
lı'ak piyasada bir tazyık 
tetirecekti. Fakat böyle bir 

l'e doğrusu her hangi bir 
l'ürkiye harici politikası ü

't·~Üeasir olabileceğini zannet-
~rlcJeri anlamamak demektir. 
• •r aradan geçen bir aene zar 

fit.ret münasebetlerinin inkı· 
t,,_ doğan tazyıkm zannettik
~ede airr olmadriıni ve a

~bile Türki10'nin harici po
ıiaerine asla müeaair olamı
l'nıı anladıklarından bizim-

• eıı muameleye giriımeği ar-
• ~ lerdir. Bu arzu üzerine baı-
110 •• 

l"üfmeler neticelenmit ve 
anlaıma ıeçen gün Mec

fıııdan taadik edilmiıtir. 
~Ya • Türkiye ticaret anlat· 
~--t.bir ahı veriı itidir. Ve her 
L~ •ti gibi, her iki tarafın da 

liııj müemmindir. Almanya, 
0lduğu bazı •uayı alıyor. 
llluhtaç olduiunıuz etyayı 

~ 8u, tabii her iki tarafın da 
t,L -•n bir ticaret muameleai-
~t bunu ifade ettikten aon

t anlaımaaı hakkında aöy
l •le her aöz de söylenmİf o-

._ ~dan baıka bir mana ara
hdhaaaa istikbal hakkındll 
lleticeler çıkarmıya çalıı
lıude emektir. Çünkü orta· 
bir ıey yoktur. Ti.irkiye ile 

''ilin birbirini tamamlıyan 
1 
olduğunu söyliyenler, ifa. ari sözün manaaını anlamı

•lki iki memleket birbiri
~~tterisi olabilir, demek is
ııq bu, doirudur. Fakat bu
e tarzı yukanki tekilde de-

• ile Almanya arasmdaki 
'"61'aaebetlerinin müstakbel 
01acaktır? Bu, bizden ziya
.••rın cevap verebilecekleri 

,. Türkiye Almanya ile ti
~~•ıebetlerine giriımekten 
1 ~amııtır. Türkiye'nin ik
"-e lclaline hürmet etmek •• 

Here vasıta olarak kulla
~ tartiyle her zaman, Al-
..... k . .. b titj-. sı ı tıcaret munaae et· 

flllefe hazırdır. 

'~r fartımız daha vardır: 
~ dar ticaret münas~betle

•t murakabeainin ancak 
~- Yapılmasını temin ede· 

t • tanzim ediliyordu. Al-
erelc bize aatacağı ve ge

aatm alacalı etyanm 
~ lllurakabe ediyor, biz ise, 

"'urakabe ael&hiyetinden 
• lllc. Böyle bir taraflı mu· 
•t d~vamını almanların da 
İl ltııyecekleri ıüphesizdir. 
~ Almanya arasındaki ti· 
\ İlt •ebetleri, iki milletin si

tıaadi istiklaline müteka· 
•e iktısadi ıartlarda da 

•at dairesi içinde inkiıaf 
' 

A. Ş. ESMER 

Birleıik devletler senatosu 

MECBURİ 
ASKERLİK 

icin B. Ruıvell' e selihiyet verdi 
Vaşington, !I a.a. - D. N. B.: Senato, 

milli muhafaza kıtalariyle ordu ihtiyatla
rmın fili aıkeri hizmet için ıilih altına 
alınması makııaıf[yle reisiciimhura salahi
yet veren kanun liyihaııını 7 reye knrşı 71 
reyle kabul etmiştir. Proje aimdi kongre. 
ye gönderilecektir. 

Kanun mezkür kıtaatın batı yarı küre
ıiyle Amerika'nın elindeki topraklarda ve 
Filipin adalarında kullanılması lüzumunu 
tasrih eylemektedir. 

B. Ruzvelt'in salahiyeti 1!142 haziranın
da münkazi olacaktır. 

SOMALİ 
düşse bile 

İngilizler ~ap ~enizinden 
cıkarllmadıkca zaferin 
kıymeti yok ! 

(Başı 1. inci saylad.a) 

lalığı tazyikiyle zorlıyacağı düşünülU
yor. Fakat İngiliz - mısır işbirliği iler
ı~miştir. Mısır'a taarruz edildiği tak
dirde alınacak müdafaa tedbirlerinin 
her safhası ingiliz ve Mısır askeri §ef
lcri tarafından tesbit edilmiştir. 

lngilizlere yardım edecek 
. amiller 

Bundan ha§ka italyanlar ileri hare
ketlerine başlar başlamaz yakıcı güneş 
ve ıu yokluğu ingilizlere yardım ede
cektir. Şurası kaydedilmektedir ki, i
talyanların Somalide elde edebilecek -
lcri her türlU muvaffakiyetin Süvey§ 
kanalı :ıabtedilip ingiliz filosu Şap de
nizinden çıkarılmadıkça hiçbir kıyme
tı yoktur. Şap denizi halen münhası -
ran İngiliz deniz yoludur. Ve düşma
nın tehdidi altında değildir. Bu deniz
de şimdi yalnız üç italyan denizaltısı 
kalmıştır. Bu bölgedeki İtalyan deniz 
kuvetleri İngiliz deniz kuvetlerinden 
adetçe o kadar dundur ki ticare,t va • 
rurlarına taarruz cesaretinde dahi bu
lunamamaktadır. lngiltere

0

nin Süveyt 
kanalı ve Şap denizi üzerinden düş -
man iaşesine kapadığı kapı İtalya ta
rafından açılmadığı müddetçe, Habe
şistan'daki italyan orduları tedrici bir 
tthlikeye maruzdur. 

lngiliz lraovetlerinin Berberanın 
eenabuntlalıi tlai silsileaine 

mukavemetleri muhtemel 
Londra, 9 a.a, - Londra'nın iyi haber 

alan malıafilinden ögrenildifine göre, İngi
liz kuvetlerinin ingiliı. Somaliııinln mer. 
kezi olan ve en miıhim limanı bulunan 
Berbera'nın müdafaası için, Berbera'nın 
cenubunda bulunan 2000 metre lrtifaındaki 
dait ııilııileleri boyunca mukavemet göster
meleri muhtemel buhınmaktRdır. 

Haber ılındıgına göre, Zeila'yıa gelmiı 
olan İtalyan şimal kıtaatı takriben iki li
vadan müteşekkil bulunmııktadır. Zeila 
müdafaa edilmemi• olduğu cihetle, ltalyan
ların, iegıllne bir mani de mevcut deiil· 
di. 

Bir dereceye kadar ACrika'dıkl harbın 
bir yıpratma harbi olacıığı ve İngilizlerin 
bidayetteki tııktiklerinin gayesinin de bun
dan ibaret olduğu itaret edilmektedir. 

İnııan ve malzeme zayiatı kolaylıkla te
llfi edilemediği cihetle insan ve malzeme
ce olan zayiat her hangi bir ilerleme veya 
ıerilemeden daha çok ehemiyetli bulun
maktadır. 

Amerikan - Sovyet 
münaıebatı 

Wetlington, 9 a.a. - Stefıı.ni bildi
riyor: Sov1etler sefiri B. Umanaky 
ile yaptığı uzun mülakat hakkında 
ıorulan ıuale B. Sumner Welleı ver
diği cevapta: Sovyet diplomatiyle dos 
tane ve kurucu bir zihniyet içinde iki 
memleket arasındaki münasebetlere 
taalluk eden meseleler hakkında gö
rüıtüğünü ve bu meseleleri en adila
ne bir tarzda halletmek arzusunda bu
lunduğunu ıöylemiıtir. 

Hollanda' da vazifelerine 
nihayet verilen memurlar 

Londra, !I a.a. - Reuter ajanılı, Lond· 
ra'daki iyi haber alan Holanda malıafilin
den öğrendiğine göre, Rotterdam'da aynı 
zamandı Jandarma kuvetleri ıefi olan em· 
niyet iıleri amirinin vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Talebi Uzerine kendisine bili. • 
müddet mezuniyet verilmiıtir. 

Büyük Britanya 
Şanghay ve ıimali Çin' den 

askerini çekti 
Londra, 9 a.a. - Harbiye nezareti 

hala Şanghay'da ve §imali Çin'de bu
lunan ingiliz kıtaatının başka yerde 
kullanılmak üzere geri alınacağını bil 
dirmektedir. 

Amerika hükümeti ise daha bidaye
tinde bu tedbirlerin tatbikinden ha
berdar edilmişti. Şanghay'da bulunan 
ve mevcudu 1500 kişiye baliğ olan bu 
kıtaatın nerede kullanılacağı ingiliz 
hükümeti tarafından harbin başlangı
cındanberi tetkik edilmektedir. Lon
dl'a'da şu cihet hatırlatılmaktadır ki, 
bu kıtaatın gönderilmesindeki ilk ve 
esas gaye beynelmilel m,ıntakadaki in
gilizlerlh can ve mallarını Çinlilerin 
§ekavet haraketlerine karşı korumak
tı. Çin - Japon harbinin seyri bu kı
tatın mevcudiyetine lüzum bırakma
mış ve hükümet bunların başka türlü 
daha faydalı bir surette hiT.met edebi
leceklerine karar vermiştir. 

Tokyo'daki İngiliz sefiri Japon hü
kümetini Çin'deki İngiliz kıtalarının 
geri alındığından haberdar etmiştir. 
İngiliz notası, Londra hükümetinin 7 
eylül 1901 tarihli Pekin protokolunun 
kendisine verdiği hakları, bu protokol 
alakadar devletlerce tadil veya ilga 
edilinciye kadar mahfuz bulundur
makta olduğunu da ilave etmektedir. 

Harpten sonra 

Hindistan'ın 
• 

yenı 

nasıl 
anayasası 

olacak? 
Londra, !I a.a. - İngiliz hükümeti harp

ten sonra Hindistan için yeni kanunu esa
sinin anahatlarını hazırlamak makıadiyle 
Hindistan'ın milli hayatında başlıca unsur
ları temsil eden bir teşekkül ihdasına mu
vafakat eylemiştir. 
Umumı vali tarafından bildirilen Büyük 

Britanya'nın Hindiıtan'a olan teklifi Lon
dra matbuatı tarafından iyi kabul edilmiıı
tir. Mezkilr matbuat bu teklifi, Hindista -
nın dominyon ıtatülerine haiz olmaları ba
kımından atdmıı büyük bir adım olarak 
telakki etmektedir. 

Gazeteler, Hind liderlerinin teklifi ka • 
bul etmekte gecikmiyeceklerini. ve bu ıu. 
retle, müşterek düıman olan Hitlerizmi ez
mek için Hindistan'ın azami gayretlerini 
inkişaf ettireceklerini ümit ettiklerini ya• 
zıyorlar. 

·İspanya bu hafta 
harbe mi giriyor ? 

Tass ajansımn bir haberi 
Budape§te, 9 a.a. - Taıs ajanıı bil

diriyor: 
Peşter Lloyd gazetesi İsponya'nın 

bu hafta harbe gireceğini yazmakta
dır. Mezkur gazeteye göre, Madrid 
hükümeti münasip anı beklemektedir. 

Diğer bir gazete de Roma'da, İı
panya'nın pek yakında harbe girece
ğinin tahmin edildiğini yazmaktadır. 

İngiliz kuryesi 
Bükreı'te polis tarafından 

tabanca ile tehdit edildi 
Londra, 9 a.a. - Reuter ajanaınm diplo

matik muharriri yazıyor: 
Dün akşam Londra'nın salahiyettar ma.

hafilinde öirenildigine nazaran, 1nıittere
nin Bükreş elçiligi, romen polisi tarafm 
dan bir &efaret kuryesine yapılmı11 olan fe
na muRmeleyi ııiddetle protep•rı edecektir. 

Londra'ya gelen malumata goı e, mezkftr 
kurye poliı merkezine götürülerek bazı 
malümat hakkında isticvap edilmiıtir, Ma
Jümat vermekten içtinap ettiği cihetle, 
kendisi tabanca ile tehdit edilmiştir. 

Büyük Britanya elçiligi derhal tahki-
kat yapılarak mesutıerin tecziyesini talep 
etmektedir. 

. erika'da tayyare 
1'-'alôtı artıyor 

Geçen harple bu 
harbin bir 
mukayesesi Mezkur memurun vazifesinden çekilme

si. La Haye ve Utrecht belediye reiıleriy- · 
le Holında kuvetlerl baıkumandanı gene
ral Winkelman gibi bir çok holandalı yük- Londra, !I aa .. - Alman matbuıtı tara· 

fından büyük başlıklar altında neşredilen 
ve nazi deniz ve hava kuvetlerinin İngil
tere'ye karşı elde ettikleri muvaffakiyetle· 
rin 191 r de imparatorluk donanmasının el
de etmiş olduğu muvaffakiyetlerden daha 
fazla olduğuna mütedair bulunan iddiala
rın, hakikatten çok ıızak olduğu Londra'
nın salahiyettar dıahafilince beyan edil • 
mektedir. 

i~: g a.a. - Milli Müdafaa 
~~tihsalat komitesi ıefi B. 

ılba':leıik Amerika'da senevi 
' latının 10.800 il bulduğu
'->~Usaniden itibaren ıenede 
'" i reyi geçeceğini beyan et-

~lit gittikçe de artacak-

ııek memurların vazifelerinden ayrılmaları
nı takip etmiştir, 

B. Seyss lnquart Holanda'ya memur 
alman komiseri olarak tayin edildiği za
man, yeni vaziyetin icabatını takdir et • 
!neleri prtiyle, her nevi memur, hakim 
ve yükıek memurların vazifelerinde kala
bileceklerini almarllar vadetmit bulunu -
yorlardı. Anlııılan bu memurlar yeni va. 
ziyeti idrak etmis olduklarını izhar ede
memlıılerdir. 

~· ÇOCUK ela. UYKU 
0 dafaa komitesi son iki ay Çocuklarının muntazam gıda 

ı,9 td~ ve don,nma için bir ve uykusunu kendi eylencesine 
t.ı, ~ılyon dolara balii olan tercih eden ANNE ler yurt borç 
~· lllıza etmittir. İngiltere lannı ödemiı olurlar. 

~~it:ıı==~:~ı~. bu ~ ........ ., .. ~~~.?:~!~§~~ .. ~?.~~~.~ ... 

Filhakika, 1917 nisanı zarfında lmpara. 
torluk donanması, muhtelif milletlere men
ı:up olmak üzere 881 bin ton hacminde 
ticaret gemiıi batırmata muvaffak olmuş
tu. En fazla gemi batırdıkları müddete te
sadüf eden 2 ili 30 haziran arasında nazi
ler, müttefik, bitaraf ve İngiliz gemiıi ol· 
mak üzere ceman 377 bin 260 tonluk gemi 
imha edebilmitlerd!r. 

2 ila 28 'temmuz arasında, hücum botları, 
torpido, tayyare, denizaltı gemisi ve mayn 
vuıtalariyle olmak üzere alınanlar, mütte
fik, bitaraf ve İngilizlere menıup 310.249 
ton hacminde gemi batırmıılardır, 

Romen-Macar ve 
Romen • Bulgar 
münasebetleri 
B. Gigurtu bir nutuk verdi 

(Başı 1. incı sayfada) 
yetler hakkında rakkamlar zikrettik -
ten sonra, Romanya ile Macaristan a
rasında bir anlaşmaya ıu iki yoldan 
\·arılabileceğini söylemiştir : Ya bu 
iki memleket derhal bir anla§maya 
varmak için toprak isteklerinde"n vaz 
geçerek birlikte yürümeğe mecbur ol
dukları haki katını teslim etmeli, yahut 
da devamlı bir sureti tesviyeye varmak 
için nüfus mübadelesi suretiyle romen 
lerle macarları ayırmalıdır ki bu da kil 
çük toprak tavizlerini tazammun eder. 

Romen Sovyet dostluğundan bah
seden B. Gigurtu, bundan böyle iki 
nıemleket münasebetlerinin iyi kom -
ııuluk çerçevesi dairesinde inkitaf ede
ceği ümidini izhar eylemiştir . 

B. Boııy'in tayyare.i yolda 
kaldı 

Bükreş; 9. a.a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor : 

Budapeşte'de macar - romen mtiza • 
kerelerine iştirak ettikten sonra Bük
reş'e dönmekte olan Romanya elçisi 
B Bossy'yi hamil bulunan tayyare 
motörüne arız olan bir sakatlık netice
sınde Arad civarında mecburi bir iniı 
yapmıştır. 

B. Bossy yoluna trenle devam et -
mekte ve bugün buraya gelmesi bek -
lenmektedir. 

Peıte'ye göre vaziye 
aydınlanmadı 

Budapeşte, 9 a.a. - Yarı resmt maha· 
filden bildiriliyor: 

Budapeşte'nin siyasi mahafili B. Bo -
ssy'in zlyar<'tindcn sonra dııhl vu.lyetl 11.Y· 
dınl11nn1\ş olarak telakki etmemektedir. 
Bu husus hakkında neıredilen beyanattın 
11.nlaşıldığ'ı ilzere, B. Bosııy başvekil ve ha
riciye nazırına udece resmi bir ziyaret 
yapmıştır. Binaenaleyh ne bir teklif yapa. 
bilmiı ve ne de yapılabilecek olan teklif
leri kabul edebilmiştir. 

Stafani ajans~na göre 

İngiltere Romen 
altın stokunu 

müsadere etti 
Bükreş, 9 a.a. - Stefani bildiriyor: 
İngiliz ihükilmeti Romanya'nın Lon 

dra•da bulunan altın ıtokunu mila
dere etmi§tir. Bu haber Stokholm'den 
alınmıştır. Sözüne itimat edilir mah
filler bu mesele hakkında şu mütalea
da bulunmaktadır: 

Müsadere edilen altın tahminen 200 
!ıilyar ley kıymetindedir. Bu altınlar 
epey zamandanberi İngiltere bank"
sının mahzenlerinde muhafaza edil
mekte idi. Romanya hükümeti bir 
müddet evel bunları Amerika'ya nak
letmek için iadelerini istemiıse de ~ 
giliz bükümeti bu talebi nazarı itiba
re almamıştı. 

Bir Alman bombardıman 

tayy•esi düıürüldü 
Londra, 9 a.a. - Bugün İngiltere

nin şimali şarki sahilleri açıklarında 
Uç Spitfires'in yaptığı hava müude
meıi neticesinde bir alman bombardı
man tayyaresi denize düıürillmüıtUr. 
Mürettebatından Uç kiti can kurtaran 
sandalları tarafından kurtarılarak e
sir edilmiılerdir. 

lngiliz hükümeti 
uzun sürecek olan bir 

h.arp için tedbir ahyor' 
Londra, 9 a.a. - Avam kamaraaında lı 

nazırı B. Bevin'e mühimmat fabrikalarında 
çalışan mütehaSBtS iıçi adedini arttırmak 
için ne gibi tedbirler almak niyetinde bu· 
lunduğu ıorulmuıttur. • 

Nazır cevabında, hüklimetin, harbin ya-
kında nihayet bulmıyacatını bildiği için, 
gerek işçi yetittirmek, gerek lıtlhaaUtı 
erttırmak üzere mühim tedbirler atdıimı 
söylemiştir. ... 

Londra, 9 a.L - lt ve mitli emnlJ'et na
zırı. 20 haziran ile 11 temmua arasında, 
tayyare ve mühimmat aanayiine menaup 
3200 kiıinin terhiı edilmiı olduiunu be
yan etmittir. Bu rakam evelce terhia edi
lip muhtelif iı gören fabrikalara tahıia e
dilen 30 bin it!;iye inzimam etmektedir 

Amerikan destroyerlerinin lnril-
tere'ye verilmesi için 

Boston, !I a.a. - Amerikan uzak doğu 
filosunun eski başkumandanı lmiral Yar
nell de eııki Amerika destroyerleriyle di
ğer icap eden gemilerin İngiltere'ye veril
mesine tarafdar olduğunu bildirmiıtir. 

Yarnell bitaraflık kanununun ilıaaı icap 
edeceği fikrinde bulunduğunu illve eyle -
miııtir. 
Diğer taraftan lnıilizler Amerikadan tank 

mubayaa etmekle meuutdürler. Amerikan 
fabrikalarının İngiltere için aJ'rı, Ameri
ka için de ayrı modeller üzerine tank mı.I 
etmelerine imkan bulunmadığı cihetle, İn
gilizler de tecriıbelerini birle,tirerek Stan
dard tiplerde her iki memleketin iılne 7a
rryacak modeller inıa e.ttirmeie karar ver• 
mitlerdir, 

I 
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0 HARP TEBLİGLERİ 
.................................................... 
Manş üzerinde düşen 

Alman tayyarelerinin 

sayısı altmışı buldu 
Londra, 19 a.a. - Hava nezaretinin is· 

tlhbarat btiltenl tunları yazmaktadır: 
Dtin cereyan eden hava muharebesinde 

yedi düşman tayyaresinin daha dlielirlllmliıı 
olduğu öğrenllmletır. Bunlann beşi Yun
kerııı 87, biri Meaaerchmldt 110. biri de 
Meaıııerchmidt 109 tipinde tayyarelerdlr. 

Bununla beraber diln dU11Urülen tayya -
relerin mlkdan 60 a baliğ olmuıtur. Tah
rip edilen tayyarelerin 24 U pike halinde 
hücumlar yapan bombardıman tayyarele· 
ridir. Dtin Man§ üzerinde faaliyette bulu
nan dUşmaıı tayyarelerinin yek~u 800 o
larak tahmin olunmaktadır. Bu yeldln ha
kikatte uc;;an tayyarelerin bir misli fazlası
nı göstermektedir. Filhakika pilotlarımız 
M&nJ üzerinde 400 kadar dUıman tayyare
al nln uçtuğunu görmllşlerdlr. Bu hesaba 
göre, almanlar katllelerimlz üzerine taar· 
ruza sevkettikleri tayyarelerin yedide bl· 
rint kaybetmlılerdlr. 

HUcumlann birer saatten fazla fasıla -
larla Uc;; de!a yapıldığı göz önilnde tutula· 
cak olursa birçok tayyarelerin Fransada -
ki üslerine dönerek yeniden benzin ve mü
himmat aldıktan 11onra tekrar uc;;maı-a gec;;· 
mlı olmaları muhtemeldir. Binaenaleyh 
taarruza iştirak eden düşman tayyareleri· 
nln 400 den qağı olması pek mümkündıir. 
Bu da dUşUrülen tayyare nisbetlnln daha 
bUyUk olduğunu gösterir. 

İki Alınan torpido 
botu batırıldı 
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danları vardır. Tayyarelerimizden b rı tlt
süne dönmemiştir. 

Devamlı gece h:ı.reki.tımızdan birini ter 
kil eden duşman liman ve haliçlerine tay -
yarel~ vasıtasiyle mayn dokme amclıycsi 
düşman deniz ticaret gemılerinc cidcll ha
sara ıebcbiyet vermekte ve sahil seyrisefe
rini katetmektedir. 

Afrika'da yapılan 
askeri harekat 

Kahire, 9 a.a. - İngiliz karargAhı teb
liği: 

Garp çölunde: Bir düoman tayyaresi 
diln µatnıh'a hUcum etmiştir. Hasar ve 
zayiat yoktur. Her tarafta sUk~et var -
dır. 

Sudan'da: i ağustosta Cebelt üzerinde 
uçan bir dU§man tayyaresi hafi! hasar 
verdirmiştir. Birkaç slvıl hafif surette ya.
ralanmıotır. 

Somaltde: Haber verildiğine göre He?l
geisa ve Dovelna'dakl dtiııman kollan ııi • 
male doğru flerlemcktedir. Berber& ne 
Zella sahili boyunca keşfe çıkan devriye -
Jer vaziyetin tabıl olduğunu bildırmiııler
dlr. 

Berbera üzerine dliemanın yaptl#'ı Ud 
hava hücumu da tamamlyle akim kalmıt
tır. 

Filistin ve Kenya'da: bara değer bil' 
hareket yoktur. 

Alman tayyarelerinin 
dün geceki taarruzları 

Londra, 9 a.L - Hava ve emniyet nez&• 
retleri bu sabah aşaiıdaki tebliği neıret • 
mişlerdir: 
"Düşman tayyareleri bu ıece Kale bo • 

ğazı ile Bristol kanalı civarına ve İngil -
tere'nin batı ıimaline münferit bombalar 
atmışlardır. Bir kaç ev yıkılmııtır. 

Midland mahallelerinden birine beı bom
ba düşmüı ve bir evi klmilen tahrip etmit. 
diğer bazı evleri de hasara uiratmııtır. Bu 
mıntakalardan alman haberler yalnız bir 
kaç ölü ve bir miktar da yaralı butundu;tu. 
nu bildirmektedir.'" 

Verilen malQmata nazaran evelkl gece . lngiltere'de hava taarruzlan 
yüzünden ölenler Mane denizi llzerinde bir lnglllz katfleal

ne yapılan ·taamı?. esnıunnda iki dlieman 
torpidobotu torplllenereke batınlmıııtır. 
Bu vapurların mUrettebatından yedi kişi 

,inglllz filosuna meuup gemiler tarafın -
dan toplanarak ııabahleyln doğu - cenup 
sahilinde bir Jlmana çıkanlmııtır. 

Trablus'ta _15 İtalyan 

tayyaresi düıürüldü 
Kahire, 9 a.a. - İngili• hava nuaretl 

tebliğ ediyor: 
Trabluııı üzerinde en büyük hava muha

rebesi buglin Sidl Omer'ln garbında cere
yan etmlıştlr. 15 italyan avcı tayyaresi dli· 
ıtlrillmfi§Ulr. Tayyarelerlmlzdeıı ikisi ka -
yıp addedilmektedir. Bu muharebede hıgt
llz tayyarelerinin it&lyan tayyarelerine 
karıı nlııbetl ikiye karıı bir idi. 

Mulıarebenin tal.ilah 
Kahire, 9 a.a. - 1nıiliz hava kuvetleri 

aabah tebliii: Avcı tayyareleri arasmda 
Trabluaprp berinde ılmdi)'e kadar cere
yen eden bava muharebelerinin en bliyiiill 
dün Gladiatör tipinde bir İngiliz avcı tay
yare filoau ile adetçe iki misli faik Cr. 32 
ve C. 42 tipinde italyan tayyareleri ara -
sında olmuştur. 

Gladitörler d!iımanın üzerine atılmıılar 
ve hücuma öyle bir azimle ıririımiılerdir 
ki 15 İtalyan avcı tayyaresi imha edilmit -
tir. Tayyarelerimizden ikiıl henllz Ualerine 
dönmemiılerdir. • 

Hava muharebeai Sidi Omar'ın ıarbinde 
cereyan etmiıtir. 

1nıiliz ıomaliıinde Berbera, dün, dtiı • 
manın Cr. 42 tipinde Uç ve müteakiben de 
bir bombardıman tayyare filoıunun hücu -
mıına uğramııtu. Bombardıman tayyarele
rinden birinin tayyare dafi bataryaları ta -

rafından düıürüldüiü haber verilmekte -
dir. lnıitizlerin zayiatı J'Oktur. 

7 ağuıtoıta bombardıman tayyareleri • 
miz Harge ve Narıeiaa'yı bombardıman et
miıterdir. İçinde lihut bulundıaiu ıanne -
dilen kışlalar ve barakalara laabetler ka.y
dedilmiıtir. 

Elnak hudut kara.kolları, cenubi Afrika 
hava kuvetlerine menıup bombardıman 
tayyareleri tarafından bombardıman edil -
miıtir. 

.ı ngiltere üzerine yapılan 

Alman hava hücumları 
Londra, 9 a.a. - Anantan emniyet n~ -

zareti tebliii: Bili.hare atman raporlara 
nazaran dün ıece İngiltere'nin cmubu gar
bi ınmtakaaına da bomba düımüı ve bazı 
binaları haaara u&ratmııtır. Bir ölü bir kaç 
da yaralı vardır. 

Bir düıman tayyaresi lngiltere'nin aima.
li ıarbiıinde bir ıehir üzerinde uçmuı ve 
dört bomba atmıştır. Bombalar tarlalara 
dilımüttür. Havalanan İngiliz avcı tayyare. 
!eri düımanla muharebeye tutuımuılar ve 
bir tayyareyi ıörütür bir ıurette hasara 
ufratmıılardır. Avıcılarımız tarafından ta
kip edilen bu tayyare mütkilitala denize 
açılmııtır. Uaaüne gidebilmiı olması pek 
muhtemel değildir. 

lngiliz tayyarelerinin 

dünkü faaliyetleri 
Londra, !I a.a. - İngiliz hava nezareti 

teblili: tnıiliz bombardıman tayyareleri 
dün Maaatrichr civarında Schipol ve Val
kenburı tayyan meydantarma ıüpeıiin • 
diia hücum etmitlerdir. Tayyarelerimizden 
biri iiaaüne dönmemittir. 

Sahil muhafaza teıkilltma meneup ve 
keıif uçuıu 7apmakta olan tayyarelerimiz 
öileden ıonra Havre açıklarında çift mo
törlü bir diiıman muharebe tayyareıini a -
levler içinde düıürmüılerdir. 

Dün ıece Almanya'da bombardıman edi
len ••kert hedefler ar11mda Hamburc dok
lan, Hamm ve Soeat ve Coloıne iaıe de
polan ve muhtelif dii~an ta77are mey • 

Londra, 9 a.a. - R~ımea bildirildigına 
röre temmuz a:Q zarfında İngiltere iae
rine yapılan baskınlar emasında 258 sivil 
ölmüş ve 3Zl ıivil ağır surette yaralan
mı~tır. 

Ölenlerin 178 i erkek, 57 ıi kadm ve 2J 
ü 16 yaşından yukarı çocuklardır. 

Yaralıların 227 ıi erkek, 77 si kadın Ta 
17 ai çocuktur • 

Alman resmi 
harp tebliği 

Berlin, 9 a.a. - Alman ordulan bafkaıo 
mandanlığı resmi tebliği: 

Evelce bfldlrildlği veçhfle 7-8 qustoa 
geceal 11erl motorbotlanmıa kuvetli bir 
surette himaye edılmekte olan bir nakliye 
koluna hlicum etmıılerdir. Kafileye refa -
kat etmekte bulunan dil§man deatroyerleri
nJn ve l:,i aılAhlanmıı gemilerin ılddetll 
mUdataa.ııına rağmen aeklz bin tonluk bir 
petrol gemisi ile biri bet bin tonluk blrl 
de dört bin tonluk diğer iki cemı batır· 
mağa muvaffak olmu§lardır. Küçük bir 
petrol gemisinde de yangın çıkanlmııtır. 
Beri motorbotlanmızın hepsi aallmen üa -
Ierlne dönmüılerdlr. 

8 qustosta alınan pike bombardınuua 
tayyareleri avcı ve tahrip tayyarelerlnfıa 
aynı zamanda deniz ve diğer hava kuvet -
lerinin himayesinde olarak Vhight &dua 
cenubunda kuvetıı lngfllz deniz ve hava 
cüzütamlan hlmayealnde bulunan gemi ka.
filelerlne hlicum etmıııerdir. 

Bildirildiği glbl ceman ~.500 ton hac -
mlnde 12 ticaret gemisi batınlmıı ayrıca 
yedi ticaret gemial hasara utrablmııtır. 
Dün batınlan veya ciddi hasara uğrıyıua 
lngfllz gemilerinin mecmu adedl 28 e ba
llt olmuıtur. 

Douvrea civarında Meuenchmidt ~. 
yarelerimlz 12 dU,man baraj balonunu im
ha etmişlerdir. 

Alman hava hllcumu veallealyle cere • 
yan eden mühim hava muharebelerınde 
Douvres ac;;ıklannda ve Vlght adası clva.
nnda avcı ve tahrip tayyatelerimlz tara -
fından 33 il Spittire olmak üzere 49 lngill• 
tayyaresi dtlşilrl.ilmüştUr. On alman tay. 
ya.resi za:,1dlr. İki tayyaremlz de inmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 

Gece, muharebe tayyarelerimiz Ltverpo
ol ve Brlııtol civarında lnglllz tayyare aa.
nayl merkezlerine ve İngtlterenln conu
bunda tayyare meydanlarına ve tayyare da.
fi batarya mevzilerine hücum etmlılerdlr. 

İngiliz limanları açıklarına, tayyareler 
vuıtuiyle mayn d6kUlmeırine metodlu bir 
tarzda devam edllmlıtır. 

Dlin geec, lnglllz tayyareleri garbi Al· 
manyanın muhtelif mahalleri üzerinde uo
mllflardır. Tayyare dAfl b&taryalanmıa 
bir kısım dilıman tayyarelerin! dönmeet 
mecbur etmfı ve bom~ atmalarına mani 
olmuatur. Atılan bombalar binalar ve tar
lalarda ehemlyetalz haaar yapmıştır. Yal
nız hududa civar küçük bir mahalde yar~ 
Jılar vardır. Tayyare dafl batarynları iki 
dilşman tayyaresi dü1Urmü1lerdlr. 

Londra mahfillerini Alman 
tebliği hakkındaki mütalean 
Londra, 9 a.a. - Bugilnkü alman yük

sek kumandanlıtının teblltl hakkında 
Londra saJA.hlyettar mahtıllerl, aıatıdakl 
mütaleada bulunmaktadırlar: 

DUnkU hava muharebeleri eaııasınd'a za.
yl olan lngfliz avcı tayyarelerinin adedini 
üçle darbeden alman tebllfl, almanların 60 
tayyare yani muharebeye ııUrAk eden al
man tayyarelerinin yedidebirini kaybettik
lerini zikretmekten kaçınmaktadır. 
Tebliğde bahsi geçen katlleye yapılp 

hlicum neticesinde batan gemilerin ade~ 
nl zikretmek hususunda da Almanya isti
cal etmtııtir. Hakiki vaziyet tafsilAtlyle 
öğrenilince bunun da hakikatten çok uzak 
olduğu görülecektir. 

Bu karnede petrol gemlaf olmadığı ve 
katlleyl teııkil eden gemilerin hiç bir nln 
alman tebliğinde zikredilen tonajda bu
lunmadığı şimdiden bildirilmektedir. 

ltalyan resmi tebliği 
itaıyada bir mahal, 9 a.a. - İtalyan or

duları umumi karargA.hının 61 numaralı 
tebliği: 

Şimali Afrlkada Trablwı hududunda 16 
avcı tayyaremlz 27 lngillz tayyareslyle 
müthlı bir hava muharebesi yapmıııtır. A
detçe az olmalarına ratmen, pllotlanmız 
bet diler.tan tayyaresi dl.lfürmeğe mu\'af -
fak olınUflardır. Tayyarelerlmlzden ikisi 
Ualerlne dönmemiııtlr. 

İngiliz Somallsinde kıt&lanmıa Harp. 
aa'yı tııgal etmiııttr. 
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Çocukların iştahsızlığı 
Bakınız bu, hangi mevsimde olur- j ateıin yükseği değil hafif olanı dü

aa olsun can sıkacak bir ıeydir. Ço· ıündürür. Çocuğun burnunda, boğa
cuk hem yaııyacak, hem büyüye· zında müzmin bir hastalık olur, iı· 
cek. Onun için beslcnmeğe ihtiyacı tahı kesilir. Göğsünün içerisinde 
pek büyüktür. Bir kere, vücudun bezler şişer, ittahsrz kalır. Böbrek
tabii hararetini muhafaza için kal o· Ieri, baraakları, yahut ikisi birden, 
ri sarfiyatı cildin sathına göredir. bozulur. Hep iıtahsızlık. 
Çocuklarda cildin sathı da, vücudun Kimisi de kara ciğerin bozuklu
cü esine nisbetle, çocuk olmıyanlar· ğundan dolayı iıtahsız olur. Bu da 
dakinden daha geniıtir. Ondan do· şiıman, romatizmalı, şeker hastalık· 
layı çocuk, vücudunun tabii harare· lı, ekzemalı babaların neslinde, ço
tini muhafaza için çok kalori sarfe- cuk doğarken gelen bir istidat neti
d r. Sonra da büyümek vücutta ka- cesi. Bu istidat çocuk pek küçük 
lori verecek maddeler biriktirmek yaşta iken meydana çıkarsa, istidat 
demektir. Bu da çocuğun beslenmek babadan geliyor demektir. Ne ka· 
için ikinci bir ihtiyacı. dar geç meydana çıkarsa o kadar 
Ç-~u .lc.r d li b·r hastalığa tu· önceki dededen, büyük dededen, ta: 

tu' en iç!:ıh! 't tnbii olarak, aza- bet nesil Önceki dedeye kadar ... 
lır. B~;ıu ı:ıe- !.ı: c~-riye lüzum yok- İştahsızlığın verem hastalığında 
t r. Ate~ E;cr'-::e irt:ıh eı:kisinden başlangıç alameti olduğunu, hem de 
d ha fo::'o o!·:-. Or.:!n::ı dolayı, ateş- hastalığın çabuk ilerliyeceğine de
li hn~!ıı.:!..!~:- çocuklara lalet ettiğini, tabii, bilirsiniz. Çocu· 

ğun iştahı yolunda oldukça, verem 
hastalığı gelmit olsa bile, ilerlemez. 

lıtah yaıamak arzusunun alame
ti olduğundan, çocukların İ§tahı ke· 
silince bunu ihmal etmemek iyi olur. 
BerekeJ versin ki çocuk hekimleri 
iıtahsız çocuklarm iıtahını açmak 

1 .n .:.:-. n~~ 1 il't gür.lcrde sEt yollarını iyi bilirler. 
ec:cr de SO"":' d~:ı e:mnek istemez. G. A. 
G ne o h.::u:•al.1-~an. Va!:tinde ted:ıvi 
etti. ·ıbce haııt3l1l:tan ve i~tahsızhk· 
tan kt:rtar.lnbi!·::-. 

Ş'çr::::an, teker hnııhılığı olan ya· 
hu~ rc::n~"İ::::ı.ah babala:-ın - anne· 
lerin de w :ı, çün1·ü bu is~idadın anne· 
den c. esi daha azdır - çocukla· 
rı en da '-a pek küçük yaıta İ§tahsız 
ol r1 ıır. Onlar da vak!inde tedavi 
eli"::ıczse b .. r.:dükçe baı ağrıları
Dl1t bilh~ssa yarım ba-, ağrısına, te· 
ker bas'"alıima, kum ııanc:larına tu
tulurlıu•. 

Anne s'" t!ü emen çocuklardan ba
sılan, <!oıha ilk haftalarda, annesi· 
nin yaln•z bir tarafından emerek Ö· 

teki tanı.~cın em:nezler. Bu hal an· 
cak pe!: gecç annelerin çocukların
da lf ::.H.:r. Genç anne çocuğuna ilk 
aiinle"'de yabız bir taraftan süt 
·.-ermit. ötehi taraftan da vermeyi 
unutr.:ı~ıtur. Duncbn dolayı çocuğu 
emzi::-mek va•ifes;'li germemiş olan 
tarafı:ı südü bozuh:r. Bu işi sonra· 
dan rlilzeltmek pek güç olur. Önünü 
almak ç11resi da'-a ilk günlerde ço
cuğu iki taraftan em::r:irmektir. 

Çocuğa Hiz'l!.-nundan fn::1a süt 
meme veri:ince yahut ,:~eden süt 
Terilince gene i9tahsı::lık gelir. Bu
aun ııebebi vi~aminsizli?t, bilhaua 
madensizliktir. Kimisi ine!t südilne 
kartı it!ahsız olur da baıka hay· 
Tanların südünü beğenir, mesela ke
çi südünü. Sütten kesildikten sonra 
iıtahsızlık gelirse, süt yerine veri· 
len ııdalar uygun gelmemit demek
tir. lıtahsızlıkla birlikte kay olursa 
Ye çocuğun nefesi kokarsa hiç vakit 
geçirmeden hekime göstermek lüzu· 
munu anlatan alamet sayılır. 

Çocuk büyüdükçe, her ya,ta iı· 
tahaızhk gelebilir. Birdenbire yük· 
aelen bir ateıle olursa sebebi mey· 
clanda. Ateıli hastalık geçer. Ateı· 
ıiz, yahut az ateıli olunca çok dik· 
kat etmek lazım olur. Çocuklarda 

Romanya kabinesinde 
değiıiklik olmıyacak 
Bükreş. 9 a.a. - Rador ajansı bildi

riyor: kabinede değişiklik yapılacağı 
hakkında verilen haber hakikate uy
gun değildir. 

Polis yalan ve telaş verici haber ya
yan 22 hammalı tevkif ederek onları 
kanuni ikametgaha bağlamıştır. 
ı .................................................... I 
IKÜ(ÜK Dl~ HABERLER ..................................................... 

X Reval - Eııtonyanın Sovyetıcr Birli
ğine iltihakı dolnyısiylc, Estonyanın dış 
memleketlerdeki bUtUn clçlllk ve konso -
loslukllll'ı lAğvcdllecek, bunların l§lerine 
sovyet elçilik ve konsolosluklnn tarıı!ın
dnn bııkılacaktır. 

x Rangoon - Rangoon'dıuı gelirken iki 
gUn geciken Nemmedlne vapuruna kay
bolmuş nazariyle bakılmaktadır. 

X Clermont - Ferrand - Fı ansız umu
m! iş konfederasyonu sını! mücadelesi i -
deolojlslnden katı olarak vaz gcçıııcğe ka
rar vermiştir. 

x Vlchy - General NogUes Fransadruı 
tayyare ile Fu'a dönmUştUr. 

X Atlna - Trepka bakır mMenlerlyl 
Bon kurşun fabrikalarının mihver devlct
ltrlnln kontrolil altına girdığlnl AUnadnkl 
l3clgrat elçiliği yalanlamaktadır. 

X Cenevre - ( D. N. B.) Meşhur !ran -
sız muharrlıi Jııleıı Romalna Amerika ya 
çıkmıı;ıt.ır ve İngiltere lehinde propaganda 
nutuktan vermektedir. 

x Hamllton - Bahama adalarına tayin 
edilmiş olan Dük dö Vlndsor, DUııcsle bir
likte BermUd adalanna çıkmışlardır. 

: Nevyork - Clara adındaki lnglllz de
niz tayyaresi :Montreal ve Terreneuve tart· 
kiyle İnglltereye doğru yoluna devam et
mek Uzere dün havalanmıştır. 

X I.ondra - (Royter) İngiliz başveklll 
19 ağustostan ııonra vaziyet hakkında be -
yanatta bulunacaktır. 

x Roma - Muııollnl bugün, mühim me
seleleri görfişecek olan nazırlar meclisi 
toplantısına rlya:ıet edecektir. 

X Velllngton - Yeni Zelanda bUtUn 
ihtiyat Blnıflarını sllflh altına çağırmıstır. 

X Londra - Blr okuyucu Dally Ex
press gazeteıine gbnderdiği mektupta kib
rit fabrikalarının kibritlerin iki ucunu da 
ilaclamaları ve bu suretle bir kibritin iki 
defa kullanılmasını tavsiye etmektedir. 

Bu seneki 
rekolte 

tahminleri 
Bu seneki rekoltenin geçen seneye 

nisbetle memnuniyet verecek bir şe· 
kilde faT.la olacagı tahmin edilmekte
dir. Bu seneki buğday rekoltesinin 
4.632.000 ton, çavdarın 516.000 ton, ar
panın 265.000 ton, yulafın 356.000 ton, 
mahlfıtun 184.000 ton, kaplıcanın 

110.000 ton, mısırın 728.000 ton, saf 
pirincin 47.000 ton, tohum kendirin 
2.500, lif kendirin 14.000, saf pamu
ğun 87 .000, patatesin 360.000, susamın 
42.000, sakız afyonun 36.600, tohum 
afyonun 18.000 ton olacağı ümit edil
mektedir. 

İngiltere' de büyük 

bir yangın çıktı 
Londra, 9 a.a. - Dün gece Taymis 

nehri kenarındaki büyük bir hangar
da mühim zararı mucip olan bir yan
gın çıkmıştır. Bir taraftan itfaiye ku
vetleri ateşi söndiirmeğc çalışırken di 
ğer taraftan projektörler kilometre
lerce mesafeden görülebilen alevlerin 
düşman tayyarelerinin işini kolaylaş
tırmasına mani olmak üzere gök yü
zünü aydınlatmağa çalıımışlardır. 

Çunking üzerine 
yapılan hava hücumu 
Çunking, 9 a.a. - Royter: 31 hazi

randan sonra Çunking üzerine yapı
lan ilk hava hücumu ögleden sonra üç 
dalga halinde gelen 90 japon tayya
resi tarafından yapılmıştır. Bir!fok 
mahalleler, ezcümle ecnebi sefaret ve 
konsoloslukların bulunduğu Yangçe'
nin cenup sahilleri bombardıman edil
miştir. 

İspanyol İHileri 

Cebelütfar1k'a gidemiyor 
Madrid, 9 a.a. - Havas: La Linea'

dan bildiri! i yor: 
Cebelüttarık'a girmek için müsaade 

istiyen İspanyol amelesi için verile
cek primler yeniden azalhlmıştır. 

İspanyol amelesi yerine gUnden gU
nc ingiliz askerleri ikame olunmakta
dır. Yakında biitün İspanyol amelesi
nin işten çıkarılacağı zannedilmekte
dir. 

Bir lngiliz deniz 

altısı batırıldı 

Londra, 9 a.a. - Bahriye nezareti Os
wnld denizaltısının tahribi hakkında İtal
yanlar tnrahndan verilen haberi teyit eyle
mektedir. 

Tcblig, Akdeniz'<le faaliyet gösteren bu 
denizaltının geciktigini ve buna binaen ge
miye kaybolmuı nazariyle bakıldığını bil
dirmektedir. 

l talyan tebligi 52 subay ve erin esir e
dildigini bildirmektedir. Gemi mürettebatı 
beş ıubay 50 erden mürekkep bulunuyor
du. 

SPOR 

Borsadan iki takım geldi 

Bugün ve yarın 

Maske S. ve Harbiye 

ile oynıyacaklar 
.Maskespur tnlnnıırıın g~ren hııfln Hur

eayıı. bir seyahat )Llptı~nı haber vermiştik. 
Bunın Merınos Spor ve Arar İdman )'Urdu 
takımları, .Maskcsporun bu ıı:lynrcUnl la· 
de etmek ve iki mııç yapmak U7.rre dlln 
s:ıbnh şchı iml:ı:e gelmişler ve lstasyondll 
knrşılıınmışlnrdır. 

Bursalılar 19 mnyıs stadyomunda buglln 
ve yarın iki maç yapacaklardır. :Maçlar sa
at 17,30 da başlıyacaktır. 

ı.raı:lardan blrlnctsl :Maskesporll\ Acnr 
İdman yurdu arasında bugUn yapılacak, i
kincisi de yarın Merinos Sporla Harbiye 
tdmıın yurdu arasında olacaktır. 

Dursa senı•lcrd nt>trl mut evazl çalışan 
blr sııor \'arlığına sahıptır. Gelen iki takım 
dıı oldukça kuvetıldlr. Ankarn'nın iki genç 
tıılnmı, :Maskespor ve Harbiye İdman 
yurdu bize bu ınevalmde böylece güzel bl
ı·er mnç seyrettirmek lmkl'lnını vermekte
dirler. A \°llı 7.aın.mcla epeydenberl futbol 
oynnnılınadıjtınılnn Ankara futbol merak
lılnrı !<'in bır fır at çıkmıı;ı olmaktadır. 

Trabzon'da kürek 
yarışı yapılacak 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
su sporları federasyonu evelce hazır
lanan umumi programa uyarak 24 - 25 
ağustosta Trabzonda hir kürek yarışı 
tertip etmiştir. Bu müsabaka, federas
yonun evelce kabul ve tamim ettiği 
(Karadeniz tipi kik) lerle yapılacak
tır. Bu kiklerden Karadeniz bölgele
rinde 32 tane bulunmaktadır. Bunlar
dan on ikisi 6 tek kürekli yirmisi de 
4 tek küreklidir. 

Müsabakalarda eveıa dört tek kü
rekli, bunu müteakip de altı tek kü
rekli kikler yarışacaklardır. Birinci
lerin mesafesi bin, diğerlerinin 2000 
metredir. Her bölgenin kürek takı -
mı 10 kürekçi ile iki serclümenden mü 
rekkep olacaktır. 

Her yarışta birincilik alacak tekne· 
ye birer kupa, her yarışta birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük alacak tekne
lerin sporcularına da birer madalya 
verilecektir. 

Müsabakalara, Trabzon, Ordu, Ço
ruh, Giresun, Samsun, Sinop, Zon
guldak, Kastamonu ve Bolu bölgeleri 
sporcuları iştirak edeceklerdir. 

Yüzme feıvik müsabakaları 
Her hafta olduğu gibi bu puar gü

nü de Karadeniz havuzunda federas
yon teşvik müsabakalarına hazırlık ol
mak üzere yüzme yarışları yapıla

caktır. 
Müsabakalar tam saat ıs de başta-

1 Bugün 

ULUS Sinemasında 
2. Büyük film birden 

14.30 - 18.15 te 

ESİRLER GEMİSİ 
VALLACE BERRY 

16,30 da 

PARİSLİ KIZ 
DANIELLE DARlEUX 

Gece 21 de 

ESiRLER GEMlSl 
ve MIKt 

İthalatından muamele vergisi 
allnmaya<ak maddeler 

İcra Vekilleri Heyeti bazı madde
lerin ithalatından muamele vergisi a
lınmaması hakkında bir kararname ka 
bul etmiştir. Bu kararnameye göre 
yerli mahsulleri ve prinayı tasir veya 
tasfiye ederek yağ istihsal eden mü
esseseler (münhasıran bu işlerinden 
dolayı) 

Hububati, nebati ve hayvani mah
sulleri, kuru yemişleri, kabuk çöp ve 
kıllarından, pamuğu çekirdeğinden 

ayıran, ayıklıyan, temizliyen, eleyen, 
havalandıran, kurutan, tuzlayan ve Ü· 

zümü boyayan müesseseler, su ile mü
teharrik bulunan çelik dinkleri (kuş 
tiiyü, suni ipek, suni pamuk imal yer
leri hariç) 

İmal, alım, satım veya ihracı Dev
let inhisarında bulunan maddeleri 
imal eden fabrikalar, şeker ve gliko7. 
fabrikaları, ziraatte kullanılan her ne
vi makine, aletler ve araba gi1.>i vasıta
ları imal eden müesseseler, bilfımum 

maden cevheri ve taşları istihraç, i7.a· 
be ve tasfiye eden fabrikalar, kok, so
mikok ve briket kömürleri imal eden 
fabrikalar; namına ithal edilmek ve 
hiç bir veçhile ahar mahallere devre
dilmemek ve münhasıran bu miiesse
lerin kendi imalatlarında kullanılmak 
ve ithal edilen maddenin, müessese 
ihtiyaciyle mütenasip bıılundıığu İk
tisat Vekfiletince tasdik edilmek ka-
yıt ve şartlariyle, ithal sırasında mua
mele vergisinden istisna edilecekler
dir. 

( RADYO -----'lÜRKİYE 
(Hadyo Dl!tlzyon Postaıarı> 

TÜRKİYE Rtı.d~ osu ANKAR-' 
(Dalga Uırunluğu 1 

1648 m. ı 2 I<ı:s. 120 KW· '1' Jt 
31.7 m. IM65 l<cı1./ 20 K,; 'l' 
lll.i4 n ı.1l9:i Kes 20 K~ 

CUMAR'J ESİ, 10 8 940 , n 
7.30 Program, ve memleket saat 
7 35 Muzık: ne clı parçalar (Pi) 
8.00 Ajans habcrlerı. 
8.10 8.20 Ev k dını • yemek l ste~ 
8.30 Müzik: Tırolyen şarkılar ( 

13.30 Program ve memleket saat P 
13 35 M uzik: muhtelif ııarkı)ar ( 
13.SO Ajans habcrlcrı 
H.05 M uzik: ııl kin la muhtelıf 

programının mı. 

14.20 Muzik: Uvcrtur ·c mantar 
15.00 15.30 Muzıl:: ı, ı cma ıesı (l' 
18 00 Program ve memleket saat 
18.05 Müzik: Operetlerden ıeçıııe 

lıır (Pi.) 
18.4-0 M uzik: radyo caz orkeıtraal 

him Özgür idaresinde) 
19.15 Muzik: fasıl heyeti 
19.45 Memleket saat ayart, ve ajaO' 

leri. 
20.00 Muzik: ~ 

A: 1 - Rahmi bey • Mub~ 
kı: (Serapa husniı an--. 
2 - Arıf bey • muhıf1" 
(Niçın mahzun bakartı#~ 
3 - Zıya Pa,a - Nit1b 
kı: (Bin :zeban söylcrtill 
4 - Nişaburek şarkı: 

k• b' ...... ,ı• 
nazım ım uyuttu uv 

va seni.) ,14 
B: ı - Segah türkü: (Et "" 

hem ile). ( 
2 - Muhayyer türkil= 
lıktan indim yayan) _ ~ 
3 - Huseyni türkü: (O"'-, 

lerinde duyar adımı) 
4 - Huseyni Dağı: (/.tf 
ata biner). 

20.30 Konuşma (Gunün meselel•rı 
20.50 Muzik: 

A: 1 - Hicazkar iarkı: (1' 
yor halımi takrıre hıC!, 
2 - Suıinik ısarkı: (1" 
zendi -aun bade sakı) 
3 - Su:zınr.ı.. oarkı: ( 
gerdanınd~). 

B: l - ----- Rast ıarkt 
kurtulmuyor derdu e ,iP 
2 - Lemı • Rast şarki 
gibi ıinem dahi nailll' 
dir). 
3 - •••••• Hüseyni tur_._...,. 
ra bulutlan kaldır ır~ 
4 - •••••• Mahur tıir 

!isinde nail oldum.) it"' 
21.tS Miizik: Havaiyen Gitar· S 

nılacaktır. Bu miisabakaların bir hu
susiyeti de müsabakaların yüzme ha- 21.30 

kem kursu müdavimleri tarafından 2ı.45 

fur tarafından: ,.1) 
Konuşma: (Radyo gaıet ~ 
Muzik: Radyo salon ork 
1 - Si ede: Melodi, 

1 yapılacak olmasıdır. 

Müsabaka programı: 
1 - 100 metre serbest, 2 - 100 met

re sırt üstü, 3 - 200 metre kurbağa
lama, 4 - 50 metre serbest (küçiıkle
re ), 5 - 400 metre serbest, 6 - 50 
metre kurbağalama (küçüklere), 7 -
4 X 200 bayrakyarışı, 8 - Tramplen 
atlamalar. 

(Atlamalarda üç tane de ihtiyari at
lama yapılacaktır.) 

2 - Hanns Löhr: Tet11p0 
3 - J oh. Straıııs: Guzel J# 
4 - Waltcr: Jfoya ~ 
5 - Stepputat: Melodi ( 
6 - Grieı: Norveç nıpl' 
7 - Schneidcr: Ti rol ...-.... -• .._ 
halk şarkı ve danılannda11 

8 - Myddleton: Gal eyı.1• -~ 
dilerinden Muntehabit. ,,.-.... 

22.30 Memleket saat ayarı, ıJ,ııf 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 22·50 

lcri; ziraat, esham • talı",
biyo - nukut borsası (F1 tt"" 
MUzik: radyo aalon ork:-. 
ramının devamı yaJnıı -- : ile. rd•. 

: 22.50 Konuşma (ecnebi delle 
: kısa • dalga postasiyle)• 

§ANKARA DÖRDÜNCÜ NOTERİ -
PASİNLER = 23.10 MUzik: Cu:band (Pi.) ~ 

: 23.25/23.30 Yarınki program. 'it --- Şevki 

--------
Yenişehir Kızılay karşısı, Soysal apartmanında 5. 8. 940 tarihinden 
itibaren işe başladığını clevair ve müessesata ve sayın halka arzeder. 

Tl : 5449 3144 

-
~ ı-~~:=: yurd',; 
- Çocuk Esirgeme 1' 

,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: ................ .. 

- Tabii biliyordum . . • Direktörün böyl• ~ 
şeyler yazmıyacağını herkes bilir . . . Ş"""-

- O halde, me9ele katmadı, Mösyö Mütler .: ~fi' 
bu münasebetsiz şeyleri, direktöre kendiniz goti! ff/J' 

- Münasebetsiz ıeyler mi ? Rica edcrirrı, rl~dıJr' 
1ıel. Kenöinize geliniz. Bu müessesede lıir ~f 0 'J ;' 
mu ve sizin de şeflere karşı hürmet ve itaat e~ 
buriyetinde bulunduğunuzu unutmayınız; l ıtJ' 

Gizella, dişlerini gıcırdattı. Münakaşa dab' ,'Jt" 
uzarsa asabına hakim olamıyacağından korktıl• 

Mösyö Ravberg'i, ahlaksızlıkta itham ediyorlardı. Bun 
lar; direktörün, oğlunu bir işçi kıziyle seviıti, diye 
kovduğunu, bir yc:ndan kendisinin torunu yerinde bir 
genç kızı, getirip yanındaki odaya kapattığını, yaşına, 
ak sakallarına bakmadan kainatı kandırmak için çocuk
ca yatanlar uydurmaktan utanmadığını birbirlerinin 
kulaklarına fısıldayorlardı. Gizella, müessesede çalı • 
ıantarın nazarında esrarengiz bir mahllık olmuıtu. O
nu görmek, sesini duymak için makina dairesinden iti· 
baren butün servislerdeki memur ve işçiler birer baha· 
ne uydurarak odasına girip çıkıyorlardı. Hele, hiç kim
aeyle teklifsiz olmaması, boş zamanlarını kitap oku -
makta geçirmesi, hepsini sinirlendiriyordu. Haline ba
kıp utanacağı yerde, azametinden yanına varılmıyor, 

diye söyleniyorlardı. 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôRUMKONEY -73- yüksek bir sesle ; il" 
- Mösyö Müller, dedi. Şef olmak, hiçbir zar!""~ 

sana, memurların ıeref ve haysiyetleriyle 0 ~ 
hakkını vermez. Eğer, dereceleri sizden aşağı ol.SS 1'~ 
selerden hürmet görmek istiyorseniz, hürrnttlti;tl'"" 
olacak şekilde hareket etmeyi öğreniniz. Ve 0 dil~ 
yazan erkeğin isminin de Vilmoş Loşansi 01 fllJ 1 
unutmayınız l Ne demek istediğimi anladıtıı• ~ 

Bir sabah, matbaaya girerken kapının <SnUnde Karol 
Ravberg'in beklediğini gördü. Başiyle bir ıellm verip 
yanından geçmek istedi. Genç adam, önüne dikildi : 

- Bonjur matmazel, dedi. Nasılsınız ? 
- Teşekkür ederim efendim, iyiyim. 
- Sizinle biraz konuşmak istiyordum. 
Bu teklif Gizella'nın pek hoıuna gitmemekle bera • 

bcr mecburiyet :ıltında kabul etti. Öyle ya bu adam ne 
de olsa, direktörün oğlu idi : 

- Buyurun, sizi dinliyorum. Mösyö Karol. 
- Söylediklerine göre, sizin çocuğunuz olacakmıJ. 

Bu doğru mudur ? 
- Evet efendim, fakat •• , 
Karol, güldü : 

- O halde b~bama söyleyiniz, beni merak etmesin. 
Kendime mükemmel bir iş buldum. Erji ile evlenmeğe 
de kati surette karar verdim. Çünkü, fakir bir kızla ev
lenmek hiçbir za.-nan ayip değildir. Fakat, genç bir kızı 
berbat etmek, bir de kucağına, cemiyetin hiçbir zaman 
meşru olarak tanımıyacağı bir çocuk vermek, namuılu 
bir insanın yapacağı bir iş değildir. 

Gizella'nın rengı attı : 
- Rica ederim, Mösyö Karol. Neler söylüyorsunuz ? 

Size yemin ederim ki; . , •• 

- Canım bırakın şimdi şu komediyi. Herkesin bildi
ği bir hakikati inkar ctrneğe kalkışmak beyhude bir 
şeydir. Zavallı anneciğim, çok talihli bir kadınmış ki, 
bugünleri görmeden gözlerini yumdu. Ne ise, bu su
retle babamla da ödeşmiş olduk. Artık, onun da bana 
ıöz ıöylemeğe yüzü kalmamıştır zannederim. Haydi, 
Allahısmarladık Matmazel Gizclla. Bundan sonra da 
ihtiyar aııkınızta birlikte h<>J günler geçirmenizi te -
menni ederim. 

Eliyle §apkasının kenarını tutarak, müstehzi bir te
bessümle genç kızı tıelamlıyarak ayrıldı. 

Gizella, hayretle arkasından bakakaldı. Ağzının içi 
zehir gibi olmuıtu. Boğazı yanıyor, dudakları kuruyor
du. Hınçkırıklarını zor zabtediyordu. Bu dakikada, ha
yata karıı sonsuz bir nefret duyuyordu. İnsanların, bu 
kadar kötü ve alçak olabileceklerini bilmiyordu 1 Bir 
an karnındaki yavrusunu düşündü. Kendini topladı. 

Onun için herşeye katlanması lazımdı. Fakat, birden· 
bire kalbini derin bir endişe kapladı. Bu dedikodular 
Mösyö Ravberg'in kulağına giderse ne olacaktı ? Hiç 
şüphesiz ki; onun iyiliğinin ve insanlığının da bir hu
dudu vardı ..• 

Neşriyat servisi şefi Naudor Müller, masanşn üstüne 
birkaç resim koydu. Bu resimler, genç bir kıza göste
rilemiyecek kadar açık §eylerdi. Gizella, şaıırdı. Mös 
yö Mütler, bunları ne diye onun masasına koyuyordu. 
Sinirlendi. Öfkeyle ~ri:yat tefinin yüzüne baktı. 

Müller, donuk ve ciddi bir sesle emfr verdi : 
- Bunları direktöre götürün 1 
- Kendiniz niçin götürmüyorsunuz Môsyö Müller ? 

- Çok işim var. Direktör, resimleri beğenirse, derhal 
bana gönderiısiniz. 

- Bu resimler ne olacak ? 

- Kazanova isimli mecmuaya konacak. Direktörün 
bu gibi şeylere meraklı olduğunu her halde yakından 
biliyorsunuzdur. Hem de pek yakından ..• 

Gizellaı sapsarı kesildi. Gözleri nefretle kısıldı. Sert 
bir sesle söyledi : 

- Mösyö Müllcr, size üç dört ay eve] birkaç şiir gös
termiştim, hatırlıyor musunuz ? Şiirlerin altındaki 

imzayı unuttunuz mu ? 

- İmza pek hatrımda katmadı. Ama, şiirler unutula
mıyacak kadar berbat şeylerdi. 

- Fakat, bu şiirlerin Mösyö Rudolf Ravberg tarafın
dan yazılmamış olduklarına eminsiniz değil mi ? 

- Anlıyamadım ? 

- Diyorum ki; bu şiirleri, direktörümüı, Möıyö Ru-
dolf Ravberg yazmamış oldıığuna herhalde kanaatiniz 
vardır ? 

- Çok garip bir ıual. Biraz daha açık konupanız 1 

- Mösyö Mililer, llkırdıyı uzatmayınız. Kıaaca c:e· 
ap veriniz. Biliyor muydunıu, yoka bilmiyor mUY, • 
dunu~ 1 

Naudor Müller, gürültünün yandaki odac!a~9~ 
direktör tarafından işdilmesinden korkarak: ce del f 
medi. Gizella'nın yüzüne, ben sana göste"ırıtılt 
dik, dik baktı. Sert adımlarla odadan çıktı. 

x ıı vı1"'! 
Faris ekspresi yıldırım süratiyle uçuyo~dıl· d• ııe* 

Loşansi, vagonun peneçresine yaslanmıı. bır ,ııb'~~ 
rip kaybolan ormanlara, yeşil ovalara, köylere bilY". 
du. Bir iki saat sonra Budapeşte'ye, koynun.d'11, t1ıı' 
saadetler saklıyan bu güzel şehire, sevgili c;ııerll~ ~ 
kavuşacaktı. Sekiz ay evci, nasıl birkaç satııcı9' 
mektupla Gizella'ya veda etmiş ise, şirn~.i de ı"1" ~ 
mektup bırakarak annesinden, Paris'ten oyl~ ç 8 il cı' 

Annesi, onu Gizella'dan vaz geçirmek ıçı\ı, Jı' 
uğraşmıştı. Fakat, yapılan nasihatlerin, vadler;il,ç' oY 
tehditlerin hiçbir tesiri olmamıştı. Günler geÇift ..,: 
zella'nın "ıayali, dimağına daha ziyade ıtlcrtl ~ıe ~ 
benfr''·ini daha fazla sarmıştı. Bilhassa. s~rı rJ içe; 
geceleri uykusu 1raçıyor, sabahlara kadar ·~~ p) 
odanın içinde dotqıyordu. Sarı eli gözlerıtı ",.... 

-sonu vır 

t 
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ULUS 

İlhaıaı ve ihracatın 
devlelleılirilmesi 

Bu rivayetler hakkında 
licaret Vekilinin beyanatı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Fransayı 

MÜNFERİT 
MÜTAREKE 
yapmağa sevkeden 
sebepler nelerdir ? 

Bir köy 
anketi 
acı ldı 

..:> 

(Bası 1 ıncı say/adı) 
kadar tesis edegeldiği muhtelif te$ebbüs -
terle iıbat etmektedir. 

Bu cumleden olarak Ziraat Veklletinin 

~alısı ve ferdi kazanç hırsına daya. büyıik bir koy anketi tertip ettığini mem -
r ... ticaret sistemine cevaz \'eremeyiz. Clermont - Ferrand, 9 a..a. - Fransız - nuniyetle haber aldık. 

"'1entaaunı, umumi menfaatin dı~ın- amerikan komitesı tarafından neşredilen İktısat tarihimizin hiç ı;üphesiz en mıi-
"ııun aleyhinde görmekte devam e- bir muhtırada şöyle denilmektedir: h•d' 1 · d d k 1 
~1evcud!yetı sebebini kendil!i inkll.r Fransa munferit bir miıtareke akdetmit- him " ıse erın en birini tC1kil e ece 0 an 

ur. tir, cünkü başka türlü yıı.pama:ı:dı: bu anket ı;imdiye kadar bu sahada yapılan 
l~tıer arıuıındakl bugi.ınkll ticaret ı. - Fransa eyliıl 1939 danberi yirmi araştırmaların belki en deı;erllsi, en şü • 

t llrınuı bünyesi ihracat \'e ithalU yaş ıle 47 yaş araı;ında bulunan biıtun er- mullüsü olacaktır. Anketin gayesi "mem • 
l!Jn en ehcmlyeUllcrinl devletleş- kekleri silah ııltma almıştı. Bu hareket ik- Jeketin zirai hüviyetini, içtimaı durumu • 

• 1 1 ı:ok mllsalttlr. İyi \'atnndaş, ve tisadi ve mali hayRta gayet ağır bir darbe nu iktısadi · • b · · tetkık ettik-
ıı mtıdrik tAclrin cemiyet menfa- t • ve zıraı unyesını 

d!!';J , vurmuş u t . k" f k' 1 1 
d.L • et tcşkiH'ıtl kadar ve hattA on - 1 'it 28 d k takileri en sonra ın ışn ım an arını program a~-
:"'lla lyt t i d b" i U . ngı ere yaşın an yu arı yaş k " K h f K N'ğ 
! d m n e e ıleceı:t ndC'n mıt - silah altına çağırmadı. Halbuki harbm ari- tırma tır. iita ya, A yon, onya, ı · 
da bJŞıncmrk 14.zımdır. Ve normal o - fesinde Lonılra kısa bir zomnn zarfında de, Kayseri, Kırşl'lıir, Çorum ve Yozgat 
~~:~rki t rU"- U 1 1 

b U idi Avrura kıtasına '26 fırkadan miırekkep ~e- vilbetlerinin tamamı yani tam 4774, kôy-
bn. e ec "" iZ n er u m • feri bir kuvet göndermei:i taahhüt etmııı· d k ·ı 
l..,a tıknrdığı takdirde icap eden tr.d- . R k h'J A 'd k' . ı·z ku e ara~tırmalar yapacak olan an ·ı:tçı er 
alın k tı. una mu a ı vrupa a ı ıngı ı • 7.' • • , 

• ~l a ta tcrcddllt ctmlyeceğlmlır.den vetleri hiç bir zaman 10 fırkııyı yııni 200 .ıraat Vekaletı miitehassıslarrnın emrı al-
l{~altıdır. 1 bin kişiyi tecaviız etmemiştir. tında çalışmak iızere Yiıksek Ziraat Ens-
r 8 c fiyatları. hakkında 11.lınnıış bir 2 B 1 "k h h 1 da general · ·· ·· .. . · f Var m d ., . - e çı a ar ı esııaıı n tıtusunun zıra11t, veterıner ve orman a-
1It1e.ıı ~e~İeket lc;lndekl kereste la - WB ely~kand idngliliz. hl iikbümebtindeln fransdız ve kiilteleri talebelerinden mürekkep 150 ki-

Yncı 11.rvı ıyamam ta ır. a- na karşı mukabil hücuma geçebilmek için §ıdır. Bu 150 kııı 16 ekıpe ayrı mıştır. er 
' lhtı k 1 nk d İ 1 e ı;ı ·n cır u 11rı ı e erıı er a man or usu- . . . . . 1 II 

ıau~lunan dııı ticaret reisine keres- kıtadaki kuvetlerini arttırmuını büyıik bir ı ekip başlarındaki şefin idaresi altında an
nı tetkik vn:ı:tteııl de \•erilmiş - israrl~ talep etmişti. İngiliz ordusu takvi- ket talimatnamesi hukumlerine gôre arnş -

tııgoaıavuadan istcdl,...mlz kadar kc- ye edilmedikten bll!ika şimal limanlarına tırmalarım yapacak ve "çRlıştıgı mıntaka-
t1't J .,, cekildi ve oraılan adayı kıta iızerinde mü- .. • 
~ lrnıeğe lmkAn vardır. BugUnlcrdo dııfRa etmek ic;in gayretlerini fransız ordu- nın coı;rafı ve mulkı rabıta ve duruml!ırı-
e Yactıın gelecek ticaret hcyctlyle mtı- su ile teşdk edeceı;: yerde adayı adada na göre 1 den 4 e kadar kazadan murek • 
'it erıınızı hltlrdlkten sonra Hnmnnya müclafna etmek üzere irkfi.p ameliyesini kep" bölgeyi faılıyet sahası ittihaz edecek-

!!:enı, mlkyMla kereste getirilmesi 
;r \in olup olmadığı lnıkMt arııştınla- bekledi. tir. Her ekip Zirnat Enstıtuıu profcsorle-

3. - Belçika kır alının ihnnetinden sonra rinden ve Ziraat V eklileti mutehassısların
>'&la lhUyncını karşılıyncnk kad:ır inı:-iliz ve fransız orduları Diınkerque'e dan bir şefın idaresinde S illi 12 kişiden 

teının ettikten 80nra piyasanın doı;rıı ricat ettıkleri zaman fransız ve in-
~~e.tıdlne nizamını bulacağında ştip- giliT kuvetlerinin mıısnvi miktnrda tahli- mlırekkeptir. 

~ıır. yesi lazım gelirken evcla in~iliz ordusunun Yukarda isimlerini zikrett"ğımiz vila • 
ı...ll ifade ederken bugllnkU plyıum,yı en buyuk kısmı yani beşte d0rılü kıırtarıl- yetler dahllınde mevçııt butun kıiyler, bir 
. "Uf bırakacağımız m!nasını istihraç mııı, fransız ordusunun aııcak yarısından kaç hanelik ufok bırlilı:lerden munferit 

t'k l!ıo:ımdır. Onunla d!l meşgul ol - azı kurtarılabilmiş ve hiicum ııralıal;ırı ile 
ll:ı:u yukarıda a6ylemtıı bulunmak. levazım ve muhimmııtın hepsi teıkedilmiş- çiftçi işletmelerine kadar her yer adım a-

Hindi ç in 'f' de 
~AZİYET 
VAHİM 
(Bası ı inci say/ada) 

ıqla liainan'da japonların vasi 
~'ta tahşidat yaptıkları haber 
~ektedir. Çin sularında toplanan 
donanması müteaddit kruva

t~ıe tayyare gemilerinden ve bir-

• torpido ile mühim miktarda nak-. 
tcrniııinden terekküp etmektedir. 
~ tniktarda japon kıtalarının ce
t ~İn'den Hainan'a nakledildiğ i 
~ 111lrniştir. 

~ltz makamları müdafaa 
ırlıklarınr tacil ediyorlar 

~..lting'den gelen bir habere göre 
ıçinideki fransız makamları mü

lı hazırlıklarını tacil etmektedir
~· tltada mühim miktarda Annam 
~?içini kuvetlerinin hareketleri 
Uştür. Japon umumi müfettişi

~Utni valiye yaptığı tekliflere 
bıların bugünlerde cevap verrne
/klcnmektedir. Japonların Hin-
11dc askeri, havai ve bahri üsler 

t~t:rnck ve askerlerine ~ind.içini~ 
Çıtlcr temin eylemek ıstedıklcrı 
~:\tnrnaktadır. Japonların hedefi 
~ıg olmak üzere Çine bu istika
•!\ de hücum etmek istedikleri 
lhYor. 

1tıgiltere Çin'e yardıma 
t, devam mı ediyor ? 
'tt o, 9 a a. - Stefani: Japon hariciye 

1 namına ıiz söylemege salahiyet tar 
ijk llıatbuata beyanatta bulunarak ia
't ~ınetine gelen son haberlere ı:ıöre 
•rtc nin, giriştigi teahhLitlerin hilih

lııı alı:, Çankayeek hükumetine yardıma 
>ıı1 tttıcini soylcmiştir, 

/
1
at bu vaziyetm kati surette aydın

ıı 1bım geldiı:ini c;iınkü japon hıikü-
t)l ngiltere'den yardım görerek har

t Ilı etmesine Çankayşeke hükümetlne 
tl'l \1cc;hlle müsamaha etmiyeceğini i

'tııiııtir. 
JQponya'daki lngiliz 

~ ~ Qlcyhtarlığı artıyor 
bo, 9 a.a, - Japon Timeu gazetesi 

,t tı ~kı arasında ını::iliz aleyhdarlığı
'tt~ c;e arttığını bildiriyor. 
'' ~obe, Naı;oya ve diger bir çok 

hu tlıırleri önümüzdeki pazar günü i
~~lı: mitingler hazırlamaktadırlar. 

Ulı:tı. butün japonya'da vilayet idare
tıı1liınete ve lngıltere'nin diplomat ik 
'do~erine karar suretleri gondererek 

,.. tıi 
1 
daki ingi1iz nüfuzunun bertaraf 

"l ııı·· uzumunu ve bu hu11ust a hukü -
liZabır olduklarınr bildirmişlerdir. 

41ınanya üzerinde 
Yeniden tezgôhlar 
tayyare meydanları 

b Ye demiryolları 
01llbardıman edildi 

\t ~:a, ? !la .. - Hava nezaretinin iıtih
t;ı1t11':ısı, tayyarelerin kanıtlarında 
,~ ttı;U cihetle, Kiel limanınr bombar
"ltd l'lleğe gitmiş olan bir kac; in giliı 

ı t, 1ınancısı fazla irt ifalara çıkama -
>ı:q 
~l' •louııaya mensup sair bombardı • 
,.oırareleri cok fena olan havaya rağ
b_;ırına devam edebilmişler ve bu • 

~ k( ,rnıntakadan geçerken t e$his c
t1l?ı.~rı bir deniz tezgahını bombardı

~1t ~•lerdir. Bir infillk silsil esi mü· 
'"i11 ~eğe muvaffak olmuslardır. 
t 

11 
tırnalinde, bir demiryolu hattı ii-

~O~t botnbalar düşmete başladığı za. 
enın tayyare meydanmm bUtün 

tir. dım, karış kan& tetkik eclılecektır. Buna 
4. - Fransa meydıın mulıarebesi esna • göre tanı 450000 çıftc;ı ıı;letmer;i gıizden 

sında, başvekil B. Cörc;il'in 18 haziranrla geçirilecek, en ufak bir teferruat ihmal e
beyan ettlgi &ibi fransız kuvetlerinin ya- dilmeksizin mulassal malQmat toplana -
nında yalnız iıc; fırka inııiliz aıkeri harp 
ediyordu. 

Neticede GU vaziyet karıııııındR kalın -
m15tır: Fransa meydan muharebesinde bir 
tarafta 40 milyon nufuslu bir millet, diğer 
tarafta da ı 939 daki zaferlerinden beri 110 
milyon nüfusR sahip olmus bir impnrator
luk karşı karşıya kalmış bulunuyordu. 
Bundan baııka fransız ordusunun büyük bir 
kı mı İtnlya'nın taarruza ı;cçmcsi dolııyı
ıiyle Alplerde ve Tunus'ta tutulmakta idi. 

Fransız ordusunun hemen hemen bütun 
tankları ve en mükemmel levazımı Dun
kerque ricatinden sonra Belcika'clıı kaybe
dilmişti. Bu suretle bir tarafta 3000 tnnka 
mnlik ve 11 i zırhlı fırka olınak üzere 150 
alnıan fırkası ve 5000 tayyare, digeı- tnraf
ta iı;e 60 franııız fırkası. 300 tank ve 3 in
ı;ilix fırkası bulunuyordu. Bu hiiyük niı • 
betsizliı::e raı:men bir hafta ııiıren meydan 
muharebesinde mukavemet ııiddetli olmuıt 
ve ilk 48 snat franııız askerleri yerlerinde 
tutunmaı:a muvaffak olmuşlardır. 

S. - Ru harp esnasındaki asker ve sivil 
olarak fransız zayiatını ölü, yaralı ve esir 
olmkn üzere bir buçuk milyon ki~i tahmin 
etmek mümkündür. 

caktır. 

Anket, toplanacak maliımat bakrmından 
iki kısma ayrılmıştır. ı. mecburi kısım. 
Bu kısım ideal bir köy anketinde behema
hal bulunması lazım r.elen miıtaleaları ih -
tiva ediyor. Bu meyanda kıiye daır cografi 
mıılünuıt, sınır krokisi, tarıhi ve içtimai 
maliımat, nUfus (ailelerin miktarı itibariy
le), insan yiyecekleri, koylunun meşgale -
teri. insanların sıhi vaziyeti, köylunun ma
li vaziyeti, tasarruf ve kuUanışa ı;öre ara
zinin taksimi, arazinin sulanabilmesi, in -
sanlar ve hayvanlar için kullaııılan sular, 
ziraat arazisinin genişlik sahası, ekilen a
ra:ı:inin mesahası, tarla nıalısu15.tı ve nevi -
!eri (bilhassa buğday, arpa, yulaf, çeltik), 
kilogram olarak nlınım malısu!lit, af.açlar, 
ormanlık ve yakacaklar, ekilen ve dikilen 
nebatların düşmnnlan, binek, yük, koşum 
hayvanları, irat hayvnnlıırr, hayvan yetiş
tirme ve yiyecekleri, hayvanların rııhi va
ziyetleri, ham • yarı mamul türlü mahsul
ler, ziraat vasıtalan, en ince tcferruatları

Son taarruz esnuındeki zayia t hakkında na kada r ıerek kemiyet, g erek keyfıyı:t 
bir fikir verebilmek ic;in İngiliz radyosu-
nun 29 hazirandn san t Z2 de yaptığı ne$ri- bakımından t esbit edilecektir. 
yatı hatırlatmak isteriz. Aisne üzerindeki 2 - İhtiyari kısım ki, bu kısma daha az 
fransız fırkasında calışmakta olan bir in- ehemiyetli olan malUmat ve müliihazalar 
giliz hastabakıcı hemşiı enin mezkur rad- konacaktır. Mecburi kmma konamıyacak 
yoda ne$redilen beyanatında fransızlarrn ol:m hususlar bu kısma iliıve edilecektir. 
cesareti sitayişle yarledilerek 12 bin kişi-
lik fırkıırlan yalnız 1500 kişinin geri geldi- Ekip şefleri tetkikatı muteakip defter-
ği bilılirilmişt i. terini imzalayıp Ziraat Vekaleti Kciy enıı-

6. - lnıtiltere'ye kar$ı düriist davranmıt tit uleri bürosuna göndereceklerdir. Bun -
olmak maksadiyle yukarııia zikreılilen hal- dan Bonra köy en&ti tüleri biırosu yapılan 
!ere rağmen fransız hükiimet i, nlmanlııra araştırmaları bir program altında ilerlet • 
frnnsız donanmasının İngilizler aleyhine mek ve kıymetlendirmek için faaliyet im -
kullanılmıyacagına dair hükümler koydu- kanlarını bulacaktır. Ekiplerin bir kısmı 
rabilmek icin cok ai;ır &artlar kabul e tmek 
ururetinde kalmııtır. Filhakika Almanya'- 1-2 gün evet tetkik (Ilahallerine hareket et-
ya kabul ettirilen ve fransız donanmasına. miılerdir. Son grup ta pazar akşamı Anka
ai.t olan 8 inci maddede şôyle denilmekt e- radan ayrılacaktır. Ziraat VekUeti ekiple
dır: re gittikleri yerlerde mevcut mülki teşki -

" Alman hiıkümeti silahtan tecrit edile- !it v e !mirler tarafından lizım gelen bü _ 
cek olan fransız harp donanmnını kendi 
ihtiyaçları ic;in harp zamanında kullanmı- t im yardım ve kolaylıkların gösterilmesi-
yacağınıı dair fransız hiikümet ine ka ti ve ni alakalılardan iatemiııtit. 
sarih teminat verir. Bundan başka alman 
hükümeti sulh akdi sırasında fransız h arp 
filosu üzerinde hic hir iddiada bulunmama· 
irı da t aahhüt eder." 

Bıı.ı;vekil R. Çördl, 13 haziran 194-0 t a
rihinde yüksek konseyde yaptığı hı:yanntta 
Framıa donanmasını rliişmana teslim etme
digi ve miıtııreke hlikümlcri ara~ına böyle 
bir ihtimali bertarnf edt.n bi r hiıküm koy
durahildii:i takdirde İnş:ilt ere'nin Fnınsa'
va kıırııı hütiin do&tlui:unu muhafaza ede
ceş:ini ve mutlak bir zaruret karşmn rl ıı ka
larak miinferit bir sulh yapana bunu ma
zur göreceğini söylemişti. 

7. - B ütiin hukukcuların, eski müellif
lerin, devletler arası hukukunda otori te ııa

.hibi muharrirlerin üzerinde ittifak et l ik
leri bir nok ta vard ı r ki o da şudur: 

Başvekôlet 

muhasebesinde tayinler 
Ba~vekalet muha sebesi müdür mu

avinliğ ine İzmir tahsilat müdlirü BB. 
M üeyyet O r, birinci mümeyyizliğe 
m aliye m uhasebe müdürlüğü , birinci 
m ümeyyizi Niya zi Türkcri, memurlu
ğuna m aliye m uhasebe müdürlüğü 
m emuru M . A li Aycriş ve Mithat 
Kahyaoğlu, ikinci miımeyyizliklere 
A dliye vekaleti m uhasebe müdürlüğü 

"Bir muahedenamenin ihtiva ettiği hU -
kümlerin tatbiki ortadaki milletlerden bi- ikinci mümeyyizi Halil Çobanoğlu, 
rinin mevcudiyetini t ehlikeye koyıı.cak bir bütçe v e m ali kontrol umum m üdürlü
h~I doğura.cak olur~a o hukıimle~i~ ~atbi- ğü ikinci müm eyyiu H asan P o lat, 
kı ta lep edılemez. Bır devlet kendıııın ı par- M . h b · d'" l"" ~ ·· ·k- • 
r;alatan ve hatti büabutün ortadan kaldrr- . alıye m u ase e m u u r ugu ı ıncı 
mak istidadını gost eren mukellefiyetlerden 

1 
m üm eyyizi N urett in A t man naklen t a 

ibra edilmelidi r. Çünku hiçbi r itt ifak mua- yin edilmişlerdir. 
hedeai bir m illet i intihara icbar edemez." 

Burhan Belge Trabıon'da 

bir koni erans verdi 
T rabzon, 9 a.a. - Sehrimizde bulunan 

matbuat umum müdürlıiğu ba~ müşaviri 
Burhan Belge, dün halkevi yazlık bahçe
sinde derın alika ile dinlenen b ir konusma 
ynpmışttr. 

H atip milli misakımızın bUyük tarihi e
hemiyeti iızerinde durarak, bunun dün ol
dui:u kadar bugün ve yaı ın da taşı dığı ör
nek olucu vasfını kuvetle tebariız ettirmiıı 
ve alkışlanmı~tır. 

Toplantıda vali Osman Sabri Adal, part i 
müfettişi Sa ılet tin Uraı, mebuslar, bütün 
memurlar ve büyük bir halk kütlesi bulun
muştur. 

ışıkları sönmü5tür. H usum tayyare mey
danının inh aahası üz erine bombalar atıl
mıştır. 

Difer bir ingiliz tayyaresi kanadlarındı 
mevcut olan ve kendisini ağırla&tıran buı 
kütlelerine ve bulu tların kesafe tine ra.t -
men mü$kül!t la i rtifa alabild iti halde, bir 
tAyya re meyduunı te5hiı etmeğe muvaffak 
olmuı ve bombalarmı atmııtır. 

Fransa' da yüksek 
adalet divam toplandı 

Clermond - Ferrand, 9 a.a. - H ava& bil
diriyor: Yüksek adalet divanının ilk cel -
sesi italyan, amerikan, hvis:re, macar , ru
men. yus;oslav ve tlirk ıazeteciler\nin hu
zuriyle dun aktedilmİtitir. 

Bu münasebetle matbuat bazı devlet a -
damlanna terettüp eden mı:suliyetler me
selesiyle yeniden meHul olmıya başlamıı
tır. 

ı,-··~:·i·:·;;:::;·~=~·~·;;:-.. ı 
Doğar ? i 

f B ir m illetin kuvct i servet inden! 
t z iyade Çocuklarının sıhat ve gür-.-! 

i
l bü·zlüğü v e fertlerini n vüc u t ve İ 
ahlakının sağlamlığı, mesai v e i 

• mü~külata m ukave m et i , h er şeyi ı 
ı olduğu gibi ıörebilmek kud r e- i 

tinden teıekkül eder. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Türkiye şeke r fabrikaları A. Ş. memurları 
D) Hakiki ve hiıkmi p.hıslann ynpacak

ları teberrular. 

ya rd ım bi rliği 
. . 

n ızamnamesı 

Birliğın mevzu ve gayesi : tun birlik işlerini niza.mrume hukUmlerı 

E) Birlik ıervetının tenmıyesınden mil • 
te:vellit gelırler. Eu tedıyat, sahıpleri lehi
ne, işbu nizamnameye tev f:kan yapılması 
icabeden yardımdan ve fesıh halinde de 
tasfiyeye ııtirik hakkından baska hı-; bir 
alacak hakkı doğurmu. Azalar b ' rl kteki 
me:ıfaatlerini ahare temlik "eya terh:n hıık
kından ııimdıden fe:o:gat ederler • 

Madde : 1 - dairesınde tedvir, tetkik ve mııhazi karar· 
A) Birlik mensubu memurlardan olenle- lan ittıhaz ve infaz 

rin teçhiz ve tekfinlerıne ve bu ebedi gay- B) - İndelhace birlik vazifelerinde ça
bubetin aile bütçesı uzerınde husule geti - 1 ııştırılacak memur ve müstahdemleri tayin 
receği biıyük tahavviıliin ilk ııarsmtılarını ve tebdil ve bunlara verilecek ücret" eri 

Eırlif;in mali ıdaresi : hafifletmiye veya yeni vaziyete intibakı tesbit, 
Madde: 12 -

kolaylaştırmıya medar olmak üzere, azanın C) Birlik varidatını tııhı.il ve bunlardan 
A) Bırliğin mali idaresini idnre heyeti 

hali hayatlarında irae edecekleri kanunen nizamnameye göre, bankaya tevdi e:iıle -
bakmakla mükellef oldukları ailesi efra - cek kısmını tevdi ve lüzumunda istirdat ve yapar. 
dından veya bunların bulunmaması halin • gerı kalan mevcudatın muhafaza ve tcnmı- 1 B) Azanın i~bu ni~mnamı: ile muayyen 
de diğer kimselerden dilediklerine aşagıda ye §ekillerıni tayin ve sarfiyatını ifa ve malı muke~lcfıyetlerı aylıklarından ş rke
yazılı hükiımler dairesinde bir defaya mah- azaya temin olunan menfaatleri mevcut tin muhtel.ıf muhaıebeJe .. ıncc tedı~e sıra
sus olmak üzere, nakdi yardım yapmak, hukiim!er daıresinde zamanında tesvıye ve sında tevkıf olunark mufredath bır kadro 

B) Birlik mensubu memurlardan, çalışa- birliı;in her turlü hak \'e menfaatlerıni ile 15 gun zarfında $ırk.et mcr~ezi vasıta • 
mıyacak derecede mat<il du enlere kezalik muhafaza ve muda!aa. ı s iyle birlik ıdare heyetıne tedıye e~ 1 r .• 
aşaı;ıdaki hukıimler dairesinde bir defaya D) Birligin kanuni defterlerinin tutul • C) İdare heyeti her uç senede bir b rlı-
mahsus olmak uzere yardımda bulunmak, masını temin, gın m'.lli vaziyetini tetkik ettirerek yar -

C) Birlik mensubu memurlardan kendi E) Ge~en yıllara ait hesap muamele ve d.m had ve şekillerinin tezyit ve tenk s ve 
sunu taksirleri haricinde fevkalide sebep- bilançoları tanzim ve gelecek ıki yıla alt tebdıline hızum gorurs!: umutr'i heyetçe ni
lerle mali :nu1ayıkaya düşenlere aşagıda • biıtçeyı ihzar ile umumi heyetin tasvip ve zamnamede gerekli tadılit ıcra olunur. 
ki hiıkiıınler dairesinde muavenette bu - tasdikına arz, 1 Yardım miktarları: 
lunmak, maksat ve gayesiyle bir Yardım F) Umumı heyet kararlarını icra, 1adde: 13 -
Birliği teşkil edilmı~tir. Bu bırliğin &ube- G) Birligin fesıh ve lnfısahı halınde tas- A) Birlik azası iken ölenlerden şirketteki 
feri olmıyacaktır. fiyes ini intaç ve aza haklarını tevzi, et • hizmet mıiddı:tlerı S 1eneye k dar olanların 

Birliğin adı ve merkezi: mekle mükelleftir. 1 (be5 sene dahil) nızamnameyc uygun be -

Madde • 2 B' l" "' d (T .. k' ş II Reis• İdRre heyetine riyaı;et ve yanııamelcrinde ıosterdıklerı kimselere i-
ker Fabrikaları A. ş. Memurları Yardım birliğin biıtun muamelatına nezaret ve her dare heyetince asgan haddi 300-. (üç yüz) 

• - ır ıgın a ı: ur ıye e- ı · · 
Birllgı) dır. Merkezi, Ankara'da Turkiye turlü evrak ve vesa ikıni ve bu' meyal}da liradan aşagı olmamak Uzere muteveffanın 
Şeker Fabrikaları A. ş. merkez binasın . bank:ıya tevdi ve istırdat olunacak meba- ıırkelten aldıgı son maaşının altı miıılı nıs
daki dairei mahsusadır. lige ait makbuzları ıdare heyeti iırasmdan bı:tınde ~ e 5 (beı) seneyı geçen her hizmet 

biriyle muştereken imza ve gorcceiı tu • &enesi içın de yarım maa$ ıli.vesiyle, baliğ 
zum uzerine her zaman idare heyetını içti- olacagı mıkdarda bır yardım parası olume 
maa davet eder, ıttıla \'Ukuunda derhal odenir. Şirkettı:kı, 

Bir/igin Mucssısleri : 
Madde: 3 - Birlik, Turkiye Cumhuriye

ti tebaasından ve: Tur kiye Şeker Fabrıka
ları Anonim Şirketi Umum Mudur Mua -
vinlı:rinden olup Ankara'da Yı:-ıieehır"de 

İsmet İnonu caddesi No. 27 Tekeli apartı
mnnrnın 2 num;ıralı dairesinde mukim Mit-
hat Konur, Türkiye Şeker :Fabrıkalıırı Ano. 
nim Şirketi Umum Muhasebe Müdiıru olup 
Ankara'da Yenişehir'de Konur sokak No . 
A. 8 ikinci katta mukim Hulusi Ergendi, 
Turkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirke
ti .müşavir avukatı olur> htanbul'.d:ı Doga
ziçinde Arnavutkoyünde birinci caddede 
Ucur apartımanı No. 2 de mukim Hayati 
Barbarosoglu (Ankara'da Belvupala&'ta 
kalır.) taraflarından kurulmuştur. 

Birli/Un uzuvları ve idaresi : 
Madde: 4 - Birligın uzuvları umumi he

yetle idare ve miıraknbe heyetlerinden iba
rettir. 

Umumi 11eyct: 
A) Umumi heyet idare heyetinin talep ve 

daveti ve birlıge mensup azaların bizzat 
veya aşağıdaki şekılde intihap edecekleri 
mümessillerin iştir5.kiylc iki senede bir 
toplanır. Bu içtimaın günü, s:ıatı, yeri, ruz 
namesi en az uç giın önceden biri Ankara 
ve diğeri İstnııbul'da çıkıın gazetelerden 
olmak üzere liiakal iki gazete ile İlan olun
makla beraber lıükünıetc ile bildirilir. İçti
ma geri bırakıldığı takdirde sebebi illind,-ı 

gösterilmek suretiyle aza ve mümessiller 
aynı merasim yerine getirilmek şartiyle i
kinci bir içtiman davet olunur. Umumi he
yet içtimalarr hiç bir ı;ı:beple bir defadan 
ziyade geri bırakılamıyacağı gibi bu içti
malarda ruzname haricindeki hususat dn 
müzakere olunamaz. Ancak mevcut lizanın 
en az yirmide biri tarafından mü:ı:ııkeresi 

istenen maddelerin ruznameye konması 

mecburidir. 
B) Merkezde çalışanlar Şirket Teftiş 

Heyeti Reisinin veya Başmüfettişin ve 
Fabrika ve teşkilatın diğer kısınılamıdaki 
memurlar da o mahallin baı;lı bulunduğu 
müdür- veya en biıyük amirin riyaseti al . 
tında toplanıp tiirket merkezindeki memur
lar arasından reyi istimale saliıhiyetli bi
rer mümessil intihap ve keyfiyeti alelusul 
tesbit ederek birlik idare heyetine bildi • 
rirler. 

C) Mevcut azanın beşte birinin talebiyle 
veya idare heyetinin karariyle fevkalade -
den de azaların reyine muracaat edilebi -
fü. 

D ) İçtimada hazır bulunan aza ve mü -
messilin bir reyi vardır. 

E) Kararlar mevcut llznnm mutlak ek -
seriyetiyle verilir. Fesih kararları için üç
te iki ekr.eriyetin taahkkuku ıarttır. 

F) Umumi heyet idare heyeti reisi tara
fından açılır, içtimaa nisnbete ait yoklama 
yapıldıktan sonra mevcut liza arasından 

bir reis ve iki katip ses:ilir. lçtlmaın müte
akip safahatı bu reis tarafından idare olu
nur. Umumi heyetin müzakere zabıtlariy -
le ittihaz olunan mukarrerata ait yazılar 
umumı heyet reilii ve katipleri tarafından 
imzalanarak dosyasında saklanmak iızere 
idare heyetine tevdi olunur. 

İdare heyeti: 
İdare heyeti şirketin umum müdür mu

avinlerinden biri ile umum muhasebe mu
diirü ve müşavir avukattan ibarettir. 

Mürakabe heyeti : 
Mürakabe vazifesini ılrket umum müdü

rü ile tı:ftili heyeti reiıi ih ı-derler 
Umumi heyet içtimalarında ittihaz olu

nan kararlardıı.n, bu içtimada bulunn:ıyan 
iza, toplantıya igtirak eden aza miımessll
ler vasıtasiyle ve umumi heyetçe karıtt ve
rildigi t akdirde nyrıca idare heyetint•.- a • 
zanrn baglı bulunduğu ljekı:r fabrik1ları ve 
bunlara tabi diğer teııkilatları amirlerine 
gönderilecek karar suretl~:'i üze, ine ıttıla 
hasıl olduguna dair her fi.ı:anın irrzası alın
mak suretiyle haberdar edilir 

Umumi heyetin vıı..zifeleri : 

Madde: 5 - Umumi '"eyetin vazifeleri 
şunlardır : 

I. - Ana nizamnamenin tadili, 
II. - Hesapların ve mlir'!kip raporları

nın tetkiki ve bilançonun taı:dikı, 
III. - BU-ligin feshi. 

idare heyt!ti vt azalarının vazife ve sa
lahiyetJeri: 

Madde: l'i - Kendi arııld:ınd:ı yapacak
ları seçime göre, içlerinrlen biri reis ve 
diğeri umumi kfi.tip ve üçiıncusü de muha . 
&İP ve veznedarlık vazifeltrini deruhte e
decek uç kişiden mürekkep birlik idare lie
yetinin müçtrmian ve bu"lhr Jan her biri -
nin munferiden vazife v! salih!yetleri aşa
iıda t esbit edilmiştir. 

1. - İdare Hareti : 
A ) Aralarında kararlıı.5trracakları za -

ınanda veya. reisin davetiyle :opbnarak bü· 

III. - Umumi katip: Umumiyetle bir _ bu yardım mıkduı hiç bir .zaman 12 m:ı~ 
ligin yazı i§lerini id re ve gaybubet•n.de re- yekununu tecavuz edemez. Beş seneden 
ise vekalet ve bilcumle e\ r k ve alk ve fazla hızmet muddetının hesabında tam se
makbuzları indelhace reısle bırlıkte mu§ • neden aşaı:ı hizmet muddetleri nazar a • 
tı:re'{en imza eder. tınmaz. 

IV. - Muhasip ve veznedar: birligin B) Birlık azası iken, çahiamıyaeak de • 
vezne ve bankadaki butun nıı'· t lcrini tev- recede malul düşenlere de (ıdarc heyetin
di, tahsil, istirdat ve tediyatının {a ve tan- ce tesbit edilecek) Turkıye 'Şeker Fabrıka
ziminden diğer mevcudatı, n .. ı. t nden ları Ananım ısirketi sıhi teski12tının mı • 
ve bunlara müteallik hcsabat , ... tat ve hlliyetl tcvsık eden raporunun ibrazı mu • 
vesaikin muntazaman tutulnı sı"drn ve mu- kabilinde ıdare heyetince (A) bendindeki 
hafaznsından mesut ve blrl Kin bilumum aart ve mikdarlar daıresinde bir defaya 
evrak ve vesaik ve makbuzlarını indelha- mahsus olmak iızere aynı yardımda bulu • 
ce reisle birlikte ımz ya mezundur. 

Madde: 7 - Birlıği, idare heyeti temsil 
eder ve bu heyet fahriyen çalııır. 

Bir/itin tutacağı delttrler Vt! bunların 

ihtiva cdeceli kayıtlar : 

Madde: 8 - Birlik hizalarında go&teri -
len k'lyıtl rı ihtiva etmek üzere aşa~ıda 

yaıılı dı:herlrri tutar. 

nulur. 
C) Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. hiz

metınde bulunmak ve bu hıımeti üç seneyi 
doldurmuş olmak prtiyle sunu taksırlerl 

haricinde fevkalade sebeplerle mali mu • 
zayakaya duştuklerinden dolayı kendılen • 
ne nakdi yardımda bulunulması, ba lı bu -
lundukları en btiyUk imirlerınce teklıf e -
dılen birlık azalarına, idare heyet nce t et -

A) Aza defteri: Birlige girenlerin hü • kik edıleı:ı:k b;ı teklıflı:rin kabulu halinde 
viyetleri, birlige girım tarıhleri aylık ve 
nizamnamede yaı:ılı dığer hallerdeki teah
hutleri bu deftere yazılır. 
B) Karar defteri: ldue heyetinin karar -
!arı tarih ve numara sırnsiyle bu deftere 
yazılır ve knrarlann altı reis ve baların 

imzalariylc tasdik olunur. 
C) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen 

ve gıinderilen evrak tarih ve numara sıra
ııiyle bu defterlere kayıt \'e gelen evrakın 
asılları ve gönderilen evrakın mtısveddelt!
ri bu tarih ve numaralar altında dosyala -
rında hıfzolunur. 

D) Varidat ve urfiyat defteri: Birlik 
namına alrnan blitün par.alarm alındıkları 
ve &arfolunan paraların da verildikleri yer
ler sarih olarak bu defterlerde gösterilir. 

E) Bilanço ve hesabı kati defteri. 

Birliğe girmek ve birlikten çıkmak şart
ları: 

Madde: 9 -
A) Bu birliğin teşekkiilü tarihinde Türki 

ye Şeker }'abrikaları Anonim Şirketinin 

kadro dahıli memuru bulunanların cümlesi 
baııkaca merasime tabi olmaksızın birli . 
gin ıizasındındrrlar. 

B) Birliğin tee kkulünden sonra şirkete 
intisap edecek memurların birlife iza ola
bilmeleri 45 yaşını bitirmemiş ve idare he· 
yetinin teshil edecegi ve !iirket sıhi teş -
kilitı raporiyle bedeni arızalardan salim 
bulundukları tahakkuk etmiş olmak &artiy
le idare beyci kararına baı;lıdır. 

C) 18 yaşını doldurmamıı; olanlar bu bir
liğe giremezler. 

D) Dirlik mensubininin şirketten istifa
sı veya hizmetine şirketçe nihayet veril -
mesi hallerinde birlikle alii.kalarr kendili • 
ı:inden kesilmiş ve banın her hangi bir 
suretle birlikten çıkması da bilcumle huku
kunun sukutunu mucip olur. 

E) II. inci maddenin (B) ve (C) fıkra
larındaki teahhutlerini uı; aydan fazla ge • 
ciktiren veya teahhiıtlerini ifa için idare 
heyetinin mukerrer ihtarlarına meydan ve
nn banın idare heyeti karariyle birlikle 
alakaları kesilir. 

Şirketten ayrılanların birlıkle olan mü
nasebetleri : 

Madde: 10 - Birlik izası memurların 

kendi sunu taksirleri haricinde, sadece 
yaşlarının ilerlemış olmn&ından veya ııir -
ketin muvafakatiyle ahar bir vazifeye nak
len tayinlerinden dolayı şirketten ayrılma
ları takdırinde idare heyetinin muvafaka • 
tiyle mükellefiyetlerini fas;lasız olarak 
muntazaman ednya devam etmek ıartiyle 
şirkette son almaktn oldukları maa11 haddi 
üzerinden birlikteki atakaları mahfuz tu· 
tutabilir. Bundan maada, eirkette be& sene
ye baliğ olen bir hizmet muddetinden son
ra, müesseseden istifa etmek veya kadro 
harici kalmak suretiyle ayrılanlar da aynı 
hükme tabidirler. 

Birliğin gelirleri : 

II, - Birligin gelirleri &Unlardır: 
A) Birliı;e dnhil olurken memurlardan 

bir defaya mahsus olmak üzere alınacak 
TL. 12- (on iki lira) duhuliye (Birlığin 
teşekkülünden sonra yeniden intıssp ede
ceklerden bu para idare heyeti kararıyle 
her ayki maaşlarından mukassaten kesıl -
mek suretiyle alınabilir.) 

R) Birlik azası memurların Ankara mu • 
vakkat tazminatı hariç olmıık üzere her 
ayki maaşlarının <ö 1/2 (yüzde yarımı) 

nisbetinde kesilecek aidat. 
C) Ölum ve ma!Uliyet vukuunda, yapı

lacak yardım miktarına tekabiıl etmek iı . 
zere her memurun aylıfından mutenasiben 
kesilecek mebaliğ, ( Bu tevkifatla elde edi
lecek mebaliğ yekilnu ya!nız ölen veya ma-
1111 düee!lin son maa§mın &ltr m isli batiğin. 
den ibar et olacaktır.) 

aidatı rru tcrakime yekılnunun nısfını t e • 
cavuz etmemek uzere nakdi yardımlarda 

bu'unulabilir. 
Madde: 14 - Azlintn birlikteki menfaat

leri cari kanunlara göre bir giına tevkifa -
ta tabi olmadığı gibi, kabili haciz ve tem
lik dahi degildır. 

ıs - Azalar birli{:e dahil oldukları ta • 
rihte olilm halindeki yardımın birinci mad
denin (A) fıkrasındaki esas ve sılsileye ri
ayet suretiyle kimlere yapılacaı;ını beyan
namelerinde tasrih etmi;ye mecburdurlar. 
Azanın beyannamelerinde gosterdıklerl 
muteneffileri billhare bıı~ka beyanname ile 
degıştirmege hakları \'ardır. Beyanname -
sini tanrime muvaffak olmadan vefat eden
lerin haklan hır ilamla taayyun edecek ka.. 
nunı varislerine ıidenir. Beyanname ile 
gosterilen mıitcncffiin nizamnameye uygull 
olmaması veya vefat edip de yeni mutenef
fiın gıisterilmemi~ olması hallerinde de hü
küm boyledir. 

Beyannameler sahibi tarafından bir zarf 
isine konularak kapalı bir halde arkası 

mumla ve kendi zatı imzasiyle imzalan -
dıktan ve mafevk amirce de resmi muhurle 
ayrıca temhir edildikten ve üzerine adı, so
yadı, memuriyet mah:ıl ve sıfatı ve sicil 
numarası kendi eliyle yazıldıktan sonra 
makbuz mukabılinde mafevk amire teslim 
edilir. Boylece merkeze sevkolunacak zarf
lar birlik idue heyetinin kasasında YCYI. 
tensip edeceği diger bir mahalde muhafaza 
olunur. 

Madde: ll'i - Birlik sermayesinin birse
nelik takribi vuku:ı.t ve yardım tediyatına 
tekabul edecek kısmı idare heyeti karariy
le milli bankalardan birine faizli hesabı ca
ri ~eklinde tevdi edılecektir. Mütebaki kıs
mın ileri senelerin muhtemel yardımlarını 
derhal ıidiyebilecek seyyaliyeti muhafaza 
etmek aartiyle tenmiye eekli idue heyeti
nin kararına ba{:lıdır. 

17 - Birlik kavanin ve nizamatı mah • 
susa&ına tevfikan emvali gayri menkule 
iktisap \'e tasarruf edebilir. 
Birlığin lesbi halinde sureti tasfiyesi: 
Madde: 18 - Umumi heyetçe birliğin 

feshint' karar verilmesi halinde serveti 
mevcutlesı azalara nakden ve birliğe tev • 
di ettikleri mebaliğ ile mutenasıben taks'lll 
ve tevzi edilir. 3187 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Ankara kızılay ıefkat yurdu idare me
mw·u Vehblııın vefatı haaeblyle emvaline 
mahkemece vaziyet edilmiş ve kamınu me
deninin 532 inci maddesi mucibince defter 
tutma muamelesi de ikmal olunmuş oldu -
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar 
da dahil olduğu h::ılde bll!.'Umlp alııcaklı ve 
borçluların kanunu mezkQrun l'i61 fnct 
maddrsl mucibince bir ay 7:arfında \' !laiki 
resmi;) el eriyle birlikte Ankara 3. cU sulh 
hukuk mnhkemesıne muraclUl.tlan ve ala . 
caklarını \akttyl kayd"ltirmlycnlPrın mır
rasçıya ne şahsen ve ne de ter kcye izafe
ten takıp edcmlyec klerl ve miruc:ıları!lın 
dnhl kanunu mrikfırun 534 llnc.ı m dd si 
mucib nce 3 a:v zarfında mUracaatınrı ıu -
zumu llfın olunur. 3101 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

KUçUk Yozgadın qağı mahalle inden 
olup 1 i. i. 940 tarlhlnd Anknrada ölen 
Feyzullah Kutlunun terekesine mahk mc
ce vaziyet cdılmtu olduğundan kefal ti ha
&"biyle nlacnklı olanlar d:ı dııhll oldııP:u 
halde biletimle alacaklı ve borçluların ka
nunu medeninin 561 lııcl macld si mucıbln
ce bir ay zarfında vcseaikl resmlyd rtvle 
birlikte Ankara 8. Unctı eulh hukuk mah • 
keme.Eine rnüracutıarı ve alacakla.rıı:ı 
vaktiyle kaydettlrmlyenlertn mirMc;ı;)'Q ne 
§ahııen ve ne de tenkeye !:af ten takip e
demiyeceklert ve mirasçılarının dahi ka -
nunu mezkQrun ö84 Uncu maddesi muci
bince ,3 ay z&rfında mUracaatınrı ltizumu 
llAn olunpr. aıoo 



-·-
SIHHAT VE IC... t JMAI M. V. 

Yerli kok kömürü ilanı 
Sıbat ve içtimai Muavenet Vek~letin

den : 
Vekllet kalôrlf eri iç in 120 ton yerli 

kok komürü açık eksiltme ile satın alına
caktır. Yevmi ihale 12. 8. 940 pa~artesi 
gunu saat 15 dedir. VekSlet binasında le
~azım sa tın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
"ek8.let levazımına milracaat etmelidirler. 

Muvakkat teminat 243 liradır. Teminat 
ihale saatinden evci uıu1il dairesinde mal
sandığma yatırılarak alınacak makbuz ko
misyona ibraz olunacaktır. 

(4064) 140S4 

Tamirat yaptırılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekileti 

Hudut ve Sahi/fer Sıhat Umum Müdür 
Jügünden : 

Umum Müdürlük ikametgahi balko
nunun 294 lira 70 kuruşluk tamirati 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif ayni
yat işleri şubesinden her zaman görü
lebilir. Talip olanların yüzde yedi bu
çuk (% 7,S) depozito vermek şaritle 
l G Ağustos 940 pazartesi günü saat 
10,30 da satın alma komisyonumuza 
miıracaatları. (4531) 14507 

ADLiYE VEKALETi 

Memm alınacak 

Adliye Vekiletinden : 
1- Münhal bulunan elli lira ücretli 

bir kltiplik ile yirmi~er lira aıılı ma -
ışlı dört klitip vekilliği için 12. 8. 940 
günU saat 14 de müsabaka imtihanı ya. 
pılacaktır. 

2- Memurin kanununun 4 ve 5 inci 
maddelerinde yazılı vasıf ve şartları 
baiz olan taliplerin mezkur güne ka -
dar evrakı müsbitelcrile birlikte zat 
işleri U. Müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. (4495) 14469 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur alınacak 

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye Vekaletine 11 inci derece 

ile talimatnamesine tevfikan müsaba· 
ka ile memur alınacaktır. 

Milaabaka imtihanı 2. 9. 940 pa -
sartesi günü saat 10 da Hariciye Ve· 
kaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için taliplerin 
memurin kanunun 4 üncü maddesin
dekilerdcn başka aşağıda yazılı evsa
fı da haiz olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiyenin Siyasi, ve İ
dari şubelerinden ve Fakülte derece· 
sindeki yüksek Ticaret mektepleri 
veya HariJ:iye mesleği ile alakası bu· 
lunan mümasil ecnebi yüksek mek -
teplerden birinden mezun ve yaşı o
tuzu geçmemiş olmak. 

Müııabaka imtihanı §Öyledir: 
1 - Hukuk medeniye, Hukuk Dü

vel, Hukuk hususiyei düvel İktisat, 
Maliye ve tarihi siyasi (181S den za • 
manımıza kadar) hakkında tahriri ve 
tifahi süaller. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tah
rir ve terceme. 

3 - Milsabakada üssü mizanı dol
durmak ıartiyle en fazla numara al • 
mış olanlar kazanmış olacaklardır. 

Musavat halinde Fransızcadan 

maada bir ecnebi lisanına vukuf sebe
bi rüçhandır. 

Taliplerin Mektep Şahadetname -
leri, Askerlik vesikaları, Hüsnühal 
ve sıhat şahadetnameleriyle hüviyet 
cüzdanları veya suretlerini iııtida ile 
26. 8. 940 akgamına kadar V ekllet si
cil ve memurin dairesi umum müdür
JOfilne tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3888) 14190 

MAARiF VEKALETi 

BÖLGE · SANT OKULLARI ÖZEL 
4 üncü SINIF ELEKTRİKÇİLİK 
§UBESİNE PARASIZ YATILI 

VEYA NEHARİ TALEBE 
ALINACAKTIR 

M ıarJI V elt.illiğindtn : 
Okula kabul edileceklerden qdıda ya-

sılı vasıflar aranacaktır. 

a) Türk olmak, 
b) En az orta okut mezunu olmak 
c) Yaıı on dokuzdan büyük olmamak 
d) Sıhi ve bedenl hali sanat okulu tah -

&iline milsait olduğu, heyeti aıhiye raporu 
ile tevsik edilmek, (Rapor okuldan alına • 
bilir.) 

e) Fizik • kimya ve matematikten orta 
okul miıfredat programına göre yapılacak 
müsabaka imtihanını kazanmak. 

Müsabaka imtihanları 2. IX. 1940 tari -
binde yapılacağından okula girmek isti -
yenleriıt 29. VIII. 1940 perşembe ~nü ak
ıamına kadar Ankara, İstanbul, İzmir böl
ae sanat okulları mUdilr!Uklerine baıvur -
malan lbımdır. (41S9) 14138 

GÜMRÜK VE INHlSARLAR.V. 

Gümrük ve lnhiaular Vekaleti 
müfetti§ muavinliği müsabaka 

imtihanı 

Gümrük ve inhisarlar VeH/etinden: 
Vekalet Teftiş Heyetinde (35) lira 

uli maaşlı münhal iki milfettiş•mua • 
't'inliği için bir müsabaka imtihanı ya
pılacaktır : 

·1- Bu müsabakaya girebilmek i~in: 

A- Memurlar kanununun dördüncü 
maddesinde yazılı va9ıfları haiz ol • 
mak. B- Yaşı otuzdan yukarı olmamak. 
C- Askerliğini yapmış veya tecil edil
miş olmak. Ç- Siyasi Bilgiler Okulu, 
Hukuk ve İktisat Fakülteleri, Yüksek 
İktisat ve Ticaret mekteplerinden ve
ya bunlara mümasil arni derecedeki 
ecnebi bir mektepte:ı mezun bulun -
mak. D- Ahlfik ve seciye itibariyle 
müfettişlik mesleğinin istilzam ettiği 
vekar ve ciddiyete münafi bir hali bu· 
lunmamak. E- Sıhati her türlü iklime 
ve her nevi seyahate müsait olduğu 
tam teşekküllü bir ·resmi hastahaneden 
alınacak raporla tevsik edilmek, ge • 
rektir. 

2- İstekli olanlar, nihayet 14. 8 . 940 
çarşamba glinü akşamına kadar Veka
let Teftiş Jleyeti Reisliğine istida ile 
müracaat edip oradan verilecek tercü
meihal beyannamesini., ekleriyle bir • 
likte ve üzerinde anlatıidığı gibi ek • 
siksiz olarak dolduruıiuktan sonra en 
geç 20. 8. 1940 salı gününe kadar 
Teftiş Heyeti Reisliği.ne göndermiş 
bulunacaklardır. 

3- İsteklilerden evsafı uygun gö • 
rülenler, 2. 9. 1940 pazartesi günü saat 
9 da Ankara veya tstanbul'da tahriri 
bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4- Tahriri imtihanda muvaffak o
lanlar Ankara'da ayrıca şifahi bir im
tihandan da geçirileceklerdir. 

5- İsteklilerin imtihan programını 
Tefti§ Heyeti Reisliğinden almaları 
veya mektupla istemeleri lazımdır. 

(3S11) 13498 

P. T. TELEFON Md. 

9 Adet posta vagonu alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürluj!ünden: 
1 ...- İdare ihtiyo.cı için (9) dokuz adet 

posta vagonu kapalı zarfla eksiltmeye çı
kanlmıstır. 

2 - Muhammen bedel (162162) yüz alt
mış iki bin yüı; ııltmış iki Hro., muvakkat 
teminat (93S8.10) dokuz bin üç yilz elli se
kiz lira on kuruş olup eksiltmesi. 4/ eylül/ 
1940 çarşamba ~nil (16) on altıda Anka
rada evkaf apartımanın üçüncü kapısından 
girilen birinci' katındıı.ki P. T. T. sıı.tın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler, mu\'akkat teminat mak· 
buz veya banka teminat mektubiyle kanuni 
vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 
o giln saat (IS) on bc:se kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Sartn.amcler, Ankıuada P. T. T. le
vazım, İstanbul'dıı. Valide hanında ikinci 
katta P. T. '1'. levazım iyniynt ıubesi mü
dürlüklerinden (811) sekiz yüz er! bir J.:u. 
nıs mukabilinde nrilecektir. (3842) 13$65 

ASKERIFABRJKALAR 

800 adet yatak ve 800 adat 
yastık kılıfı ile 1800 adet 
yastık örtüsü alınacak 

Askeri Fabrikıılar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 
800 adet yatak ve 800 adet yaııtık kılıfı i
le 1800 adet yastık örtüsü Askeri Fabri
kalar umum m!idürlüğü merkez ı;aun alma 
komisyonunca 21. 8. 940 çarşamba gfuıü, 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(224) lira (55) kurus ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle aliika· 
dar tüccardıln olduklarına dair ticaret o -
dası vcsikasiyle mezkiır rün ve saatte ko-
misyona ml1racıı.atları, (4341) 14318 
13000 Kg. Sarı Vaketa 600 Kg. 

Siyah Vaketa alınacak 
Askui Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkn Satın Almı Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (47420) lira olan 

13000 Kg. sarı ve 600 Kg. ıılyah vaketa as
keri fnbrlknlar umum mlldUrlUğU merkez 
aatın alma komlRyonunca 21. 8. 940 çar
ıamba gtinll saat 15 te kapalı zıırCla ihale 
edilecektir. Şartname (2) Ura (38) kuruş 
muko.blllnde komisyondan verilir. Talip -
lerln muvakkat teminat olan (3556) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kOr gtinde saat 14 c kadar komlRyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. mnddelcrlndrkl vesnlkle 
komisyoncu olmndıklnrınn ve bu işle alA
kadar tllccardan olduklarına dair ticaret 
odaııı veelkaıılyle mezkflr ~Un ve saatte 
komisyona mllrncaallnrı. ( 4259 l 14343 
2 adet' Santrafüj su tulumbası 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Mulcez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2SOO) lira olan 2 

adet ıantrafuj ıu tulumbası Askeri Fab -
rlkalar Umum Mi.ıdürliiğü Merkez aatın al
ma lı:omiıyonunca 26/ 8/940 pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat. olan (187) 
lira (50) kuruı ve Z490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu i~le allikadıır tüc
cardan oldllklarına dair ticaret odası vesi
kaııiyle mukflr gün ve ııı.atte komisyona 
milracaatlnrı. (4436) 14429 

42.000 kilo Arpa ile 23.000 kilo 
Saman alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Kmlckalt Satın Al 
m.ıı Komi~yonundan: • 

Tahmin cdnen ~deli (~100) lira olan 
-'2.000 kilo arpa He tahmin edilen bedeli 
'690) lira olnn 23.000 kilo saman wıkerl 
fabrikalar Kınkknle grup mUdtirlUğU satın 
alma komisyonunca 26. 8. 940 pazartesi gil
nll saat 15 tc açık eksiltme ile talibine 1 -
hale edilecektir. Şartnamesi parasız ola -
rak komisyondan verilir. 

• Taliplerin muvakkat teminat olan ('.?09) 
lira 25 kunış ve 2490 No. hı kanunun 2. el 
ve a. cü maddelerindeki vesalkle birlikte 
me:ı:kfır komisyona mUracaatıan. (4r>OO) 

14483 

A. LEY AZIM AMlRLICI 

Kuru.-oğan alınacak 
Ankara L~vaum Amirliği Satın Alma 

Komisyonundın : 
1 - 120 ton kuru soğanın kapalı zarfla 

eksiltmesi 19. 8. 940 ıaat ıs de Ankara 
Lv. Amirliii satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira ilk te· 
minatı 540 liradır. Şartnamesi komisyon • 
da görülilr. Teklif mektupları saat 14 ka· 
dar kabul olwıur. (4262) 14246 

ULUS 

Tahmil "t'e tahliye yaptmlacak 1 deli 7119 lira ?9 kuruştan ibaret bu
Ankara Lv. Amirlıti Sa. Al. Ko. dan: lunan tamirat itinin ihalesi 22. 8. 940 

1 - 15000 ton vagonlardan yapılacak perşembe günü vilayet daimi encüme-
tahmll tahliye 1§1 kapalı zartla eksiltmesi • • 
21. 8. 940 saat 15 te .Ankara Lv. Amirliği nınde yapılmak üzere açık eksıltme -
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ğe konulmuştur. Taliplerin muham -

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ve ilk . ğ · l 
teminatı 1125 liradır. Şartno.meııl komls _ men bedelı o/o 7,5 u olan 534 hra ık 
yonda. g6rll1Ur. Tekil! mektuplan saat 14 teminatı makburu ile birlikte ihale gU 
e kadar kabul olunur. ( 4317) 14329 nü saat 1 S,30 da vilayet daimi eneli -

Elektrik tesisatı yaptırılacak menine, şartname ve keıifnamesini 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma görmek ve izahat almak istiyenlerin 

K;misy~~ukna~~n~o.hlllnde bir asker! nılies- ihale gününe kadar keza vilayet dai
sesede elc~trlk teıılsatı yaptınlacaktır. mi encümen kalemine mUracaatları i-
P.ızarhkla eksiltmesi 12. 8. 940 eaat 14 te lan olunur. (4364) 14364 
Ankara Lv. A.mlrllğl. sıı.tın alma komleyo • 
nunda yapılacaktır. · 

2 - l\111hammen ketılf bedell 815 lira ka-
tı teminatı 47 lira 25 kunıetur. Ke§lt ko • VlLA YETLER 
misyonda g6rU1Ur. ( 4522) 14491 

flortum vesair~ alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 2. parmak kutrunda 125 metre yan

gın hortumu S adet lans ve S adet rakor 
pazarlıkla satın alınacaktır. Eksiltmesi 
12. 8. 940 saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin mııbammen btdtli 160 li
r kati tcmınatı 24 lıradır. 

(4529) 14497 
Patlıcan alınacak 

Ankara I.e\'/ızım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

ı - 120 ton patlıcanın kapalı zartla ek
siltmesi intaç edllcmedl~lnden pazarlıkla 
eksiltmesi 12. 8. 040 sant 15 te Ankara Lv. 
llnı lrllğl satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Muhnmnıcn bedeli 8600 lira tık te
minatı 720 llrndır. Şartnameel komisyon-
da g6rll1Ur. (4503) 14498 

ANKARA V ALILlCI 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Vali/ilinden : 
Etimcsgut yatı, Onuncuyıl ilk okulları -

nm tamirleri 731 lira SO kuruş keıif bedeli 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin keşif ve ıartnameleri ıörmek 
üzere her gun mnarif mü.dürlüğilne ve ihaıe 
günü olan 12/VIII/ 940 pazartesi günü sa
at 15.30 da ve % 7.S teminat akçesini hu -
susi muhasebe mildürlil&ii veznesine yatı -
rarak vilayet daiml encümenine müracaat
ları il5.n olunur. (4045) 14074 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Va/iligindcn : 
Ankara merkez Çankaya, Koeatepe okul

larının tamirleri 650 lira 20 kuruı keşif be
deli üzerinden açık eksiltmeye konulmu1 -
tur. İsteklilerin keşif ve ıartnameleri gör· 
mek üzere her giln Maarif müdür!Uğüne ve 
ihale gün.il olan 12/VIII/940 pazartesi ıı:ü
nil aaat 15.30 da ve % 7.5 teminat akçesini 
hususi muhasebe müdüırlilğü veznesine ya -
tırarak vilayet dainıt encümenine müracaat-
lılrı ilin olunur. (404~) 1407S 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Kurtulu§'ta birinci orta okulun tamın 

1118 lira 24 kuruş keoif bedeli ilzerinden 
açık eksiltmeye konulmuljtur. İsteklilerin 
keşif ve ıartnamcyl ı;örmek üzere her gün 
maarif müdıirlüğüne ve ihale günU olan 
12/VIII/ !>40 pazartesi günü saat 15.30 da 
ve do 7.5 teminat akçesini husust muhar.e • 
be müdür!Uğü veznesine yatırarak villiyet 
daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 
(4063) 14077 

Şosa tamiratı 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankarn Kırvehir yolunun 103+000 

- 114 + SOO inci kilometreleri arasında e
saıh ıose tamiri \oe ıınai imalit iıi 

22. 8. 940 perııembe günü saat on bet bu -
çukta ihalesi yapılmak Uzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (53432) lira S8 kurus 
olup bu meblağın 33432 lira 58 kuruşu 

1940 mali yılı bütçesinden ve miltebakl 20 
bin lirası 1941 mali yılı biltçeıı!nden öde
necektir. 

3 - Muvakkat teminat 3921 lira 63 ku
ruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını, ti
caret odası vesikası ve muvakkat teminat 
mektup veyn makquzlarını ve ihale günün 
den en az 8 gün eve! villiyete istida ilı; 
müracaat ederek bu i& için alacakları fen
ni ehliyet vesikalarını yukarcla ndı geçen 
günde saat on dört buc;ui:n kndar daimt 
encümen reisliğine vermeleri. 

S - Bu işe ait ııartnnme, kesif ve diğer 
evrakr Nafıa mildürlüitilnde her ıün göre-
bilecekleri. ( 4313) 14299 

Sosa tamiratı 
Ankara Valiliğinden : • 
1 - Ankara - ~ıf1ehir yolunun 13+100 

-17+ 700 inci kılometreleri arasında e· 
saıılı şose tamirat lvi 22. 8. 940 ııersembe 
gilnil saat on beş buçukta ihalesi yapıl -
mak üzere kapalı" zarf usullylc eksiltmiye 
konulmuııtur. 

2 - Keşif bedeli (51148) lira (99) ku
ruş olup bu meblağın (21148) lira 99 ku
ruşu 940 mnli yıh bütçesinden ve müteba
ki "30000" lirası 941 mali yılı biltçesinden. 
ödenecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3809 lira "25" 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplannı, ti· 
caret odasr vesikası ve muvakkat teminat 
mektup- veya mnkbuzfarını ve ihale ı::iinü"
den en az "8" gün evet vllAyete istida ile 
müracaat ederek bu h için alacakları fen
ni ehliyet vesikalarını yukarda adı gecen 
günde ınat 14,30 kadar daimi encümen re· 
isliğine vermeleri. 

S - :Ru iı:ıe nit artname keşif ve dlğ~r 
evrakı Nafın M ıt. de her giln ıı:örebile • 
cekleri. (4314) . 14300 

Kum döşenmesi İ!İ 
Ankara Valiliğinden : 
Stadyum etrafına kum döşenme ıııı 

22/8/ 940 perııembe günü uat 15.SO de iha
lesi yapılmak üzere açık ~ksiltmeye konul
muştur. 

Keşif bedeli 8288 lira Z8 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 621 lira 62 kuru&tur. İs -
teklilerin muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ticaret odası vesikası ve bu iş için 
ihale tarihinden en a:ı; 8 gün evet viliiyet 
makamına bir istida ile müracaat ederek a
lacakları fenni ehliyet vuikalariyle birlik
te• yukarda ıözü geçen giln ve saatte daimi 
encümen reisliğine gelmeleri bu işe ait ke
şif ve ııartnameyi her gün nafıa müdürlü -
ğilnde görebilecekleri. (4330) 14337 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara valiiiğindcn : 
Hususi idareye ait Şehir Lokanta -

sında yaP.ılacak olan ve muhammen be 

Ekmek alınacak 
Konya C. Müddeiumumilitindtn 
1 - Konya ceza evinin 10 aylık ekmek 

ihtiyacı 2S/7/940 ıilnilndcn 19/8/940 Jilnü
ne kadar 25 gün müddetle kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - 19/ 8/ 940 tarihine denk ıelen pazar
tesi günü ı;aat ıs de Konya C. Müddeiumu
milik dairesinde icra kılınacıı.ktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o gün saat 
14 den evel komisyon riyasetine verilmiı 
bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unundan 
has olacak ve talipler bedeli muhammeni -
nin yüzde yedi buçuğu olan 1360 lira 80 
kuruşluk teminatı muvakkateleriiıi teklif· 
!eriyle birlikte komisyona vermi5 buluna -
caktır. 

5 - 4 üncü maddede yazılı nevi gösteri
len has ekmeğin kilosu ııimdiki narhı ile 
10,5 kuruotur. 

6 - İlin ve Hir masraflar müteahhide 
aittir. 

7 - Fazla izahat almak ve 11rtnameyi 
gormek istiyenlerin Konya cezaevi direk -
tör1ilğline milracaatları ilin olunur. (4106) 

14096 

Amerikan bezi alınacak 
1stanbul Sıfıi Mütssestler Arttırma vt 

Eksiltme Konıısyonu Riyasetinden : 
Bakırköy akliye ve asabiye hastanesinin 

100,000 metre yerli amerikan bezi kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
l - Eksiltme 16/8/ 940 cuma ~n!i saat 

ıs de Cağaloğlunda ııhat ve iı;timat muave
net mildürlilğil binasında kurulu komisyon
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher metresi 37 
kuru§ tur. , 

3 - Muvakkat teminat: 2775 liradır. 
4 - İstekliler ıartnameyl her gün 185 

kurut bedel mukabilinde komisyondan ala
bilirler. 

S - İstekliler 1940 yılı ticaret oda11 ve
sikasiyle 2490 sayılı kanunda yuıh vesi -
kaları ve bu i~e yeter muvakkat teminat 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi ha
vi zarflarını iha1e saatinden bir Hat evet 
makbuz mukabili komisyona vermeleri. 
"6699-4219'' 14209 

Şosa intaatı 
Hatay valililindtn : 
ı - Vll&.yet yollarının muhtelif kilomet

relerinde 2!50.000 M2 blr kat aafalt kapla· 
ma ye gene 15.000 M2 blokajlı §osc ln§aa 
~ene iki kat asfalt kaplama ve Antakya 
İskenderun Kmkhan ıehlrlerl dahilinde 
40610 M2 ııosc inşaatı ile Uç kat aatalt kap
lama lı,ıl pl.17.arlık uırullyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 ağuetos 940 ııalı gUnU 
saat 11 de Antakya nafııı. mUdllrlllğU oda
sında nıUtrşekkll komisyonca yıı.pılacRktır. 

3 - İııtiycnler frnnl ve husuııl §artname
lerle evrakı ke§flycyl 468 kunış bedel mu
kabilinde nafıa nıUdUrlllğllnden alabilirler. 

• - Bu işin k~if bedeli dokııan Uç bin 
altı yUz kırk bir lira seksen bil' kunıştur. 

5 - Muvakkat teminat beş bin dokuz yüz 
otuz :iki lira dokuz kuruıtur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az eeklz gün 
evel bu ıee benzer inşaatı b~ardıklarına 
dair evrakı mUsbltelerlyle birlikte villye
te müracaat ed~rek alacakları ehliyet ve
si kasını ve teminat mektup veya makbuz
larını ve ticaret oda..ııı veslka.aını komlııyo
na lbrnz edecektir. (4256) 14233 

Ekmek alınacak 
Bursa C. Mıiddtiumumililindtn: 
nuraa ceza ve tevkif evinin 30. 8. 9•0 

tarihinden 941 mayıs gayesine kadar 
(209664) kilo ikinci ncvl ekmek ihtiyacı 
1 ağı.ıatos 940 gilnUnden 30 ağustos 940 
günUne kadar 30 giin mllddetıe ve kapalı 
zar! uııullyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

ihale 30 ağustos 940 tarihine rıuıtlıyan 
cuma glmU ııaat 16 da Bursa C. MUddelu· 
mumlllğlnde lcra olunacağından talip o -
lanlıtrın muhammen bedel olan 22014: lira 
72 kuruşun % 7,50 hesabiyle 16:51 lira 72 
kuruş teminatı ve teklif mektuplarını 30 
ağUstos 9 ıo cuma gilntl ıınat 15 e kadar C. 
milddelumumlllğlnde teşekkUl edecek ko -
misyon riyasetine vermeleri ve ekRlltme -
ye ç1kanlan maddenin oıı.rtnamcslni gör -
mek lstlyenlerln yevmi mczktll'dan eve! C. 
mUddelumumlllğlne müracaatları ilAn olu
nur. (6775/4308) 14327 • 

Harta yaptırılacak 
Van Belediyesinden : 
Van şehrinin Harita genel direktör

lüğU tarafından tanzim olunmuş olan 
1/2000 - 1/500 mikyasındaki hali ha
zır haritalarının kotlandırılması ve 
1/2000 mikyaslı h.artanın l/SOO miya!I 
1ı çırijinallere göre yeniden bezli vat
man üzerine tersimi, ve tesviye mün
hanilerinin geçirilmesi ile inkişaf sa
hası olarak intihap olunacak bir kı· 
sım arazinin ilaveten mesahası 29 tem 
muz 940 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle eksiltmeye konmuştur. Ke
şifname bedeli 3000 lira olup bu işe 
ait şartname suretleri Ankarada be
lediyeler imar heyeti fen ıefliğine ve 
İstanbul belediye riyasetine gönderil
miştir. İhale 26 Ağustos 940 pazartesi 
günü saat ıs de Van Belediye encü -
meninde yapılacaktır. Talipler kanun 
da yazılı 'ekilde 22S liralık muvakkat 
teminatlarile Ankara imar heyeti fen 
şefliğinden alacakları ehliyet vesika
larını ve kabul şartlarını bir mektupla 
yukarıda zikredilen gün ve ve aaattc; 
Van belediye encümenine gönderme
leri veya bizzat gelmeleri ilin oluncr. 

14340 

Köprü yaptITılecak 
Balıkesir VaJiliğinden : 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 44 

uncü kilometresindeki köpriinün ah-

ıap olarak inf8Bın& talip suhur etm~ 
diğinden tekrar kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2106S) lira (63) 
kurut muvakkat teminatı 1616 lira SO 
kuruştur. 

3 - Bilumum evrak her gün nafıa 
müdilrlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 26 Ağustos 940 pazar
tesi günü saat 16 da Balıkesir nafıa 

müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. İstekliler zarflarını 
ihale saatinden bir saat evel komis -
yona vermiş olacaklardır. 

5 - Muvakkat teminatlarını Balıke 
sir malsandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu miktar ~ayanı kabul 
banka mektubu ile ihale tarihinden 
ııekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyet vesikası ile ticaret 
odası vesikalarını teklif mektubunu 
ihtiva eden zarfa koyarak mezk\.tr 
zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde tanzim ve imza etmiş ola -
rak bildirilen saatte eksiltme komis -
yonuna müracaat edeceklerdir. 

6 - Postada vukubulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (6809~4335) 

14346 

Şosa ve sinai imalat 
Styhan Vi/fıytti Daimi Enciımtnindtn: 

1 - Adana - Kozan yolunun 3 + 000 -
7 + 000 kllomelrelerl arMındıı. şose ve da
lmt imalAt keşif tutarı olan (43843) lira 
(10) kuruı:ıla kapalı zar! usullyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29. 8. 9{0 tarihine mllsıtdlf 
perşembe gUnU saat (lll.30) da vllAyet da· 
im! encUmcıılndc yapılacatından kapalı 
zarflar en geç bu saatten bir f!llat eveline 
kadar sa.at (0.30) do. bu encUmen reisliği.ne 
verilmiş olacaktır. 

3 - İstıyeıılcr bu işe alt k~lfname ve 
şartnamelerini görmek lr;in nafıa mUdilr
IUğtine nıliracnnt edoblllrlor. 

• - İsteklilerin (32A8) lira (23) kunı~ 
muvakkat teminat vermesi \'e ehliyet ve
sikası nlmnk il7.ere hu gibi işl eri ynptıkla· 
rınıı dair honııervislcrlyle birlikte ~,ıkarı· 
da yazılı ihale tarihinden sekl:r. glin evel 
vllAyete mUracnat r.tmelerl lbımdır. 

Poııta ne gnöderllecek mektupların dıg 
zarfı mUhllr mumu ile iyice kapatıl11cak· 
tır. Postııda olacak gecllrmeler kabul e -
dilmez. (6853/ 4382) 14369 

Yol ve ımai imalat 
Zonguldalı: Vilıiycti DalmJ Encümtnin

den : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma -

Çaycuma - Kokaksu - Bartın yolunda ya
pılacak "28S620'' lira keşif bedelli 30 kilo
metrelik yol ve sınat imalit inpatı iııi ka
palı zarf usııliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 23/ağustoe/940 cuma &ilnü saat 
11 de Zonguldak'ta vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltme ıartnamesi ve 
buna müte(erri evrak daimt encümen kale
mi ve vilayet naiıA mıidilriyetinde görüle· 
bilir. Muvakkat teminat "1S17S" liradır. 

hin bedeli !140, 941, 942 yılları blitçesin
den verilecektir. Eksiltmeye girmek isti -
yenlerin ihale aiinünden en az ıeki:ı elin 
evel Zonguldak vilayetine müracaat ederek 
villyet makamından alınmıı mUteahhltlik 
ehliyet vesikasiylc ticaret odasından bu yıl 
içinde alınmıı vesika ve muvakkat temi -
natları ile tekliflerini muhtevi 2490 sayılı 

kanun tarifi veçhilo hazırlanacak kapalı 

zarfın ihale saatinden bir saat evci daimi 
em:ümen reisliğine verilmesi ilan olunur. 
"6890-4383" 14370 

lnıaat ve tesisat 
1stanbul Belediyesinden: 
Belediye merkez blnnııı altındaki mah

zende yaptırılacak lmııı.at ve teııisııt kapa
lı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keolf bedeli 46015 lira 87 kunıı:ı ve ilk te
minatı 3451 lira 19 kuruştur. Mulcnvele, 
eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hllllU!a
alyle buna mUtcferrl dl~er evrak 231 h'U -
nış mukabilinde fen işleri mUdUrlUğUndcn 
verilecektir. İhale 26. 8. 940 paazrtesl saat 
15 te daimi encllmende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lan, ihale tarihinden 8 glin evci fen işleri 
mUdUrllitllne müracaatın alaca.klan fenni 
ehliyet ve 940 yılına alt ticaret odası vesi
kalarlyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırhyacaklan teklif mektup· 
tarını ihale gUnU ııaat 14 e kadar daimi 
encümene vermeleri lAzımdır. (6987/ 4439) 

Şosa i·n~atı 
Bolu Nafıa Müdür/üğündtn: 

1447' 

1 - Yeniçağa - Zonguldak yolunun O + 
000 - 35 + 9:>0 kilometreleri arasında 
232!50 metre uzunluğunda ıose tnoa edile
cektir. 

2 - Kapalı 7..o.rf usullyle {48174) lira 
( •5) kıır111 ke§if bedeli üzerinden eksilt -
meye çıkarılım bu inşaat 27. 8. 940 tari
hinin ııah gUnU saat 15 te vlltı.yet daim! 
encümeninde ihale cdilecektlr. 

3 - Eksiltme vartnamest, mukavele, 
fenni ve hususi vartname, metraj ve keşif 
hUIAııası ve etlnererl Bolu nafıa mUdUrlU -
tünden 2 lira •O kunıı bedel ile alınacak
tır. 

' - İstek1ller ticaret oda.ııı ve ehliyet 
veelkalarını teklif mektuplarına koyacak
lardır. 

Muvakkat teminat (361-') liradır. 
(7047/45261 1•495 

Ta§ ihzarı 
Sivas Nafıa Müdürlüğünden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Sivas 

Malatya yolunun O + 400: O + 814 
kilometreleri arasında 412 metrelik 
kısmına parke ferşi için ta§ ihzaratı
dır. Bu işin keşif bedeli 14209 lira 10 
kuruştur. • 

2 - Eksiltme 26. 8. 940 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat ıs de Vila
yet Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. ke 
şif hulasası, metraj cetveli, fiyat sil -
sitesi, tesviye turabiye ve şosa, köp
rüler ve kirgir inşaat fenni şartna -
111esi, Bayındırlık i!leri genel şartna· 
mesi, fenni şartname eksiltme p.rt -
namesi, mukavele sureti. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
taliplerin 1065 lira 68 kuruş muvak
kat teminat vermeleri ve vilayet ma
kamından alınmış ehliyet vesikası ile 
Ticaret odasına kayıtlı olduklarına 

dair tescili hüviyet varakası ibraz et
meleri lazımd!r. 

5 - Talipler toklif mektuplarını 

10-8-

eksiltme yapılacak tarihten bit 
evel Encümen riyasetine verııtlf 
mukabilinde makbuz almaları şa 

6 - İsteklilerin ehliyet veS 
alabilmeleri için eksiltme gUnll 
en az 8 gün evel istida ile Villiyt 
kamına müracaat etmeleri laztıt'. 

(705 6527) 1 

Nakliyat yaptırılacak 
Konya lnhisarlar Başmudurlu ıı 

1 - Yavşan tuzlasında Sarayonıt 
sar/ar idaresine (ddrt bııı) ton tıı 
vallara doldurma ve nakli (10) g 
dctle açık eksiltmeye koııu/muştıırİı 

2 - Nakledilecek tur.un mu 
nakliye iıcreti altmış bin /ıra o/up 
kat·teminat akçesı (dort bın ıkı y-,; 
liradır. 

J - !halt 19 ağustos 940 pazarı,,, 
nü saat 15 tc Konya inhısarlar b1 
lutundeki komısyonca um um mu 1 kabuluae talikaa muvakkaten yapı 

4 - Nakliyat şartnamesı KonY1• 

ra, Cihanbeyli ve Koçhısar ıda~~ 
her gun goıulebılır. (45 18 ) 

Şosa tamiratı 
Eski§chir Nafia .Mudürlugündt 
1- Eksiltmeye konulan iş : 

şehir - Seyitgazi yolunun 3-t-
8 + 100 kilometreleri fasılasıııda 
esaslı tamiridir. ·r 
2- Keşif bedeli : .18516,94) lı 
3- Bu işe ait §artnameler ve 

şunlardır : ~ ~ 
A- Bayındırlık işleri genel şa '· 

mesi, ııf 
B- Tesviyei turabiye, şose ve 

inşaata ait umumi fenni şartnaıııeı 
C- Grafik, 
D- Metraj, 
E- Hususi şartname, 
F- Fi

0

at bordrosu, 
J- Keşif hülasası, 
H- Eksiltme şartnamesi, 
İ- Mukavele projesi. 
İsti yenler bu evrakı her zaırıall 61' 

Müdürlüğünde bedelsiz olarak g 
bilirler. , 

4- İş yeri : Eskişehir - SeY'r, 
yolunun 3+600- 8+100 kilottıet 
arasıdı~ ~ 

5- Yapılacak iı : 4500 rııet 
şose esaslı tamiridir. . 

6-- Eksiltme ( 26
1 

8. 940 ) tarı 
Eskişehir vilayeti binasında tcPdJ 
daimi encümende ( saat 15,30 ) 

pılacaktır. ·ıtd1 
7- Eksiltme kapalı zarf usCıl1

11 
8- Eksiltmeye girmek isteye 

1:;ss,77 lira muvakkat teminat '{t 
ve aşağıda gösterilen vesikaları 
olması şarttır. p 

Benzeri onbeş bin liralık iş 1' s' 
ruı. dair bonservisle mali refera11

1 <1 
tinaden ihaleden en az 8 gün e~t 
yete müracaatla alınacak ehfö'e 

1 . 'kll 
ve cari sene ticaret odaııı vesı Ol 

9- Teklif mektupları yukarı t 
ncı madde yazılı saatten bir saa~ 
ne kadar vilayete getirilecek d81 

cümen reisliğine makbuz mukab 
·ı k · P '1 •· de!' verı e~ tır. osta ı e goıı 

mektupların nihayet (6) ncı ırıB-ft 
yanlı saate kadar gelmiş o]rııas\; 
zarfının mühür mumu iie iyice~ f 
tılması Hizımdır. Postada 01sc•4~ 
cikme kabul edilmez. 1 

KAZALAR 

Spor sahası tanzi~i /si 
Adapazarı Terbiyeibedenrıe 

re heyeti Başkanlığından : 
1 - Adapazarı şehrinin çar~,. 

resi civarında yapılacak spor 111 
mn tanzimi işi kapalı zarf usıı 
eksiltmeye konulmuştur. ,,

8 
~ 

2 - Bedeli keşfi 6206 lira / 

tur. teminatı muvak.kate yüzde 
buçuk hesabiyle 46S lira ~5 l<; s 

3 - Münakasa müddeti ~ ( 
tarihinden 26. 8. 940 günü sa' 
kadardır. ıca.~ 

4 - Eksiltme işleri kaza -re 
kamlığında müteşekkil Bede11

11 
e6' 

yesi istişare heyetinde cereY' 

cektir. 'f 
5 - Taliplerin evrakı keşf~·t ' 

name ve planı görmek ve ~~~ 
malltmat almak üzere karı•;s41 
müracaatları (4386) 

1 ~ 
imar planı yaptırıl&G 

Nizip Belediyesinden : ptJll1 

1- Nizip kasabasının iınaı:ıe e 
yaptırılması kapalı zarf usulı 
meye çıkarılmıştır. aıeti 

A· İstekliler Nafia Velc 
8

1'11 
ıehircilik ihtisas vesikası ala' dllıı ~ 

B- İstekliler ticaret oda5ı~ır· , 
teahhitlik vesikası alacaklar ·çll1' 

C. Eksiltmeye girebilme~ ~do' 
&<!yılı kanunun 16 ve 17 i.n'1ııı11\4~ 
ıine uygun olarak (90) tıra 
teminat vereceklerdir. 1tl ş'rt 1 

2- İmar planı için ıuzuı11 dİ\ e~ 
me ve mukavelenameler bele ... rıer· . ı 
den parasız olarak a~abııı d' ı 

3- Bu itin muhammen be 
1 

lıradı r. ,, 5tos t 

4- Münakasa tarihi 2 ~ğtl ııı!ld e 
tarihinden itibaren 1 S gun c 1f.l' 
olup ihalesi 17 ağustos l 940di\re o~ 
günü saat 14 de Nizip bele eıı&l ı 
a:nde teşekkül edecek oıao flıı.f ,ç 
komisyonu huzurunda ıar 
yapılacaktır. i g-011 ~ 
s- Teklif mektupları a~Ji .. o'r s 

12.ye kadar makbuz mukB ttı!· , 

misyoha verilmiş olması. şa;tall d 
ile vukubulacak teahhura 11 

itiraz kabul edilm~z. 
5
,afl'r 

6-- Bütün mukavele ~ 0ıı'~ 
diğer masraflar istekliye aıt ı~ 



· MODAF AA VEKALET,! 

•Sargılık bez alınacak . 
~ Vekaleti Satın Alma Kom/syo-

ıııetresinc tahmin edilen fiyatı 
ç kuruş olan 140 ıantim eninde 7ilz 
orc &argılık bez 12/ağustos/940 pa -
tiiııu ıaat ıs de Ankara'da M. M. 
alına Ko, da pazarlıkla aatrn alına
istcklilerin 34SO liralık kati te -

~ ile birlikte pazarlık gün ve saa-
Clkur Ko. da bulunmaları. (4026) 

t " 14032 
-•g ve benzin alınacak 
~ Vekaleti Satın Alma Komisyo-

c tahmin edilen fiyatı on bin dört 
dorı lira olan cins ve miktarları 

nzı)ı benzin ve yağlar 13/ağustos 
ıiinü saat 1 ı de Ankara'da M. M. 
•lına Ko. da kapalı zarf usuliyle 

~taf:ından isteklilerin 784 lira 80 
•Ilı: teminatları ile birlikte teklif 
'ını eksiltme ııaatından behemahal 
"'eline kadar mezkCir Ko. reisli -
tlcri. (4027) 14033 
l(ilo benzin teneke ile 
l{iJo Mobiloil - B -
l{flo Gres 
l(ilo Valbalin 
lei!o raz yafı 

~p ıabunu alınacak 
' \'ekil eti Satın Alma Komisyo-

~kl!nsuna tahmin edilen fiyatı 65 
'al aooo kilo arap sabunu 13 ağ\ls
t ı gUnU saat 10 da Ankarada M., 

it 11 alma ko. da atık eksiltme su-
a~ alınacağından lııtcklllerln 292 
-· .. ruşluk kaU tcmlnatıan ile bir • 

lı){ glln ve saatinde mezkOr ko. 
'1arı. (4028) 14065 

~ı idrofil alınacak 
~ l'elcafoti Satın Almı Komisyo-

~ctresine tahmin edilen fiyatı 16 

14 150 bin metre gaz idrofil 17/ 
lıı O Çar5amba günü 11at 11 de An-
• l.1. V. satın alma Ko. da pazar

ı alınacağından isteklilerin 3600 
ltıninatları ile birlikte pazarlık 

~0tinde mezkt\r Ko. da bulunma -
) 14197 

~aşır diktirilecek 
. elci/eti Satın Alma Komisyo-

~ 
'ttJetı=e verilmek ve sıhiye depo-
~trilecek mahalde dikilmek ljar -
l don ve 2S.OOO gömlek diktirile
ır don ve bir römlekt~n ibaret be
~lınaımn dikim ücreti on kuruı 
~ in edilmiıtir. İsteklilerin 375 

teminatları ile birlikte pazarlık 
16/ağustoı/940 cuma günü ıaat 
rı'da M. M. V .. 11tın alma Ko. 
arı, (4171) 14198 

. \' aÜ arazozu alınacak 
1 

elci/eti Satın Alma Komisyo-

~ &ıı arazozu alınacaktır. Bu ara
lııııya talip firmaların verecekle-

1 ait fenni ıartnamcleriyle bir
~}ltrint 15/afuııtos/940 tarihine 
'~ra'da M. M. V. aatın alma Ko. 

tri. (4174) 14201 

. ~e filamaıı alınacak 
11lci/eti Sıtrn Almı Komisyo -

tahmin edilen fiyatı 14.000 lira 
takım muhabere fillmaıı pazar -

"ııu •lıııacaktır. Pııarhtı: 23/8/940 
•aat 14 dedir. Kat! teminatı 

oı~., . k • d .. .. • 
1 ".' ıartnamesı omısyon a ııoru-

~ crın muayyen vakitte M. M. V. 
0
• da bulunmaları. (4402) 14396 

"lif malzeme alınacak 
• 111rileti Satın Alma Komisyo -

\ lahıntn edilen fiyatı: 1270 lira 
'ı~ltili k11kaı;, 1000 kutu izoleband 
t 

1~0fon zarfı, 110 kilo mumlu 
t~•ltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 

's ~illa günü aae.t 11 dedir. ltk te -
1~• 25 kuruı olup ıartnameal lro-

~0rüliir. Taliplerin muayyen va
, '1. Sa. Al. Ko, da bulunmalan. 

14397 

(liacrz ilanı) 
il, rnmı hudut dııına kaçan 

\ ~t1 liendekll Salih otlu Hakkı 
I. kor adi! lmlrllt(nce aakert 

llau1u kanununun 212. maddeai 
~, hlp eayıldıtı ve adı geçen ka -

~tt l!ıaddeaine istinaden Türkiye 

1 • dalılllndeki mallarına (25-7-
ltıde haciz konulduğu tl!n olu -

~ 1'409 
ı. l' J>aılığı alınacak 

ı 11l:ıı/eti Satın Almı Komisyo -

~ talıının edilen flatı 60 altmıı 
~1100 000 yüz bin adet kar batlı

a ntUnakuaya konmuıtur. 1ha
~ llervembe gllnü saat on be~te

lııatı (8.500 ı liradır. Evsaf ve 
'1 aoo kunıı mukabilinde M. M. 
ıırrı. komisyonundan alınabilir. 

ltanunun emrettiği belgelerle 
de komtııyona gelmeleri. (007) 

14410 

ı.-, 1'& boyası alınacak 
l:ileti Sıtın Almı Komisyo -

(ili) 
'~na tahmin edilen fiyatı (75) 

ru, olan 20.000 kllo siyah ve 
>,'41.rı. kundura boyası plU'.arlıkla 
ti ltonmuştur. İhalesi 14-8-940 

ı.ı(}qltıu saat on birdedir. Katı te -
~ 

11 
) dört bin beş yt.lz liradır. Ev· 

'-t;nesı 150 kuruıı mukab!llnde 
~~111 11 alına komisyonundan ahna
~'1e ı.ırın kanunun emretUğl bel -

Baatlnde komisyona gelmele-
ol• 14412 
~~e'" ... 1 k "t1ı:~ &ı ve ka:ugı a ınaca 
~t t !eti Satın Alma Ko. : 
ıı, 11hınin edilen fiyatı (12,5) 

"-lıf lcuruı olan altı yüzer bin a-
ıl\r~kdır direği ve portatif çadır 
. a glıı münakasaya konmuştur. 
t~. 40 salı ıı;ünli ıaat 10,30 dı
tıi•na.tt 17.500 liradır. Evsaf 

750 kuruı mukabilinde M. 

M. V. utm alma komlıyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanun emrettiği belgeler
le ihale aaatinde komisyona gelmeleri. 

(4404) 14439 

F ot in alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (800) 

sekiz yüz kurut olan 10.000 çift su geç -
mez fotin pazarlıkla münakasaya kon • 
muıtur. İhalesi 13. 8. 940 &alı günü saat. 
on birdedir. Kati teminatı (10.500) 11 • 
radır. Evsaf ve ıartnamesi 400 kuruş mu
kabilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale saatinde Ko.na 
gelmeleri. (440S) 14440 

Kırpma makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beher adedine tahmin edilen tlyatı lil5 

lira olan otuz rulet kırpma makinesi 26 a
ı:tustoıı 940 pazartesi gt.lnll eaat ıı de An
karada ı.ı. M. V. satın alma ko. da pazar
lıkla ııatın alınacıığtnd::uı isteklilerin 247,ti 
liralık kati teminatlarlyle birlikte pazar -
?ık g{in ve saaUnde Anknradıı M . V. V. sa
tın alma. Ko. da bulunmaları. (4478) 

14479 
Eğer sabunu alrnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo
nundan: 

Beher kilosuna tahml nf'dilen 'tiyatı: 75 
kuru§ olan 20.000 : 25.000 kilo eğer sabunu 
kapalı zarfla ekslllmeye konmu!!tur. Ek
ıılltmeııl: 27. 8. 940 Balı gUnU saat l1 dedir. 
İlk teminatı: 112/i lira nlup ı;nrtnamesl lt0-
mleyondan görUIUr. Taliplerin lhııle saa
tinden bir saat evellne kadar zarflarını M. 
M. V. Satın Al. Ko. na vermeleri. <'474) 

14480 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Maden malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko -

misyonundan: 
1 - 200 kalem hafif maden malzemesi 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmulitur. Mu
hammen bedeli (90.000) lira olup, ilk temi
nat miktarı (S750) liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 23/ 8/ 940 cuma günü saat 11 de 
hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni prtname her gün öğleden 
sonra 450 kuru5 mukabilinde mezkQr ko • 
misyondan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
ikinci ve üı;Uncü maddelerinde yazılı vesa
ikle birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını muayyen ı;aatten bir saat cveline ka
dar makbuz mukabili komisyona vermele -
ri, (349S) 13S30 

Bir doktor aranıyor 
M. M. Vekaleti Havı Satın Alma Ko -

misr.onundan: 
Ucretl barem kanununa göre tesblt e -

dllmek ve Azami ver,llecck ücret 170 lira ol 
malc Uzere bir tabip alınacaktır. Taliplerin 
he.va mUste§arlı~ına mllracaaUarı. 

(434fi) 14321 

Çamatrr diktirilecek 
M. M. Vekil eti Hava Satın Alma Ko -

mİ5yonundan: 
l - 15.000 takım çama~ır pazarlıkla 

dlktlrllecektlr. Muhammen bedeli J9v0 il· 
ra olup katı teml~at mikdarı 293 liradır. 
Paa:r.rlıfı 16. 8. 910 cuma gUnU ıınat 11 de 
hava satın alma komisyonunda ynpıJ.ııcak
tlr. İdari §artnamc evsaf ve numunesi her 
ı;iln öğleden sonra. komisyondan alınabilir. 
isteklilerin muayyen gUn ve saatte kaU 
teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko
misyonda bulunmaları. (4523) 14492 

Pijama111 diktirilecek 
M. M. Vekileti Havı Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - 800 adet pijama pazarlıkla dlktlri -

lecekt!r. :Muhammen bedeli 280 lira olup 
kati teminat mlkdarı 42 liradır. Pnzarlığı 
13. 8. 940 salı gılnU saat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdfl.rl 
ııartname, evsaf ve nUınuneai her glin ö!'; -
leden .ımnra komlııyonda görllleblllr. İs
teklllerln muayyen giin ve eaatte kati te
minat ve kanun! belgeleriyle birlikte ko -
misyonda bulunmaları. (4524) 144t'3 

• 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
kıtaat ilanları 

Odun almacak 
Erzincan Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Erzincan garnizonu ihtiyacı için a

lınacak bir milyon kilo odunun kapalı zarf
la eksiltmesi ll'i. 8. 940 pel'şembe gllnU saat 
on birde Erzincanda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20.000 lira olup 
ilk teminatı ll'iO liradır. Şartnamesi komis
yonda görUleblllr. 

3 - Taliplerin tayin edilen saatten bir 
eaat evellne kadar teklif. mektuplarını ko
misyona vermeleri ıo.zımdır. 

(4209) 14189 
Et alınacak 

Cizre Hudut Tb. Sı. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 2317/940 ııünü kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulan 80 ton sığır veya koyun 
etine verilen fiyat gali görüldliğünden i -
kinci bir defa ilanına liizum gorlilmü~tür. 
ıs gün içinde ilin ettirilecek. 

2 - Cizre hudut taburu için 80 ton ko
yun veya ııiır ve ke~i eti kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Koyun etinin mu -
vakkat teminatı 1560 sığır etinin 1140 ke~I 
etinin 12S40 liradır. İhalesi 8/8/940 per -
ıembe ııünU ıaat 9 dadır, Taliplerin belli 
gün ve saatte teminatları ve evrakı müs -
bitelerlyle birlikte hudut taburu Sa. Al. 
komisyonuna müracaatları. (4151) 

14ı96 

Tevhit semeri lllınacak 
l - TUrnen birlikleri için maa bB§lık 

(1000) adet tevhit semeri kapalı zarfla ek· 
ıılltmeye konulmuı:ıtur. 

2 - ::Muhammen bedf'll (30000) lira ve 
muvakkat teminatı (2250) liradır. 

3 - İhale 19 ağustos 940 pazarteel gUnU 
saat (16) de TUm. K.hk blnuındalci ko
misyonda yapılacaJctır. 

' - Şartname ve numune her gün ko· 
miııyonda ,.rörUleblllr. · 

5 - İeteklllerln belli glln ve se.atte zai't· 
larını kanunun tarıtatı dahlllnde hazırlı· 
yaralc ihale saatinden bir ııaat evel komis
yona vermeleri. Posta gecikmeleri mazeret 
kabul edilemez. 

(4191) 14202 
Arpa alınacak 

Kütıahya Top Alayı Sıtrn Alma Komis
yonundan : 

1 - Kapalı zarf usutıı ile mevzuatı (yır
tık ve yamasız çuval) 375 ton arpa aatm 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18750 lira, ma -
ve.kka~ teminat ak~eııi (140!1) liar (25) ku
,u,tur. 

3 - İhale 20. Aiuıtoı. 040 ulı giinü sa
at 16 da Kütahya tep alıyı satın alma ko-

ULUS 

misyonundan yapılacağından teklif mek -
ttfplarmı ihaleden bir ıaat cvelo kadar 
mezkCir komisyonda bulundurınalan ll • 
zımdır. 

4 - Evsaf ve ıeraitl 8ğrenmek iıtlyen • 
!erin komisyona müracaattan. 

5 - Taliplerin kanunun emrettlli ve111-
iki hlmil bulunmaları, (4239) 14219 

Nal ve mıh alınacak 
Çorlu Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Kor birliklerinde bulunan hay..-anat 

için muhtelif ebatta (22200) beygir ve 
(i800) ester geylm nalları ile muhtelif e
batta (1.-HO.flOO) adet mıh pnznı·lık Bure
Uyle alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16. 8. 940 cuma gUnU saat 
15 de Kor. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İsteklilerin belU gUn ve saatte ko
misyona. mUrac11.atıarı. 

(4240) 

Nohut alınacak 
Edirne Tiım. Sa. Al. Ko. dan : 
Birlıkler ihtiyacı için aşağıda cins mik

tar ve tutarlarıyla ilk teminatı yazılı Y1· 
yecek maddesi satın alınacaktır. 

isteklilerin 22. S. 940 per§embe g(lnU 
kanuni vesalkle birlikte teklif mektupları
nı en geç bir saat .evci komlsyonıı vermele
ri. 

Tonu 
135 

Saat 

Tutarı 
18900 

İlk Tem. 
1427 Nohut 

İhale günU 
22. 8. 940 16 Kapalı zarf. 

(4243) 14223 

Sade yağı alınacak 
Eskişehır Mıntaka Ko. Sa. Al. Ko. Rs. 

den: 
Knı·a ve hava birlikleri yıllık ihtiyacı 

için 40 bin kilo sadcye.ğının ııatın nlırunaeı 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye lconulmuş
tur. Kapalı zart ckslltnırsl l!J A s. 940 pa
zartesi gtınli sll!lt 16 da Eskı§ehir Mıntaka 
Kor salın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi komisyonda görllleblllr. 
Tahmin bedC'i! 4~.000 i!ı·adır. Mu\•akknt te
minatı 3600 Jlradıı·. 

1steltlilC'r ltanunda yazılı vesaik ve te
minat makbuzlw-ını havi teklif mektupla
rını mezk(lr gUn ihale s:ıatind n bir saat 
evel saat 15 kadar lwmisyon bnDknnlığına 
vermiş bulunacaklardır. 

(4245) 14225 
Kömiir alrnacak 

Sarıkamış Sa. AI. Ko. dan : 
ı - Garnizon ihtıyacı için kapalı zarfla 

ıooo ton Balkaya linyit kömi.ıru alınacak
tır. 

' 2 - Birliklere teslim şartiyle beher ton 
kömürün tahmin bedeli • 3S lik teminatı 
2525 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19 8/ 940 pazartesi saat 
14 de komisyonda yapılacaktır. Zarflar bu 
saatten bir saat evci komisyona verilmiş 
olacaktır. Şartname ve evsaf komisyonda -
dır. 1steklılerin komisyona baş vurmaları. 

(4247) 14227 

Odun alınRcak 
Erzincan Tum. Sa. AI. Ko. Rs. den: 
ı - Erzincan garnizonu için alınacak 

bir milyon kilo odunun kap;ı,lı zarfla ek -
siltmesi 16/81940 cuma günli saat 11 de Er
zincan Sa. Al. Ko. d!l. yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bin lira o
lup ilk teminatı bin bcıs yliz liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin muayyen saatten bir sn.
at evclisine kadar teklif mektuplarını ko
misyona vertnili olmaları. (4249) ı4229 

. Saqe yağı almacak 
Manisa Tum. Sattn Alma Ko. 
Manisa ve hariç kıtaatın ihtiyacı için 

40800 kilo sadeyagı kapalı zarf usuliylc 
satrn alınacaktır. Hepsinin tutarı 46920 li
radır. Şartnamesi l·omisyondan verilir. İ
halesi 20. 8. 940 salı günli saat 11 dir. İlk 
teminatı 3519 lira. Eksiltmiye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3. ncü maddelerin -
de istenilen belseler ticaret odası vesikala 
riyle birlikte eksiltme saatinden bir saat 
evelinc kadar teminat ve teklif mektupla
riyle Manisa Tüm. Sııtın alma komisyonu-' 
na gelmeleri. (14271) 14253 

Buğday öğüttürülecek 
Diyarbakır Ko. Sa. Al. Ko. Bşk.dın: 

ı - Kor merkez birlikleri ihtiyacı tçin 
toprak oflslndPn alınacak (l.700.000) ki
lo buğdayın ö~tllm işi Dlyw-bakırda Kor. 
Sa. Al. Ko. nunda 19. 8. !140 pazartesi gU
nU saat 11 de kapalı zarfla eksııtmcye 
konmu§hır. 

2 - Muhammen tutarı 34.000 lira olup 
muvakkat teminatı 2550 liradır. 

3 - Şartnamesi ııer gün iı:ı zamanında 
komisyonda gorlililr. 

4 - Teklif mel<tuplarının eksiltme saa
tinden nihayet bir sıuıt cvellnc kadar ko -
misyona te llm etmeleri. (4328) 14313 

Sade yağı alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
ı - ı<:ars garnizonu senelik thtıye.cı i -

çin 66 ve Ardahan garnizonu ihtiyacı lr.ln 
24 ve Göle garnizonu için 30 ton sadeyağı 
ayrı, ayrı kapalı zarfla mlinakasaya konul
muştur. 

2 - Her UcUnlln bir kilosuna. tahmin edi
len fiyat 100 kunıştur. 

3 - 66 tonun tık teminatı 35!50 ve 30 to
nun 2250 ve 24 tonun 1600 lira olup ihale
leri 21. 8. 940 çarııamba gUnU saat 15 te -
dlr. 

4 - 66 tonun r;ıartnamcsl 330 ve 30 to
nun şartnamesi 153 ıcuruaa satılır. Diğeri 
parasız verlllr. 

5 - MUnakasalara gireceklerin ilk te -
mlnatlnriyle birlikte teklif mektuplarını 
ihale ene.tinden en az bir saat evel Kars 
Mst. Mv. K. Sa. Al. komisyonuna verme· 
lerl. (4347) 14347 

Sade yağı alınacak 
Van Mıntaka Sa. 111. Ko. dan: 
1 - Van garnizonundaki mıntalca bir· 

lik.lerinin yıllık ihtiyacı olan yirmi altı 
bin kilo :sadeyağı 1 atustos 940 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 22100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1657 lira 50 kuruıtur. 

J - Eksiltme 22 afustos 940 perıembe 
günU saat 10 da Van ınıntaka K. Satın ıl
mıı komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin muayyen günde ve 86st~ 
rilen saatten bir sııat eve! teklif mektup
larını komisyona vermeleri. (4349) 14349 

109 araba alınacaıi 
Kayseri Kor Sa, AI. Ko. dan : 
1 - Mütealıhit nam ve hesabına beher 

adedine tahmin edilen fiyat 150 liradan ıo9 
araba açık eksiltnıe ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16360 lira olup 
ilk teminatı 1226 lira 2S kuruııtur. 

S - İhalesi 21 8/ 940 çarliamba günü 11 • 

at ıs de yapılacaktır. 
4 - Şartnamcı.ı İstanbul• Ankara Lv. 

Sığır eti alınacak 
Van Askeri Satın Al. Ko. dan: 

l - Van garnizonundaki mıntnka komu
tanlığı birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 
yüz on bin kilo sığır eU 2 ağlıstos 940 ta -
rihinden ftlbaren on beş glln müddetle ka
palı zarf usullyle eksiltmeye konutmuıtur. 
Muhammen bedeli 16500 Ura.dır. Muvakkat 
teminatı bin iki yüz otuz yedi lira 50 ku -
ruştur. Eksiltme 23 e.ğustoıı !140 cuma gil
nU saat 10 da Van mıntaka komutanlığı 
satın alma komisyonunda yapılac.aktır. Ta
liplerin muayyen glinde ve gösterilen sa
atten bir saat eve! teklif mektuplarını ko-
misyona vermeleri. (4352) 14352 

Maden kömürü alınacak 
Diyar!Jakır Kor Sa. Al. Ko. Bşk, dan : 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için alınacak 

olan (940) ton lavamarin rekopoze maden 
kömürü Diyarbakır'da Kor. Sa. Al. Ko. 
nunda 21/ 8/ 940 çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarflll' eksiltmeye konulmu&tur. 

2 - Muhammen tutarı (29046) lira olup 
muvakkat teminatı (2178) lira 40 kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her gün İl zamanında ko
misyonda &örülür. 

4 - Taliplerin bu iıle uğraıtığına dair 
vesika ve teklif mektuplarını eksiltme sa -
atinden nihayet bir saat eveline kadar ko -
misyona teslim eylemeleri. (4363) 14363 

Koyun eti alınacak 
fstanbul K. Sa. AI. Ko. dan : 
Gümüşsuyu askeri hastanesinin senelik 

4S ton koyun eti kapalı zarfla ekıİiltmeye 
konulmuştur. Münakasası 22/8/ 940 gilnü 
saat 17 dediı. Muhammen bedeli 22050 lira 
olup ilk teminatı 16S3 lira 7S kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat e
vcle kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da 
satın alma komisyonuna vermeleri. (4369) 

14367 

Un alınacak 
Eskişehir Mınta1'a K. Sa. Al. Ko. dan: 
Eskiı:ıehlr merkez ve İzmittekt kıtaat 

ihtiyacı için 400 ton ekmeklik un pazar
lıkla satın alınacaktır. Pa:ı:arlığı 13 ağ\ls
t ns 910 salı gllnU anııt 11 de Eskişehir mın
taka Sa. Al. Komi yonunda yapılacaktır. 
Şartname vr. ev11afı knml!ıynnrla ıırörUlebl-
1 ı . Tahmin bedeli 49000 liradır. Katı temi
natı i>SO liradır. İ11tcldllrrln mt'zkOr giin 
ve saatte teminat makbuzlariyle komis-
yonda ha:r.ır bulunmaları. (4S93l 14388 

Sığır eti alınacak 
Sülotlu 61 Tıim. Sıı. Al. Ko. dan : 
1 - 525 ton sığır eti alınacaktır. 
2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Süt. 

oğlunda 28 8 1940 tarihinde saat 16 da ı;a -

tın ~1ma komisyonunda yapılacnktır. 
3 - Muvakkat teminatı 12994 liradır. 
4 - Şıırtnamesi Süloğlu satın alma ko • 

misyoııunda her gün görülebilir. 
5 - İsteklilerin 2400 sayılı kAnunda ya

zılı vesikaluiylc komisyonnmuza müraca-
atları. ( 4395) 14390 

Su fıçısı alrnacak 
!starıbul Lv. Amirliği Sa. Al. Ko, Rs. 

den : 
5000 adet su fıçısı alınacaktır. Pazarhk

la eksiltmesi 14/ 8/ 940 ~arpmba günü saat 
14 de Tophane'de İstanbul Lv. imirliii sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli on yedi bin beş yüz lira, ilk te· 
minatı 1312 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle belli ıaatte komisyo-
na 1:elmeleri. (4398) 14393 

Sade yağı alınacak 
Sülotlu 61 Tüm. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 72 ton sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Kapalı :r.arf usuliyle eksiltmesi Sü

loğlunda ZS/ 8/ 940 tarihinde saat ıs de sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 7020 liradır. 
4 - Şartnamesi Sli!oğlu satın alma ko -

misyonunda her gün görülebilir. 
"S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya

zılı vesikalariyle komisyonumuza müra -
caatlan. (4399) 14394 

Sade yağı alınacak 
1stanbul K. Sa. Al. Ko. dan : 
Komutanlılı: ihtiyacı ıcın 13. 8. 940 günU 

sıı.nt 16 da pazarlıkla kırk ton sadeyağı a
lınacaktır. Muhammen bedeli 48 bin lira
dır. Şartname her glln komisyonda görll -
lcbillr. İsteklilerin belli glin ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık satın alma komisyonu
na ytizde on be§ teminatıe.riyle birlıkte mti 
racaatıarı. {4430) 24425 

Su tankları yaptırılacak 
!stanbul K. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
'M. M. Vekaleti için 12. 8. 940 glinü sa

at 15 .de pauırhkla oto şasesi i.ızerine 10 
adet su tankı yaptırılncaktır. Muhamen 
bedeli 20,000 lir~dır. Şartnamesi her gün 
komisyonda göniiebilir. İsteklilerin belli 
gi:i:n ve saatte ylizde on beş tcminatlariyle 
birlikte Fındıklıda Komutanlık satın al
ma komisyonuna gclr.ocleri, 

(4487) 14464 

Tevhit semeri alınacak 
Erzurum: Lv. Amirliti Sa. Al, Ko. Rs. 

den: 
l - Erzurum kolordu topçu blrllklPrl 

ihtiyacı için illelk şartname dahilinde 600 
adet tevhit semeri mUbayaa edilecektir. 
Kapalı zart usullylc olacalctır. 

2 - İhalesi 31. 8. 940 cumartesi gllnU 
aaat 11 de Erzurum I.v. tımlrllği satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Toplu tutarı 29100 llrn ilk teminatı 
2182 lira 50 kuruııtur. İsteklllerln muayyen 
gUn ve saatten bir eaat evelfnc kadar teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - Şartne.mesl Anke.rıı. İstanbul Lv. t
mlrliğt satın alma komlsyonlarınrte. mev
cuttur. Her zaman gtirlllcblllr. (4512) 

144~ 

Tevhit ıemer:i almacak 
Erzurum Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan: 

l - Erzurum kolordu topı;u blrllkleri i
çin ıartnamesl dahilinde 600 adet tevhit 
semeri kapalı zarf uııullyle ııatın alınacak-
tır. • 

2 - İhalesi a. 9. 9'0 ııalı gtınU eaat 16 
da Erzurum Lv. Amirliği aatın alın& ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutan 29100 lira Uk temlna.
tı 2182 lira 60 kurUDtur. 

4 - Şartnamesi Ankara, tııtanbul ve 
Erzurum Lv. Amirliği ııatın alma komla -
yonlarında mevcuttur. Her zaman görtile
blllr. 

5 - İstckllle'1n ta.ytn olunan gün ve sa
atten bir saat evellne kadar tekllt zarfla
rını komisyonda bulundurmaları lft.zımdır. 

(4513) 14486 

Kun"dura a!maceJC 
Amirlikleri ve K > eri as'.eri satın alma . Erz:. m ..,.,: Kor. Sa . .Al. Ko. dın: 
komisyonlarında goı ulebııır. 1 - K< !ordu ihtiyacı için kapalı zarlla 

5 - İsteklil'-6ın l·~un~n 2. ve 3. ncü 20 bin ııl kundura mUnaJcnsaya konmuş
maddelerinde yazdı vesaık ve ilk tcl'1\ınat. \ tur. 
lariyle birlikte bellı çun ve saatte k<41llıs • "' - İhale tarihi 28 ağustos 940 çarı;ıam-

- b"' .-unu sanı l't"l!!"!!n'. 
7.0nda bulunmlhrı ('i351) 14351 3 - 'l'uplu tutarı 130 bin lira muvakkat 

__ ,_ 
4 nevi yiyecek ahnacak 

Eskişehir Mrnt.aka Satın Alma Komisyonundan: 
Kara birlikleri ihtiyacı iı=in aııağıda cins ve miktarları yazılı 4. kalem erzak pazar

lıkla ısatm alınacaktır. Pazarlığı &ljağıda gösterilen gün ve sattclcrdc Eskişehir 

mmtaka Ko. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri ve evsaftan komia
yonda görülebilir. hteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle komisyonda 
hazır bulunmaları. (4246) 14226 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 
K. fasulya 
Baz yağı 

Miktarı Tahmin Bd. 
kilo Lira 

200,000 24000 
200,000 S6000 
200,000 48000 
ı5o,ooo 36000 

Kati Te. İhale günü 
3600 16/ 8/ 940 Cuma 
8400 17 ,, .. C. Ertesi 
7200 20 ,, ,, Salı 

S400 22" ,, Perı;embe 

Saatı 
ıs 

11 
ıs 

15 

Sadeyağı ahnacak 
Diyarbakır Kor Sa. AI. Ko. dan : • 
1 - Kolordu ihtiyacı için alınacak olan aşağıda miktarları yazılı sade yağı Diyu-; 

bakır kor satm alma komisyonunca karşılarında yazılı gunlerde pazarlığa konul • 
muştur. 

2 - Muhammen tutarlariyle teminatları yazılıdır. 

3 - Şartnamesi kor satm alma komisyonunda her gün iş zamanında. gorlilcbiliı;.-
4 - Taliplerin belli glindc komisyona müracaatları. (443S) 14421 

Tutarı Teminatı Pazarlığı s. 
Cinsi 
Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağı 

kilo 
25.000 

Lira Lira 
2S.OOO 37SO 16/ 8/ 940 

16/ 8/ 940 
17/ 8/940 
17/ 8/ 94-0 

11 
25.000 
2S.OOO 

25.000 3750 ız 

11,5 
12 

2S.OOO 3750 
25.000 25.000 37SO 

teminatı i760 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek lcln Erzurum

da Kor. Sa. Al. komisyonuna mllracaatıarı. 
5 - Taliplerin muayyen gUn ve ııaatte 

satın alma komisyonunda bulunmaları. 
(4514) 14487 

Kundura alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu ihtıyacı ıçin kapalı zarlla 
20 bin çift kundura münakasnya konmuş .... 
tur. 

2 - !hale tarihi 29 atustos 940 perşem
be günü saat 11 dedir. 

J - Toplu tutarı 130 bın !ıra muvakkat 
teminatı 7750 liradır. 

4 - Şartnamesı Erzurum Kor. Sı. Al. 
komısyonunda gorülebılir. 

S - Tnliplerın muayyen gun ve saatte 
kor. Sa. Al. komisyonuna muracaatları. 

(4515) 14488 

Çizme alınacak 
Erzurum: Kor. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kolordu için 9.000 c;ıft er çizmesi 
kapalı zarfla mtinaaksaya konmuıtur. İ -
hale tarihi 2 a~ııtos 940 c;arıı:ı.mba gUnU 
saat 16 dadır. 

2 - Toplu tutarı S5500 lira ve muvak
kat teminatı 5525 lire.dır. 

3 - Şartnameyi Erzurum kor satın al· 
ma komisyonunda görcblllrJer. 

4 - Taliplerin muayyen gUn '\"e saatte 
kor satın alma komisyonuna mlıracae.tlnrı. 

(4516) 14489 

Sığır eti alınacak 
Konya Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

l - Akşehlrrteki kıtaatın senelik ihti -
yacı olan 150,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usııliyle eksiltmeye konulmu:ıtur. 

2 - Şartnamesi Konyada. ielanbul, An
kara Lv. tınıirliklcrl satın alma komlsyon
lnrındadır. İstekliler ıartnameyi okuyabi
lirler. 

3 - l§bu 150.000 kilo sığır etın1n mu
hammen tutarı 36,000 liradır. 

4 - Şartnamesindekl ~ 25 mikdar tn:ı:
ltuıı dahil olduğU halde ilk teminatı 3375 
liradır . 

5 - Eksiltme 26. 8. 940 tarihine tesadOf 
eden pazartesi gUnll saat 11 de Konyada 
Lv. tınılrllği ııatın alma komisyonu b&.§
kanlığında yapılacaktır. 

6 - İstekllier 26. 8. 940 paznr.tesl giinU 
sae.t 10 a kadar teklif mektuplnrını Kon -
yada levazım tı.mlrliği satın alma komis • 
yonu bqkanlığtna vererek ve yahut gön
dereceklerdir. Bu saatten ııonra verilen ve 
yahut JıÖnderllen mektuplar ahnmıyncak • 
tır. Saat ayarı koiol'du dalı·e ıaatiyle ya -
pılace.ktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUkUmlerlne ve 
bllhB.SSa 32 inci maddesine uygtın olmıyan 
mektupların t!ahlpleri eksiltmeye igtirı\k 
ettlrilmtyecektir. (4517) 14-i90 

Kundura alınacak 
Adana: Tüm. Sa. Al. Ko. dlln: 

ı - 5HO çitt &.&kert kundura pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 33605 
lira muvakkat teminatı 2520 lira 40 kurU,P· 
tur. İgbu kunduraların pazarlığı 13. 8. 940 
l!Alı gtinü ııaat 10 da Adana askcrt sa.tın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara İstanbul Lv. A
mirlikleri ve Adana askerl satın alma ko
misyonlarında her gün görllleblllr. İstek -
lller kanıınt gere.iti halz olduklarına de.ir 
vesalkle birlikte teminat rnakbuzlariyle 
belli gtin ve saatte mUracaatıarı. ( 4504) 

14499 

Prinç alınacak 
Erzurum I.v. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Erzurum garnizonu birliklerinin 
senelik ihtlyncı olan 102G00 kilo pirinç 
kor evsafı dahlllnde kapalı urt usullyle 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 2. 9. 940 pazartesi ııaat 11 
de Erzurum Lv. Amirliği ııatın alma ko -
mbyonunda yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 36936 Ura ilk temina
tı 2770 lira 20 kuru,tur. 

4 - Şartnamesi lstanbul, Ankara Lv. 
tımlrllklerl satın alma komisyonlarında 
mevcuttur. Arzu edenler her gUn gtirebi • 
lirler. 

5 - isteklilerin tayin olunan gUn ve 
saatten bir saat evellne ke.de.r tek111' zarf
larını komisvona vermel<'ri. (4505) 14500 

Sade yağı alınacak 
Erzurum Lv. Amr. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Erzurum garnizonu birllklerlnin 
senelik ihtiyacı için 9i200 kilo sadeyağı 
Kor evsafı dah!l!nde kapalı zarf usullylc 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27. 8. 940 ıalı gUnU sa.at 16 
da Erzunım Lv. A. Sa. Al. komlııyonundn 
yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 8i480 lira ilk temina-
tı 6561 liradır. 

-t - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve 
Erzurum Lv. funirliklert satın alma komis-
yonunda mevcuttur. • 

5 - İsteklilerin ihale gUn ve saatinden 
bir ıaat evellnekadar teklif zarflarını Er
zurum Lv. tı.mlrllği Sa. Al. Komleyonun:ı 
vennlıı bulunmaları. (4506) 14500 

Un alınacak 
Erzurum Kor. Sa. AI. Ko. dan: 
l - Erzunım garnizonu ihtiyacı için 

mukavele tarihinden ~Ubnren bir ay sonra 
teslim ıartıyle 250 ton un pazarlıkla ııatın 
alınacalttır. Pazarlığı lG at;uıtoıı cuma gU
nU saa.t 10 da Erzunımda Kor. Sa.. Al. ko· 
misyonunda yapılncalctır. 

2 - Muhammen bedeıt 42500 Ura ilk te-
minatı 3188 liradır. (4607) 14601 

Un alınacaJC 
Erzurum: Kor. Sı. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Erzurum garnizonu ihtiyacı için 
mukavele tarihinden ltlbnren bir ay zarfın
da teslim §artlyle 250 ton un paazrhkla 
mtibayaa edilecektir . Pazarlıtı 12 ağtıstos 
pazartesi ~il ııaat 10 d§ ~ Kor. 

Sa. Al. Komlııyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 42500 Ura ilk te-

minatı 3188 liradır. ( 4508) 24502 

Un alınacak 
Erzurum Kor. Sa. AI. Ko. Rs. den: 

1 - Erzurum garnizonu için mukavele 
tarihinden bir ay zarfında teslim şartiyle 
250 ton un pazarlıkla mubayaa olurac k -
tır. Pazarlığı 14 ajustos çarşamba günü 
saat 10,10 da Erzurum Kor. Sa. Al. komis
yonundtı y2pılacaktır. 

2 - Muhammen bed~li 44375 lirı ilk te-
minatı 3329 liradır. (4509) 14503 . 

Nakliye arabası alınacak 
fldana: Tüm. Sa. Al. Ko. Rs. den· 

1 - 49 ve 100 adet iki ps.rtlde e>rd ı tıpt 
naJclive arabalan pnzw-l•kla yaptın lııc:ık -
tır. Beherinin muhammen bedelleri 150 li
radır. Pazarlı~ 13. S. 940 günU Ad noıda 
yapılacaktır. Müteahhit demir bul rnıııi "\'ı 
takdirde JUzumlu demirler ciheti ask rive-
dcn verilecektir. (4510) 14""4 

Sade yağı ve fasulya almacajc 
Çorlu Kor. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

40 ton sadeyağı ve 100 ton kuru t 1-
yeye verilen fiyat pahalı gorilldü nd D 
13. S. 940 salı gUnU saat Ui te tekrar pa -
zarlığı yapılacnktır. Taliplerin Kor. Sa. 
Al. komisyonuna mUracnntıarı. 4511) 

14505 

HARTA G. DlREKTÖRLüCU 

Yulaf ot, aa.man alınacak 
Harta Genel Direktörlulünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lUğU kıtuı hayv~ 
natı ihtiyacı için 25000 kilo yulaf, 35000 ki
lo kuru ot, 25000 kilo saman ayrı ayn a -
çık eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Eksiltme 26. 8. 940 pazartesi gUnll 
saat 14 te yulaf, 14,30 de. kuru ot, 15 te ııa.
man olmak üzere Cebecide Harta Gn. Drk. 
JUk binasında yapılacaktır. 

s - Yulafın muhammen fiyatı yedi ku
ruı, muvakkat teminatı ısı llrn 25 kuı'uı, 
kuru otun muhammen fiyatı 5 kuru!! elll 
sanUm, muvakkat teminatı 144 lire. 88 ku
ruş, ıs:ımanın muhammen flyntı iki kı.ırut. 
muvakkat teminatı 37 lira 50 kun13tur. 

4 - Taliplerin ya.zıh glln ve saatte t&o 
mlne.Uarlyle beraber komisyona gelmel&o 
ri. ( 4483) 144 71 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Benzin alınacak 
Münakalat Vekaletinden : 
1- Vekalet otomobilleri için (2475~ 

lira muhammen bedelli (9000) litre 
benzin 19. 8. 940 pazartesi günü saat 
(10) da Vekalet levazım mildürlüğün
deki komisyonca açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2- Muvakkat teminat (185) lira(63~ 
kuruştur. 

3- Şartnamesi parasız olarak vcııl -
lir. İsteklilerin kanun! vesikalaril• 
mezk\lr gün ve saatta bulunmalan. 

(4525) 14494 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamirat yaptmlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Keşif 
Bedeli 
Lira Kr. 
250 00 Hacı Musa camii minaserist • 

nin tamiri, 
813 88 Yeni cami karşısında Mevlevi 

semahanesinin tamiri, 
102 00 Çocuk sarayı caddesindeki va 

kıf dükkanların yağmur oluk
larının tamiri, 

174 65 İkinci vakıf apartman çatı ka
tında yapılacak tadilat. 

Yukarıda keşif bedelleriyls yapı· 
lacak işin cins ve nevi yazılı tamirat 
ayrı, ayrı pazarlıkla eksiltmeye ko -
nulmuştur. İhaleleri 12 ağustos 1940 
pazartesi günü saat on beşte ikinci 
vakıf apartmanında Vakıflar İnşaat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliple
rin yüzde on beş teminat paralariyle 
birlikte müracaatları. (4494) 14477 

Buğday, arpa saire alınacak 
Tavukçuluk Enstitıisü Direktörlüğün. 

den: 
EnstltUmUz için açık eksntme usullyle 

14000 kilo buğday, !1500 kilo o.rpıı. 9500 ki
lo yulaf ve 16500 kilo kepek satın alına -
c.aktır. :Muhammen bedeli 2470 liradır. 
Şartnameler her gUn saat 9.30 dan 17 ye 
kadar Çe.nkın yolu Uzertndeki tsıvukçululı 
enstıtilsUnden para.sız verilir. İsteklilerin 
28 ağwıtos 940 Çllr§amba gUnUnde saat 15 
te ticaret ode..cıı vesiltasiylc 185 lıra 25 ku· 
ruııluk muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektuple.riyle birlikte tavukçuluk 
enstitüsünde toplanacak komiııyona mUra.. 
caatlan Ub olunur. (4445t 1447:5 
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Türk Maarif cemiyeti 
Ankara kız ve Erkek kollejleriyle 

Bursa Kız Lisesi ve İzmir Ege Lisesi 
talebe kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmışt1r 
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Bursa kız lisesi 00 00 50 185 60 
İzmir Ege lisesi 00 00 60 200 85 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Mektep müdürlükleri-
ne baı vurmaları. -4499- 14482 

arsalar 
Ankara Defterdarlığından : 

M hailesi Sokak 
1' ızılelma Kırşehir 

Kızılelma Çıkrık-

Mıkatıra 

Ada Parsel Cin si M2. 
403 7 Arsa 141 

Satıt bedel 
Lira Kr. 
1410 00 

Muvakkat 
Lira Kr. 
105 i5 

cılar 539 10 Arsa 30 120 00 9 00 
Yukarıda evsafı yazılı arsaların mülkiyetinin 6. 8. 940 tarihinde yapılan 

a k artırmasında istekli çıkmadığından on gün müddetle temdıdine karar 
verı imiştir. 

İsteklilerin 17. 8. 940 tarihinde saat 15 de hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuzile birlikte Defterdarlıkta toplanacak komisyona mü-
racaatları itan olunur. (4468) 14481 

Ecza ve malzeme ah nacak 
Ankara Namune hastanesi Ba§tabip 

lilınden: 

Mikdarı 

Kilo 
1000 

5~ 

100 
500 
600 
700 
700 
300 

300 
50 

Gr. 

metre 
kutu 

c 
c 
c 
c 
c 

metre 
metre 
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E-- ~ 
1700 

1550 

1415 
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.M e E u 
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> .. ·- ...... 
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~ .M 1 .M 3 d 
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127 50 Açık 12.8.940 14 

116 25 c 12.8.940 c 

106 25 c 12. 8. 940 c 

,., 41 c 12.1.940 c 

..... ldar9 
lfaftal6anll 

llMrlf idareli 
Veteriner ı-.. 
Sutahaae ldll1ıill 

ULUS 

POLiS 

3 Memur alınacak 
Emniyet Umum müdür/üğünden : 
Müsabaka ile daktilodan iyi anlı -

yan üç tane 15 lira asli maaşlı memur 
alınacaktır. Bu müsabaka 19 Ağustos 
940 pazartesi günü saat 15 de umum 
müdürlükte yapılacaktır. 
Aşağıda yazılı şartları haiz olanla

rın müracaatları: 

1 - Türk olmak. 
2 - Orta mektep mezunu bulun -

mak. 
3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 - lyi derecede daktilo kullan -

mak. 
S - Müsabaka imtihanında kazanan 

tarın emniyet teşkiliitında çalışmağa 
mani bir hali bulunmadığı polis tah -
kikatiylc sabit olmak. 

6 - Sağlık durumlarının mcmuri -
yet ifasına mani bulunmamak (tam 
teşekküllü heyeti sıhıye raporiylc ) 

(4365) 14365 

Bina tamir ettirilecek 
Devlet Kon:;av:ıtuvnrı Mıiclıirlüğün

den; 
1 - Dc\'let kons rvalı,ıvnı'l hlnnsı dahil 

ve hnricıııdc tamirat ) nptırılncnktır. 
2 Bedeli ke rı 1!)21 lira (bin dokuz 

yll:r. yirmi bir ı 90 doksnn lmrııştı r. 
3 - Tnmırntm lhnl<ııi 22 8. 940 per

şembe ~ n l saat on be te mektepler mu
hasebl!clll i lhnle ltomlsyonu tarafından 
açık eksiltme u ull) le ;>apılncaktır. 

4 - Talip! r k ır ı-nporu ve şartname
yi ı::umı k üzere h r lln saat ondan on 
ikiye kadar kons ı vatuvar mıidurlıı~-ilne 
muracnnt rd bilir! r 

5 - Tahpl nn Ilı le gtlnli snatlnd n bir 
sant ev llne J, dar '.'tl 7.d yrdl buçuk temi
natlarını nıektrplcr muhııscbrdlı/llr' ya -
tırmııları ve lh:ıle gllnll ve nntind"" mez • 
kfır ltomlsvonda hıızır bulunma! ırı ıı.ııı o -
lunur. (4367) 143ii6 

TÜRK HAVA KURUMU 

Kalörifer tesisatı 
Tiırk Hava Kurumu Havacılık Daircsı 

Genel Direktorlu undcn : 
1 - Keşif bedeli 9863 lira 70 kuruş o

lan Etimcsıut planor atolyesiyle hangar 
ve pansiyon binaları için yaptırılacak ka· 
lorıfer tesısatı, kapalı zarf usulıyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muvakkat temiruıtr 740 liradır. 

3 - Keşif ve şartnamesi levazım şube
sinde her giın gorulebilir. 

4 - İhalesi 12 agustos 940 tarihine rast 
lıyan pazartesi gtinu saat 15 te Turk Ha
va kurumu genel meı'kez binasında leva
zım ıubesinde yapılacaktır. 

S - İsteklilerin kanuni vesika ve temi
natlarını havi miıhurlü teklif mektupları
nı, ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 2978 

T amiral ve intaat 
TiirJı: Hava Kurumu Havacılık Dai

...., Ge•l Dlrelıtlrlfllalndea : 
1- Etimesğut tayyare hangarı kapı

sının tamiri ve kapı üzerine gelen çatı 
makasının yeniden yapılması iti, açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli (3718) muvakkat te

minati (279) liradır. 
3- Şartnamesi her gün görülebilir. 
4- İhalesi 15 Ağustos 940 perşenbe 

günü saat 15 te TU,:k Hava Kurumu 
Genel merkez binalında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

5- İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı veıikalarile bir -
tikte muayyen gün ve saatte komis • 
yonda bulunmaları. 3055 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Fotin alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel K. 1st. Leva

zım A. Satın Alma Komisyonundaa: 
29 ağ\ıstos 040 perşembegUnU saat 15 te 

6000 çift erat fotlnl kapalı zarfla alınacak
tır. Tasınlanmıtı tutarı 33300 Ura ve ilk 
teminatı 2497 Ura 50 kuruştur. Şartname 
ve numunesi komisyondadır. Her gbn gö
rUlebilır. 

İsteklllerln kapalı zarflarını muayyen 
zamandan bir saat evel Galata Mumhane 
caddesi İbrahim Rlfat han ikinci kattaki 
komisyona vermeleri. (6962/4417) 14476 

ANKARA BELEDiYESi 

Kuru ot alınacak 
Anlcara Belediyesınden: 

1 - Temızlık ışlerı hayvanatı için alı
nacak 55,000 kilo kuru ot on beş giın müd
detle açık el:sıltmtye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelı (2750) liradır. 
3 - Temınat 206,25 liradır. 
4 - Şartnamesini gormek istiytmlerin 

hu gun encumen kalemine ve isteklilerın 
de 20. 8. 940 salı günu saat 10,30 da Bele
diye encumenine muracaatları. 

( 425.1) 14.106 

Kiralık dükkanlar 
Ankara Bcl<'diyesindcn : 

Lira K. 
Kirn bedeli Teminat 

2775 208,13 .Mezbııhadaki paça -

600 

650 

h ıne. 
45 (Sıhat bakaıılı~r kar 

( şısıııda otobüs du -
(rnk ycrinılek ı buyuk 
(dukkan 

48,75 Halde 41 numaralı 
dukkan 

Yukarda mahal ve kıra bedelleriyle te • 
mınatlnrı yazılı belediyeye ait gayri men
kuller ihale tarılıınden itibaren 31. S. 941 
tarıhine knd r kiraya vcrileceı:inden şart
namelerini gormek istiyenlerin hergıin en
cumen kalemine ve ısteklılerin de 20. 8. 
940 sah gunu sa t 10,30 da beledıye encu-
menine muracaatları. ( 4-340) 14317 

Süpürge alınacak 
Ankara Bcledıyesindcn : 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

8565 adet çalı ve 18!14 nılet hasır siipii rgesi 
on bes gün müddetle açık eksiltmeye konu-] 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1785 lira 40 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 133 lira 91 kuruştur. 
4 - Şartnamesıni gormek istiyenlerin 

her gün cncumen kllemine ve isteklilerin 
de 23 8 940 cuma giınıi saat 10.30 da bele· 
diye encümenine müracaatları. ( 437 ı) 

14379 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 

1200 kilo motor yagı 15 ıun muddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 780 liradır. 
3 - Teminat 58.50 liradır. 
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YENİ MEVSİM İÇİN 

KOK .KÖMÜRÜ 
Satıtlartna başladığımızı sayın müşterilerimize arzedetİ" 

FlY AT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira ( asgari bit vagon )• 
Depoda teslim tonu 24. - lira. 

Vehbi Koç ve ortağı; Ulus meydanı. Ank.-.ra. Telefoll 
3450,3451,3452. 
Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi, ~ 
kara. Telefon : 1428· = Bilômum evlere ve kaloriferliklere teslimat yaparız 

peşindir. 
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Balast mü na kasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonuııdan: ~ 
:Muh ımmen bedelleriyle mlkdar ve yerleri ve muvakkat temlnatıan al 

zıh iki ııcaktrın çıkarıla('ak balastlar hizalarında gösterilen gün ve saatt~..,. 
yapılınnk U:ı:t re kopalı 711rf u ullyle eksilt meye lrnnulmııştur. Ekıılltme .A!ll""'~ 
nıındn ikinci lşlctmt.1 nıUdlırhığii tılmıııınrll\ toplanacak komisyonca ;>apııacal' 
işe r,-ırm k istlyeıılerln hlzalnrında mikda rlnrı yazılı ınU\'akkat teminat ın 
ya idaPnln knbul ettiği tormllle mutabık bwıkn mektuplarlyle kanun ve ~ 
nln tayin t tUğl vesnilt ve tekll!lerlııl eksi ltnre saatinden bir saat eveııne 
mis\ ona m kb'I nıulmblllndc \•erm lcri IA:r.ımdır. 

Şartname ~e rnııknvele projeleri Ankarada ikinci işletme komisyonu il• 
ve Yerköy lstns~ onlarından parruıı:r. veril mektcdlr. (4105) 

Sıra No. Yeri ve Kim.si İstasyonu 

; ; ~~ ~~tı 
~~ ~§: ~a• 
~~ ~~~ ~i1 
P3 e aı ı: ~ :ı .,,,. 

1-.Ankara - Kayııcrt 102-110 Mahmutlar 4000 110 330 00 ıts.8. 40 per,eJ11111 

Bnlışeyh )1 
2 Ankara - Ka~sert 204-208 Yerkoy 3000 130 292 :50 15. S. 40 t>erfldl 

4000 LİRA AZ PARA MiDİR 
Her ay müşterilerine en dolgun ikramiyeleri veren Hafi Arif 

çekilişte de tam DÖRT BİN lirayı Balıkpazarında Türk 
Deposu 5ahibi B. Ali İlhami Aytaç'a ve tam BİN lirayı 
matbaası sahibi B. Namık Edib'e verdi. 

Milli Piyango'nun 30 Ağustos Zaferbayramı piyango biletlerini 
cıkardım. MUTLAKA KAZANMAK, HAFİ ARAÇ'IN U~'°"' 
ELİNDEN bilet almakla kabildir. "51" 

Bankalar Caddesi TAN TERZi EVİ G 
No : 28. Telefon ,No: 1626. HAFİ AV 

4 - Şartn.amesini ıormek istiyen!'ı!':'t." 1 • 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 23 8 940 cuma gunü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. ( 4372) 

14380 

Parke tatı alınacak 
Ankara Beledıyesınden : 
ı - Beleclı1e ibti"cı icin alınacak olan 

200.000 adn Mamak parke tatı on bel cUn 
muddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme-
ye konıılmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 13.000 liradır. 
3 - Teminat 975 liradır. 
4 - İhalesi 23/ 8/940 cuma günü saat on 

birde "pılacaiından prtnamesini ıörmek 
iatiyenleria her cUn encümen kalemine ve 
i9teklileria de ihale rUail olan 23/8/940 cu
ma ıilnll nat ona kadar uaulen teklif mek
tuplarını belediye encümenine vermeleri. 

(4373) 14381 

Sıva ve yağlı boya itleri 
Anlara Belediyesinden : 
1 - Belediye binasının ön ve prp cep

hesiyle dıı aı .. ve Jailı bo1alan iıi on beş 
rün mliddetle açık elrailtmeye konulmuıtur. 

2 - Mabammen bedeli 711 lira 44 kuruı-

Ankan. Aıliye 2 inci Hukuk 
haıkimli tinden: 

Ankarada mUtekaldlnl aakerlyeden tıı -
mail Hakkı tarafından mahkememizin 
940 1550 sayıaına açılua soyadıma detif
tlri lmeııl dAvaaımn muhakemeııl ııonunda: 
Dana Köylü ııoyadıaın (Tescan) ııoyadı l· 
le detlştlrilmek 11Uretiyle nüfusa tescil ve 
UAnına 2!S. G. 940 gtınUnde temyiz yolu açık 
olmak Uzere karar verlldi&'i llAn olunur. 

3197 

Kiraltk kat 

92 
tanınmıt 

Election Kron 
Metin, hassas ve garatil 
ni zarif modelleri: Arı 
nafartalar caddesinde 
Abdulhalim GUngenci 
1Jnda 11Btılır. Fiyatlar 
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~ Nazarı -§ Ankara Yerli Mallll: 
5rı MüdiriyetinJen: ~ 
5 Pazarımız'ın mubaae 
: meydanında Vehbi IC~ 
5 üçüncü katına na1clol 
5 muhterem mütterileri 
i deria. Telefon : (150I 
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